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NIEUWSBRIEF 5 augustus 2021 
 
 
Van de voorzitter 
 
Het wordt steeds mooier op de begraafplaats. Op de NLdoet-dag, 29 mei, is 
er met een grote groep vrijwilligers hard gewerkt om graven schoon te 
maken, onkruid te wieden, stenen recht te zetten en vooral veel plantjes neer 
te zetten. Het werd ook een gezellige dag met veel jonge mensen, met koffie 
en broodjes en vooral met plezier in het werk. Voor ons mag deze dag 
jaarlijks in mei plaatsvinden (de eigenlijke periode is maart). 
Het enthousiasme werkt aanstekelijk: het aantal vaste vrijwilligers op de 
woensdagmorgen is uitgebreid en dat is hard nodig ook. Want het is in deze 
tijd van het jaar groeizaam weer en vooral het onkruid houdt daarvan. 
 
We hebben afscheid genomen van Karl Schuitemaker, ons bestuurslid, die in 
de startfase van het bestuur zeer behulpzaam is geweest en ons van goede 
adviezen heeft voorzien. Hij wordt opgevolgd door een zeer jong persoon en 
dat verheugt ons bijzonder. In eerste instantie denk je dat een begraafplaats 
vooral in de interessesfeer van oudere mensen ligt. Over Tom Versluys 
verderop meer. 
 
Het stichtingsbestuur heeft contact gezocht met de commissie voor Open 
Monumenten Dag. Op 11 september is de begraafplaats de gehele dag (van 
11-17 uur) open en zijn er mensen aanwezig om een rondleiding te geven. 
 
Het belangrijkste van die dag gebeurt om 11.15 uur, als de burgemeester het 
nieuwe hek voor altijd sluit. Tijdens deze bijeenkomst zal ook een speciaal 
gedicht worden voorgedragen en wordt de QR code in werking gesteld. 
Let op informatie van Open Monumenten Dag en berichten in de krant. 
 
Ook met onze buren onderhouden we graag goede contacten en we gaan hen 
uitnodigen voor Burendag op zaterdag 25 september a.s. Kennismaken en 
plantjes in de grond zetten staan op het programma. 
 
We gaan nog bekijken of er rond 2 november iets speciaals kan plaatsvinden.  
  
U hoort van ons!                                       Herman Kaptein 
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ONBEKENDE MAN, IS DAT PIETER TONNEMAN? 
 
Er zijn twee scherven van een portret van een jongeman gevonden. 

 
Foto M J Lodde 

Deze scherven lagen in de buurt van de graven B 535. Onder dat nummer zijn vijf graven naast elkaar 
geregistreerd:  
 
Graven in de buurt van de scherven 

B 535 Bakker- Molenaar 
B 535 A Pieter Tonneman oud 23 jaar  
B 535 B Jacob Pik 20 jaar geruimd in 1948 nu Jacob Bruin 
B 535 C Roda, twee dames 
B 535 D Hartog- van den Oord  
 
Pieter Tonneman is overleden op 18 dec 1934.  Hij is op 13 mei 
1911 in Hilversum geboren. 
 
Pieter is een zoon van Pieter Tonneman, geboren op 7 april 
1883 en van Geertje Hoogcarspel, geboren op 8 januari 1885. 
Zij zijn in Hoorn getrouwd op 9 augustus 1907 en hebben vier 
zoons gekregen.   
 
 
 

 
Vader Pieter Tonneman was timmerman van beroep en zij hebben op de Koepoortsweg 15, 
Drieboomlaan 48 en Dubbele Buurt 2 gewoond. In 1934 woonden zij op het Achterom no. 65. 
Pieter was spoorwegbeambte van beroep en is na een kort ziekbed in het Diakonessenhuis te 
Arnhem overleden. 
Hij speelde bij Vitesse en zijn dood werd door de vrienden van de club betreurd. Zijn naam staat 
vermeld in de lijst spelers. Hij was nog niet zo lang een officiële speler, dat wil zeggen een speler die 
minimaal één officiële voetbalwedstrijd voor het eerste elftal van de club heeft gespeeld. 
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Tom Versluijs, ons nieuwe bestuurslid 
 

 
Tom bij het graf van zijn grootouders op het Keern.  

Daardoor heeft hij belangstelling voor de begraafplaats opgevat. 
 
Geboren en getogen in Hoorn, dat is al een goede eigenschap. Maar hij heeft er 
meer. 
Hij is jong en heeft veel interesses. Vooral over geschiedenis kan hij met groot 
enthousiasme praten. Hij weet veel en is altijd nieuwsgierig. Hij is veelzijdig; niet 
alleen boeken maar ook praktisch werken vindt hij leuk. Hij is dan ook ontdekt in 
de woensdagmorgengroep. Hij heeft al een tijdje meegedraaid in het bestuur en 
wij begroeten hem nu graag officieel.  
 
Zijn gegevens: geboren in 2003, wonend in Zwaag. Hij heeft na de H.A.V.O. 
plannen om aan de HvA rechten te gaan studeren en daarbij mogelijk ook 
geschiedenis. 
 
Tom, van harte welkom bij de VRIENDEN en het bestuur.      
 

 
 

 
Lijkenhuisje in 1957 
 
Het college van Burgemeester en wethouders stellen in november 1957 de 
gemeenteraad voor een krediet beschikbaar te stellen. Het bestaande lijkenhuisje is 
voor het doel onvoldoende en verkeert in vervallen staat. Bovendien is de rouwkamer 
van het Stadsziekenhuis niet meer beschikbaar. Even daarvoor, in september 1957 
had de directeur van de begraafplaats aan het college bericht dat uitbreiding 
noodzakelijk was ook al was een nieuwe begraafplaats in voorbereiding. De kosten 
van de uitbreiding komen voor rekening van gemeentewerken en van de dienst 

Pieter is op 21 december op het Keern begraven, eerst in Vak C, nummer 74 en daarna op 9 februari 
1935 in B 535 A. De vergunning voor het gedenkteken is verleend op 18 februari 1935 no 2. Het graf 
staat op naam van P. Tonneman, zijn vader.   
 
Wie kende deze persoon en klopt het dat dit het portret van Pieter Tonneman is?  
Graag melden aan vriendenkeern@hotmail.com of 0229 275300 
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plantsoenen en de begraafplaats. 
De bergplaats kan door middel van een muur in tweeën gedeeld worden en een deel 
kan als lijkenhuis dienst doen. De kosten voor de voorzieningen worden geraamd op 
ƒ1850.- gedeeltelijk te financieren uit het fonds voor verbetering, uitbreiding of 
vernieuwing van de algemene begraafplaats. 
 
We zoeken nog naar foto’s van het lijkenhuisje in de periode 1957-58  

 
VRIJWILLIGERS  
Heel blij waren wij met de hulp van zoveel verschillende mensen op 29 mei tijdens de 
NLdoet-dag.  Er is heel wat werk verricht en dat was goed zichtbaar. Maar het is 
natuurlijk een kwestie van regelmatig bijhouden en iedere keer opnieuw weer wieden, 
schoffelen en onkruid uitroeien. Daarvoor hebben wij de woensdagochtendploeg een 
vaste groep jongeren en wat oudere mensen die met elkaar wieden, stenen rechtzetten 
en wat er verder gebeuren moet.  
 
En het is juist het feit dat een vaste ploeg regelmatig aan het werk waardoor uiteindelijk 
de totale begraafplaats een betere aanblik krijgt. Wij zijn de mensen die dat elke week  
weer doen dan ook heel dankbaar en vooral het feit dat daar ook jonge mensen bij 
betrokken zijn is heel plezierig. Hun betrokkenheid geeft een goed perspectief voor de 
toekomst.  
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Toen en nu: het graf van de familie Gons 
 

 
 

 
 

 
                  
 

 
Van den Torenwachter 

 
Het is niet dan met eenigen tegenzin, dat ik vandaag een eenigszins teer onderwerp ga 
aansnijden, maar het moet mij toch uit de pen, omdat het een toestand betreft, welke niet 
alleen mij. doch ook anderen reeds jaar en dag tot ergernis is en waarover reeds 
herhaaldelijk is geklaagd. Het gaat hier namelijk over den toestand op de algemeene 
begraafplaats of beter, over de houding van het Hoornsche publiek op deze begraafplaats ten 
tijde dat een stoffelijk overschot aan den schoot der aarde wordt toevertrouwd. Een deel van 
dit publiek schijnt — en het spijt mij, dat de uitdrukking er uit moet — dit als een soort 
publieke vermakelijkheid te beschouwen, als een goedkoope sensatie, welke men ongaarne 
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zou willen missen, waarom men te pas en te onpas naar het Keern loopt en zich daar bij een 
droeve plechtigheid gedraagt op een wijze, welke vaak bij de nabestaanden van een, die ten 
grave wordt gedragen, gróoten aanstoot zal moeten verwekken. Er zijn er, die maar bitter 
weinig eerbied betoonen voor de grafzerken en die zich hierop desnoods een staanplaats 
veroveren om van het leed van anderen toch in 's hemelsnaam maar niets te missen, er zijn 
moeders, die bij zoo'n plechtigheid toch warempel niets te maken hebben en die beter in haar 
huishouding konden blijven, doch die uitbreken en de kinderen, in leeftijd varieerende van 
twee tot twaalf jaar, meesleepen, alsof een begraafplaats een kinderspeeltuin zou zijn. Het is 
voorgekomen bij de teraardebestelling van een achtbaar ingezetene, dat een seniel straattype 
— niet passende in 't openbaar — de laatste eer moest bewijzen vóór de eerste autoriteit van 
Hoorn. Zooiets is toch, op z'n zachtst gesproken, een aanfluiting en ik vraag mij af, of het geen 
tijd wordt bij een begrafenis diegenen te weren, die er niets te maken hebben, of althans, die 
er voor de goede orde beter weg kunnen blijven — dit zou voor velen een weldaad zijn. 
 
Kolom in Dagblad voor Noord-Holland, 20-11-1942 
 

 
 

Legaat van de heer Rus. 
 
Op 5 mei 1945 laat de heer Dirk Rus, wonende in de Merensstraat, bij notaris C.D. Breebaart 
een wilsbeschikking opmaken, waarin hij een legaat van ƒ 200,- voor de gemeente Hoorn vast-
legt voor het onderhoud van  het graf van zijn vrouw en hem, vak B 552. Hij overlijdt op 18 
januari 1952 en de notaris zendt de gemeente een bericht over het legaat. De gemeente laat 
weten dat de afkoopsom voor het onderhoud van een graf met staande zerk ƒ 225,- bedraagt 
en het legaat ontoereikend is. De notaris kan de gemeente melden dat de erfgenamen bereid 
zijn ƒ 25,- bij te passen. 
Het college stelt in april 1952 de raad voor het legaat te aanvaarden, waartoe de raad op 25 
april 1952 besluit. Er blijkt nog ƒ 9.- omzetbelasting bij te komen. Het bedrag wordt voldaan en 
de gemeente tekent daarbij aan dat onder onderhoud wordt verstaan het geregeld schuren en 
polijsten en rein houden van de gedenkstenen. Daarin is niet begrepen het vernieuwen van 
stenen noch enig risico van scheuren ten gevolgde van vorst e.d. noch het aanbrengen van 
grafbeplanting.  Of de gemeente zijn verplichting is nagekomen is te zien:  
 

 
 

 
 
Uw aanvullingen en opmerkingen ontvangen we graag via 
vriendenkeern@hotmail.com of 0229-275300 


