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Woord van de voorzitter 
 
Beste mensen,  
 
Langs deze weg wil ik iedereen toewensen dat de beperkingen, die ons nu nog 
worden opgelegd, spoedig mogen veranderen in de vrijheden zoals wij voor de 
pandemie mochten beleven.   
Ondanks deze beperkingen zijn de werkzaamheden die wij voor ogen hebben 
uitgevoerd of vorderen gestaag. Dat betekent dat de oude muur is hersteld en 
waar nodig gevoegd, het hek is geplaatst inclusief de gemetselde kolommen, 
de verlichting op de kolommen is aangebracht, welke gevoed wordt door een 
zonnepaneel op een mast. Het geheel geeft toch een beeld zoals het vroeger 
is geweest, alleen zonder brug over een sloot. 
De krokussen staan te bloeien en straks komt er beplanting op de graven die 
zich daarvoor lenen.  
In ieder geval op de vier Engelse oorlogsgraven en de acht Nederlandse 
oorlogsgraven. 
Op 4 mei zal het bestuur van het Comité 40-45 bloemen komen leggen. 
 
Op 29 mei krijgen we hulp van mensen in het kader van NL Doet.  
De greppel aan de noordzijde is dicht, er is gras ingezaaid en er komen bomen 
en (zeer gewenst) ook banken. 
 
Het moment waarop we feestelijk het nieuwe hek zullen sluiten stellen we nog 
even uit. Dat wordt zaterdag 11 september, Open Monumenten Dag. Daarover 
komt nog bericht. 
Een groeiende ploeg (jonge) mensen is op woensdagmorgen bezig met het 
schoonmaken en opknappen van de graven. De begraafplaats gaat er steeds 
beter uitzien en dat stimuleert anderen om ook het graf van hun familielid op 
te knappen. 
En ook aan de geschiedschrijving wordt doorgewerkt.  
 
Kortom, we hebben er plezier in en wie wil is welkom. 
 
Herman Kaptein 
 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Verklaringen voor de naam Keern 
 
In het artikel ‘De Toekomst van de Geschiedenis’ op de website van de 
Vereniging Oud Hoorn lezen we dat Grote Noord, het Keern en de Zwaagdijk 
één en de zelfde binnendijk zijn van de Westfriese Omringdijk. De 
binnendijk wordt gedateerd op vroeg 14e eeuw. De Omringdijk zou al 
omstreeks 1250 gesloten zijn. Naar alle waarschijnlijkheid komt de naam 
Keern van de kering tussen de Ooster- en de Westerpolder. Die binnendijk 
nam de grens als waterscheiding van de Keernsloot over. Deze historische 
waterscheiding was herkenbaar aan de noord-zuid-lopende kavelsloten ten 
westen van de Keernsloot (verkaveling van Berkhout) en de oost-west-
lopende kavelsloten ten oosten van de Keernsloot (verkaveling van Hoorn). 
Tot zover de officiële verklaring. 
De andere verklaring, wel zo aardig maar niet serieus te nemen, is het 
voorval met Jan Lambertsz. Cruyf, burgemeesterszoon uit Hoorn. Het speelt 
zich af in 1426 in het kader van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De 
jongeman zou tijdens een zakenbezoek aan Gouda Jacoba van Beieren 
beledigd hebben en daarvoor ter dood veroordeeld worden tegen de 
verwachting in. Zijn terechtstelling wekt afschuw in Hoorn en lijkt een van 
de redenen te zijn geweest om Hoorn de kant van de Kabeljauwen te laten 
kiezen na de eerdere steun aan de Hoekse zaak. De gemeentelijke overheid 
liet haastig langs de hele landzijde wallen opwerpen uit angst voor een 
aanval van de Kennemers. Tot dan was Hoorn, vanaf het moment dat het 
stadsrechten kreeg in 1356, geheel onbeschermd gebleven. De Kennemers 
werden bij de Noorderpoort, ter plaatse van waar het huidige Keern begint, 
definitief verslagen (22 augustus 1426) of- wel ‘gekeerd’ door de stad 
Hoorn. 

 
 
 
 
 



Ruud Hoogenboom uit Westwoud meldt ons: 
 
Bij kroniekschrijver Velius is sprake van ‘de Wagenweg voorbij Keeren’ en van ‘De Keerener 
weg’. Op de kaart ‘Horna Metropolis West Frisiae’ van Velius uit 1615 staat ‘de wech na Keern’. 
Die weg van Hoorn naar Zwaag werd in 1659 al bestraat. Feitelijk was dat de eerste bestrate 
weg in oostelijk Westfriesland. 
 
Op een kaart van rond 1880 staat de weg voor de begraafplaats niet aangeduid als Keern maar 
als Wognummerweg. 
 

 

 
Herstellen gebroken glasplaten op grafzerken 
 
De onderhoudsploeg van vrijwilligers van de begraafplaats maakt 
goede vorderingen met het opknappen en schoonmaken van de 
graven. Wat nog wel een doorn in het oog was, waren de gebroken 
glasplaten op diverse graven. 
Er waren al wat platen hersteld, maar extra hulp was zeer welkom.  
De vader van onze penningmeester, Irene Laan, houdt van het maken 
van legpuzzels en is erg handig. Daarom werd Louis Laan gevraagd 
om het herstel van de glasplaten op zich te nemen. Dat heeft hij met 
een enorm tempo en enthousiasme gedaan. In 6 weken tijd heeft hij 
van 8 graven de glasplaten zoveel mogelijk hersteld en deze zijn weer 
op de graven gemonteerd. 
Op onderstaande foto’s kunt u zien hoe hij deze puzzels heeft 
aangepakt.  
• De onderhoudsploeg heeft bij het schoonmaken van de graven 
de brokken van de glasplaten zoveel mogelijk bij elkaar op een 
stapeltje gelegd. Stap 1 is dus het ophalen van de stukken glas. 
• Daarna worden ze voorzichtig gewassen en dan kan de puzzel 
wordt gelegd. De “puzzelstukjes” worden aan elkaar gelijmd. 
• Vervolgens wordt er een zwarte plaat Trespa op maat gezaagd. 
De gelijmde glazen plaat wordt dan voorzichtig aan de Trespa plaat 
vastgekit. 
• Er ontbreken regelmatig stukje glas. De gaten worden met op 
maat gezaagde stukjes Trespa opgevuld. De gerepareerde glasplaat 
oogt zo mooier en er kan geen water tussen de plaat en de Trespa 
komen, waardoor de kans op stukvriezen een stuk kleiner is. 
• Daarna wordt de plaat met nieuwe pluggen en schroeven weer 
aan de grafzerk gemonteerd. 
 
En zo is het aanzien van de graven in korte tijd weer aanzienlijk 
verbeterd. Er zijn nog een paar glasplaten met kleinere schades. Deze 
zal Louis Laan op 29 mei, tijdens onze NL Doet activiteit onder handen 
nemen. 
 



 
 
 

Zo mooi is het geworden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
Toren? 
 
De voorbereiding van de bestemmingsplannen in het kader 
van de Poort van Hoorn is in volle gang en daarbij is de 
hoogbouw een belangrijk onderwerp van discussie. De 
omwonenden aan het Keern en de Van Dedemstraat hebben 
zich verenigd in de stichting De Betrokken Poorter. Deze 
stichting heeft een alternatief plan opgesteld en dit is 
aanleiding voor veel raadsleden om kritische vragen aan het 
college te stellen. 
De hoogbouwvisie wordt voorbereid en dan zullen we kunnen 
zien waar en in welke vorm er hoogbouw gepland gaat 
worden. Ook de mobiliteitsvisie die eveneens in 
voorbereiding is, kan invloed hebben op de begraafplaats. 
Komt de Carbasiustunnel er wel?  
Wordt vervolgd.  
 

 
 



 
 
VERDRONKEN IN DE HAVEN  
 
Het vele water in en om de binnenstad zonder hek of afrastering is vooral voor jonge kinderen 
een gevaar. In de loop van de jaren zijn diverse kinderen in de haven van Hoorn verdronken en 
op het Keern begraven. Familieleden verzorgen nog steeds met grote toewijding hun graven. 
 
Zo is daar het graf van de kinderen VAN DER WOUDEN. 

 
 

 
 
 
 
 
Louis van der Wouden is geboren op 2 september 
1958 en overleden op 14 oktober 1965. 
Hennie van der Wouden is geboren op 18 februari 
1960 en op 14 oktober 1965 overleden. 
In dit graf liggen ook hun ouders. Het gezin woonde 
indertijd op Achter op ’t Zand 63. 
Er waren totaal zes kinderen en Louis en Hennie 
waren de middelste. Zij zijn verdronken in de 
Buitenhaven van Hoorn en na een intensieve 
zoektocht van politie en buren is eerst het fietsje, 
daarna het jongetje en enige tijd later ook het 
meisje gevonden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Lodde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KLAAS SLAGTER 
 
Het graf van Klaas Slagter wordt nog steeds door zijn broer bezocht. 
 

 
Online-begraafplaatsen. 

 
Klaas is op 6 mei 1947 in Hoorn geboren en is daar op 5 oktober 1953 overleden. Klaas is zes jaar 
oud, als hij op zijn autoped brood gaat brengen op het Grote Oost. Zijn vader, ook Klaas, had een 
bakkerij aan de Italiaanse Zeedijk, nummer 3. Zijn moeder heette Trijntje Bierman. Als het 
jongetje niet terugkomt, wordt een zoekactie op touw gezet, waarbij de bewoners van het kamp 
aan het ABC zich zeer actief en betrokken tonen. Klaas is ‘s avonds laat uit het water van de 
Doelenkade opgedregd. Vader heeft de mengmachine van zijn bedrijf verkocht om de grafsteen 
te kunnen betalen. 
 
En dan HANS VAN DER GRACHT 
 

 
Online-begraafplaatsen. 

Hans is een zoon van Jan van der Gracht en van Minke Glas, geboren op 26 april 1939 in Hoorn 
en daar overleden op 31 augustus 1954. 
Hans was met vrienden aan het zwemmen en greep een verkeerde leiding vast. 
 



 
Alg. Handelsblad 01091954 

 
De uitgebreide verhalen over deze kinderen komen op de website van Oud Hoorn onder 
BEGRAVEN OP HET KEERN.  
 

 
 

DE BEGRAFENIS VAN HENDRIK VOLGER 
 
Hendrik is geboren op 20 oktober 1893 in Hoorn en daar overleden op 8 maart 1941. Hij is een 
zoon van Dirk Volger, kleermaker en van Leentje van Zenden, gehuwd op 20 april 1890 in 
Oosthuizen.  
Hendrik is op 25 juni 1915 in Hoorn getrouwd met Cato de Graaf, geboren op 18 oktober 1892 
in Rotterdam, dochter van Jacobus Josephus de Graaf en Catharina Lambert. 
Zij hebben twee kinderen gekregen, Dirk in 1915 en Catherina in 1920. Hun moeder Cato is in 
1946 hertrouwd met Jan van Leeuwen. 
Hendrik was schilder van beroep. Er staat niet huisschilder, maar als kunstschilder is hij niet te 
vinden. 
Het gezin heeft eerst op Gravenstraat 14 en later op Paardesteeg 9 gewoond. In 1928 woonden 
zij op  Veenenlaan 13. 
 

 
Het graf in de huidige staat (online-begraafplaatsen) 

 
Hoe het graf eruit zag toen hij begraven werd, kunnen we zien op de foto’s uit de collectie 
Osinga, die nu in het bezit zijn van het Westfries Archief. Het lijkt wel vrij uitzonderlijk dat een 
begrafenis zo uitgebreid gefotografeerd is. 
 
 



 

 
Foto J. Osinga, collectie bij Westfries Archief 

 
Het is de moeite waard om de collectie Osinga te bekijken. De 12 foto’s zijn te vinden op 
Westfries Archief - Beeldbank (Westfries Archief).  
Frans Zack heeft er aandacht aan besteed op de achterzijde van het Kwartaalblad 2017-1. 

 
 
 
 
Vervallen begraafplaats Keern dankzij vrijwilligers weer nieuw 
leven ingeblazen 
 
Woensdag 28 april heeft Sander Huisman van de regionale tv zender WEEFF opnamen 
gemaakt op de begraafplaats. Prachtig weer en hard werkende vrijwilligers: het levert een 
mooi beeld op van de veranderingen die zichtbaar worden. 
 
Zijn reportage kunt u zien op https://www.nhnieuws.nl/nieuws/284887/vervallen-
begraafplaats-keern-dankzij-vrijwilligers-weer-nieuw-leven-ingeblazen  
 
Hartelijk dank, Sander. 
 

 
 
Als u ons iets te melden hebt, een mooi verhaal of 
een ergernis dan wel iets opvallends, mail dan naar 
vriendenkeern@hotmail.com 
Dank u wel. 


