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Stichting 
Vrienden van de begraafplaats Keern

te Hoorn 

Meld u aan als vriend en doneer.

Ik meld mij aan als Vriend van de begraafplaats Keern

     …. euro per jaar particulier (minimaal a 15,-)

     a 250,- eenmalige betaling particulier (Vriend voor het leven)

     …. euro per jaar (zakelijk, minimaal a 100,-)

     a 500,- eenmalige betaling (zakelijk, Vriend voor het leven)

Voorletters

Achternaam 

Bedrijfsnaam 

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon (optioneel) 

e-mail 

Handtekening 

Stuur de aanmelding naar vriendenkeern@hotmail.com of per 
post naar: Schoener 1, 1625 CT Hoorn.
Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met 
een betalingsverzoek.
        
Via de nieuwsbrief (desgewenst voor niet-mailers een papieren 
versie) houden we u op de hoogte van de activiteiten.

Uw hulp a.u.b.

U kunt bijdragen door vriend te worden van de stichting. 
U ontvangt dan regelmatig informatie over ontwikkelingen op 
de begraafplaats via de (digitale) nieuwsbrief. U bent welkom op 
speciale activiteiten als lezingen, rondleidingen en u kunt ook 
zelf bijdragen leveren als vrijwilliger.  
Daarnaast kunt u zich melden als vrijwilliger voor een schoon-
maak-/klusdag, die in overleg met de gemeente georganiseerd 
wordt. Als u ook op een andere manier een bijdrage wilt leveren, 
horen we dat natuurlijk graag.

Gebruikte illustraties: kaart 1888, oude toegang, begraafplaats 19de eeuw, graf Carbasius 
met Albert de Graaf, “kapel” van Reijendam, ontwerp hekwerk.
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De begraafplaats van 1831

Sinds 1829 was het niet meer toegestaan lijken in de kerk te begra-
ven en zijn overal begraafplaatsen, meestal aan de rand van de stad, 
opgericht. Zo ook in Hoorn waar in 1831 de begraafplaats aan het 
Keern in gebruik werd genomen. Een tijd lang was de ingang aan het 
Keern en via een bruggetje en de poort kwam men binnen.
De begraafplaats Keern in Hoorn is nog beperkt in gebruik sinds 
de offi ciële opening van de nieuwe begraafplaats aan de Berkhou-
terweg in 1969. Het onderhoud liet nog wel eens te wensen over en 
daarmee werd het aanzien en de belevingswaarde aangetast. In 1918 
was dit uitgebreid in de raad aan de orde en vandaag de dag valt er 
ook wat op aan te merken. Het is duidelijk dat goede en regelmatige 
zorg nodig is.

Beschermde status

Een manier om te zorgen dat de historische begraafplaats be-
schermd en onderhouden wordt, is de aanwijzing tot gemeentelijk 
monument. De bergplaats, in de volksmond het kapelletje, is in 
1992 als monument aangewezen. Maar het heeft tot 2017 geduurd 
voordat het verzoek van John Lamers en Vereniging Oud Hoorn 
werd gehonoreerd en het oudste deel de beschermende status van 
gemeentelijk monument kreeg. Tegelijkertijd is een aantal bijzondere 
graven en graven van bijzondere mensen als monument aangewezen.

Oprichting stichting

De Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern te Hoorn is 
in 2019 opgericht met als doel het behoud van deze historische 
begraafplaats, het bevorderen van de kennis over deze begraaf-
plaats en bijdragen aan het aanzien en de beleving van deze plek 
als plaats van rust en bezinning.

Het is een samenwerkingsverband van Vereniging Oud Hoorn, 
Kerkmeijer-de Regt Stichting en Stichting Stadsherstel Hoorn. Het 
bestuur bestaat uit vertegenwoordigers namens deze organisaties. 
De taken zijn als volgt verdeeld: 
Herman Kaptein, voorzitter
Rita Lodde-Tolenaar, secretaris
Irene Laan, penningmeester.

Regelmatig is er overleg met de gemeente en worden plannen en 
activiteiten op elkaar afgestemd.

Naast het reguliere onderhoud dat door de gemeente wordt 
gedaan, wil de stichting zorgen voor verfraaiing en vergroting 
van de belevingswaarde en daarnaast aandacht schenken aan de 
geschiedenis van de begraafplaats en de graven.

De begraafplaats verdient het om als monument 
zorgvuldig bewaard te worden en een aantrekkelijke 
plaats te zijn voor een wandeling en rustliefhebbers.


