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ROUWBORDEN IN DE HERVORMDE KERKTE LOENEN 

Van rouw en redenloze ijdelheid 

Het oudste rouwbord in de 

kerk is dat ter nagedachtenis 

aan Margaretha Sophia van 

Stepraedt. 

In hervormde kerk van Loenen aan de Vechr 
hangen tien rouwborden uit de zeventiende en 
achttiende eeuw.1) Rouwborden - in het alge
meen te vinden in kerkgebouwen - zijn houten 
panelen, waarop het wapen staat van een over
ledene en daarbij soms zijn of haar naam. In 
sommige gevallen zijn ook geboortedatum, 
sterftedatum of leeftijd van de betrokkene aan

gegeven, en zijn wapens van voorouders op het 
paneel geschilderd. Rouwborden werden 
gemaakt als gedenkteken bij het overlijden van 
een adelijk of anderszins voornaam persoon. 
Het oudste rouwbord dat genoemd wordt in 
Nederland, stamt uit 1339. Het werd in de-
tweede helft van de zeventiende eeuw gezien 
door dr. C. Booth in het kapittelhuis van St. 
Pieter te Utrecht. Het is het rouwbord van 
Wolterus van Bloemensteijn die op 23 februari 
1339 overleed.2) 

In het begin waren rouwborden klein en veelal 
in de vorm van een vierkant aan een punt opge
hangen. Zodoende kreeg men een ruitvorm. Er 
stond vaak alleen het wapen van de overledene 
op, dat het gehele paneel in beslag nam. 
Later werden de rouwborden groter en kregen 
ze de vorm van een soort grieks tempeltje met 
zuilen aan de zijkanten, architraaf (horizontale 
balk, gedragen door zuilen) en fronton (drie
hoekige of halfronde bekroning op de archit
raaf). Dergelijke rouwborden werden ook wel 
rouwkassen genoemd. De rouwborden in Loe
nen hebben allemaal deze vorm, alleen zijn de 
oudere exemplaren - allemaal van de familie 
Van Lynden - kleiner en minder versierd. 
Naarmate de borden groter werden, was er 
meer ruimte voor versiering. Soms op het 
paneel zelf, waar om de teksten heen soms 
fraaie randen en krullen werden geschilderd 
(cartouches), eventueel met kroontjes erboven 
(zie ondet meer het rouwbord van Hendrick 
van Moens). Maar ook op de omlijsting kwam 
veel versierwerk voor, vaak in de vorm van 
schitterend houtsnijwerk. 

De panelen waren meestal zwart, met in kleur 
daarop de wapens van de gestorvenen. In later 
tijd werden ook wapens van voorouders, de 
zogenaamde kwartierwapens, opgenomen. In 
goud werden namen, data en andere opschrif
ten aangebracht. 

Len mooi voorbeeld hiervan is het oudste 
rouwbord in Loenen, het bord van Margaretha 



VECHTKRONIEK PAGINA 17 

Detail'rouwbord Margaretha 

Sophia van Stefraedt. 

Sophia van Stepraedt uit 1648. Daarop is de 
tekst Memento Mort ofwel Gedenk te sterven op 
de architraaf aangebracht. Een doodshoofd is 
afgebeeld op het fronton. De symboliek op de 
rouwborden had uiteraard meestal met de dood 
te maken. 

Mideleeuwen 
Hoe is het gebruik rouwborden in de kerk op te 
hangen, ontstaan? 
Voor het antwoord op deze vraag moeten we 
terug naar de Middeleeuwen. De ridders in die 
tijd - die met elkaar vochten in oorlogen en 
toernooien - probeerden zich met wapenuitrus
ting en harnassen te beschermen tegen verwon
ding en dood. Hoe beter ze daarin slaagden, 
hoe minder herkenbaar ze waren; hun helmen 
bedekten hun gezichten. 

De gewoonte kwam daardoor op, zich herken
baar te maken door middel van tekens, ook wel 
wapens genoemd. Eenvoudig herkenbare 
tekens sierden vanaf ongeveer 1200 harnas, 
helm, schild en dekkleed van het paard. 
Herauten hadden de organisatie van toernooien 
in handen. Zij beheersten de kennis van de 
wapentekens, omdat zij de ridders die in het 
strijdperk traden, moesten aankondigen. Ze 
legden boeken aan met verzamelingen van de 
wapentekens en de regels ervan. Hieruit is de 
heraldiek ontstaan, afgeleid van het woord her
aut. Iedere ridder had een wapen, maar later 
schaften ook andere edelen en gegoede burgers 

zich wapens aan.') 
De vorm van het wapen verschilde. Voor man
nen een schildvorm (dat wil zeggen: een staan
de rechthoek met een punt onderaan in het 
midden), voor getrouwde vrouwen een staande 
ovaal en voor ongetrouwde vrouwen een ruit-
vorm (dit laatste moeten we overigens niet ver
warren met de ruirvorm van de vroegste rouw
borden). 

Op rouwborden werden deze heraldische regels 
niet altijd even nauwkeurig nageleefd. Als in de 
Middeleeuwen een ridder in een herberg ver
bleef, werd zijn wapen boven de deur van de 
herberg opgehangen. En als hij stierf, hing men 
het wapen - als teken van rouw - boven de 
ingang van zijn kasteel. Bij de begrafenis werd 
het wapenbord dan ook vaak meegedragen in 
de rouwstoet om vervolgens boven of vlakbij 
het graf op te hangen.') 

In eerste instantie hing het wapenbord daar tij
delijk en deed het dienst als rouwbord, totdat 
een grafsteen was vervaardigd. Later bleven de 
rouwborden permanent in de kerk, of werden 
vervangen door grotere en duurdere rouwbor
den. Deze werden weliswaar van hout vervaar
digd, maar waren zo groot en zwaar dat het 
onwaarschijnlijk is dat ze in de rouwstoet wer
den meegedragen. 

Een rouwbord kon lang voor iemands dood 
worden gemaakt. Op die manier hoefde bij 
overlijden alleen de overlijdensdatum nog te 
worden ingevuld. 
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Uiterst links van de 

preekstoel hangt het 

rouwbord van Anna Maria 

iravinne van Moens. 

Soms werd de opdracht tot het maken gegeven 
bij het overlijden zelf. In hogere kringen was 
het deftig om een dode nog heel lang boven de 
grond te houden, zodat het rouwbord bij de 
begrafenis toch klaar kon zijn. Het gebeurde 
ook wel dat een rouwbord pas lang na de begra
fenis werd gemaakt. 

Op een gegeven moment was het niet meer 
noodzakelijk om een rouwbord in de buurt van 
het graf op te hangen. Rouwborden konden in 
een kerk op een van de grondeigendommen 
van de gestorvene opgehangen worden, terwijl 
hij of zij in een kerk op een andere bezitting 
begraven was. Dit werd waarschijnlijk op deze 
manier gedaan, opdat zoveel mogelijk mensen 
zich de overledene zouden herinneren.1) 

Honderden 

Het gebruik om rouwborden op te hangen, 
nam na verloop van tijd gigantische vormen 
aan. Er zijn gevallen bekend van honderden 

borden in een en dezelfde kerk. In de Sint Lie-
vensmonsterkerk te Zierikzee, om maar een van 
de vele voorbeelden te noemen, hingen er aan 
het eind van de achttiende eeuw maar liefst 
452.') 

Rouwborden bevonden zich overal in kerkge
bouwen. In I.oenen hangen ze eenvoudig tus
sen de ramen en naast de kansel, maar in ande
re kerken hingen ze schots en scheef boven 
elkaar; in het koor, tegen de zuilen, zelfs tussen 
de zuilen in. Kortom, overal waar maar een 
plekje vrij was. 

Het was in de achttiende eeuw helemaal niet 
ongevaarlijk om een kerk in te gaan, want de 
oudste rouwborden vielen soms van de muur 
omdat ze er vaak - slecht onderhouden - al eeu
wen hingen. Men probeerde wel om nabestaan
den te verplichten borden te (laten) onderhou
den, maar dat lukte lang niet altijd. ) 
Was iedereen het indertijd eens met het ophan
gen van rouwborden? Geenszins. Het werd 
veelal gezien als een uiting van pracht. Con
stantin Huygens (1596-1678) had het bij 
vootbeeld over de „redenloze ijdelheid binnen 
kerckmuren". 

Voor de kerken was het ophangen van de bor
den echter een lucratieve handel. Het kostte 
namelijk nogal wat geld als men een rouwbord 
in de kerk wilde plaatsen. Zo betaalde men in 
1680 in Delft 75 gulden voor een klein, een
voudig bord. Naarmate het touwbord groter 
werd en rijker versierd, konden de kosten oplo
pen tot wel 175 gulden; een voor die tijd zeer 
groot bedrag/) 

Het geld kwam ten goede aan het onderhoud 
van de kerk of werd gegeven aan de armen. 
Aldus kwam er ook iets goeds voort uit het 
tonen van de ijdelheid. 

Franse Revolutie 
loch kwam er een einde aan het gebruik. Daar
bij gingen helaas veel rouwborden verloren. 
Toen na de Franse Revolutie in Nedetland de 
Bataafse Republiek werd uitgeroepen (1795), 
moesten alle rouwborden uit de kerken worden 
verwijderd; ze waren immers in strijd met de 
revolutionaire leuze van de Franse Revolutie: 
'Vrijheid, gelijkheid en broederschap!' 
Vooral gelijkheid was ver te zoeken als voorna
me families hun rouwborden in de kerk moch-
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ten ophangen. Dat was immers voor armen niet 
was weggelegd. 

In veel plaatsen werd afgesproken dat rouwbor
den - tegen betaling - werden opgehaald door 
nabestaanden. Maar waar dat niet gebeurde, 
zijn alle rouwborden verbrand of in stukken 
gehakt. Soms werden stukken ervan opnieuw 
gebruikt. Delen van rouwborden zijn later 
teruggevonden als onderdeel van bij voorbeeld 
varkenshokken. 

Van de overgebleven rouwborden zijn enkelen 
weer in de kerken opgehangen, toen het politie
ke klimaat was veranderd. Zo doende hebben 
we er nu toch nog een aantal over, waaronder 
de rien in de hervormde kerk van Loenen. 
In 1830 kwam er overigens een definirief einde 
aan het vervaardigen van rouwborden. Toen 
werd het begraven in kerkgebouwen uit hygië
nische overwegingen verboden. 

Cronenburch 

De rouwborden in de kerk van Loenen behoor
den toe aan de families Van Lynden en Van 
Moens. Deze bezaten de heerlijkheid Loenen 
Cronenburch. 

Een inventarislijst uit 1919, gemaakt door mr. 
P.C. Bloys van Treslong Prins, blijkt dat er in 
die tijd rwaalf rouwborden in de kerk hingen: 
zeven borden van de familie Van Lynden, vier 
van de familie Van Moens en één van de heer 
Adriaen Wittert van der Aa, die de heerlijkheid 
kocht van Antony van Lynden.'') 
Op 11 juni 1945 ging de hervormde kerk in 
Loenen in vlammen op. Door actief ingrijpen 
van de inwoners van het dorp kon er nog heel 
wat uit de kerk worden gered. Daaronder 
waren alle zeven kleine rouwborden van de 
familie Van Lynden. Maar de vijf grote rouw
borden, dat wil zeggen de borden van de fami
lie Van Moens en her bord van Wittert van der 
Aa, gingen verloren. Die waren waarschijnlijk 
te groot en re zwaar om op stel en sprong weg
gehaald te worden. 

De verbrande borden bleven na de brand han
gen. Maar na enige tijd vermoedde men dat een 
van de vijf grote rouwborden misschien nog 
wel te restaureren was. Het rouwbord werd als
nog uit de kerk verwijderd en bleek inderdaad 
nog op te knappen. Het is het bord van Lucia 
Emerentiana van Burmania, gravinne van 
Moens. 

Het bord, dat nu vanuit de kerk gezien rechts 
naast de preekstoel hangt, is geresraureerd met 
ingezette stukken hout, dat bij een bepaalde 
lichtval nauwelijks te zien is. 
Het rouwbord van Adriaen Witten van der Aa, 
en van vrouwe Maria Magdalena van Ornia, 
gravinne douairière Van Moens (in juli 1735 op 
78-jarige leeftijd gestorven), zijn voorgoed ver
dwenen. 

Het bord van Witten: van der Aa (1672-1713) 
was versierd mer allerlei beeldhouwwerk. Maar 
we weten helaas niet meer, hoe dit bord er heeft 
uitgezien. Het wapen bestond uit drie zilveren 
hoorns met goud beslagen, en een hartschild 
Cronenburch. 

Van twee borden van de familie Van Moens 
konden op grond van de herinnering van Loe-
nenaren en oude tekeningen, reconstructies 
gemaakt worden. Er werden oude verftechnie
ken gebruikt, zodat de nieuwe borden niet 
afstaken bij de oude. 

In 1950 verscheen een artikel over de vervan
ging en de restauratie van de rouwborden, 
geschreven door W.D.I 1. Rosier, die /.elf nauw 
betrokken was bij deze werkzaamheden.1") 
Rosier vermeldt echter dat er twee rouwborden 
van de familie van Moens gered konden wor
den, terwijl her er maar één bleek te zijn. Er 
gingen uiteindelijk vier rouwborden verloren, 
maar omdat er twee opnieuw gemaakt konden 
worden, zijn er nu tien rouwborden in de kerk. 

Verloren 

De twee bijgemaakte rouwborden van de fami
lie, zijn de borden van Anna Maria van Moens 
en Hendrick van Moens. 

Anna Maria van Moens was getrouwd met 
Adriaen Wittert van der Aa, die de heerlijkheid 
Loenen Cronenburch kocht van Antony van 
Lynden. 

Zoals gezegd, is diens rouwbord bij de brand 
verloren gegaan. Hij had geen kinderen en na 
de dood van Ana Maria (1726) erfde haar moe
der, Magdalena van Ornia, de heerlijkheid Loe
nen Cronenburch. Ook haar rouwbord is verlo
ren gegaan. 

Na haar dood erfde haar zoon Hendrick. Anna 
Maria van Moens en Hendrick van Moens 
waren dus broer en zuster. Ze hebben dezelfde 
voorouders en daarom dezelfde kwartierwa-
pens. 
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Links van bet f reekgestoelte 

hangt het rouwbord van 

Hendrick graave van Moens. 

Het is veemd dat deze kwartietwapens op hun 
rouwborden niet op dezelfde volgorde staan. 
Maar volgens J.P.C. Hoogendijk was er niet één 
bepaald systeem om de volgorde van kwartiet-
wapens op rouwborden te bepalen. Er werden 
verschillende methodes gebruikt en dat kan het 
verschil verklaren.") 

De volgorde is echter niet veranderd toen de 
borden na de brand opnieuw werden gemaakt. 
Want ook in 1919 wordt dezelfde volgorde 
genoemd door mr. Bloys van Treslong Prins. 
Het was moeilijk om de rouwborden te 
reconstrueren, omdar niemand er eigenlijk ooit 
goed naar gekeken had. Bovendien bleken de 
tekeningen van de rouwborden die omstreeks 
1780 gemaakt waren, onbetrouwbaar. 
De wapens waren ook moeilijk na te gaan, 
omdat sommige families meer dan één wapen 
voerden. Zo had de familie Houtloock wel drie 
verschillende wapens. 

Bij de restauratie wist iemand zich te herinne
ren, dat op het kussen in het wapen van de 
familie Van Moens een franse lelie had gelegen. 

Bij nadere bestudering bleek dat inderdaad het 
geval geweest te zijn, hoewel dit verder niet 
voorkwam op afbeeldingen van her familiewa
pen. 

Toch is het eindelijk gelukt om twee overtui
gende reconstructies van de rouwborden re 
maken. Ze hangen nu alweer ruim veertig jaat 
in volle glorie in de kerk. 

A.W. Voskuilen 
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Ten slotte een beschrijving van de 
rouwborden in de hervormde kerk te Loenen. 
Aan de /uidwand van het schip van de kerk, 
beschreven van oost (het koor) naar west, 
hangen vier rouwborden. 

Rouwbord met Toscaans-Dorische zuilen, 
bollen onderaan. Driehoekig fronton met 
bollen op de drie hoekpunten. Geschilderd 
ovaal wapen met kroon erboven en 
familiewapen langs de zuilen. Opschrift onder 
het wapen: DE HOOCH EDELE GEBORENE 
JUFF ANNA VAN LINDEN, DOCHTER TOT 
CRONENBORCH, STARFF DEN 15/5EN 
OCTOB 1652. Het wapen van Lynden, 
gevierendeeld met Stepraedt, hartschild 
Cronenburch (het schildje in het midden van 
het wapen) en de kwartieren (de wapens van 
de voorouders): 

Lynden 
Amstel 
Besten 
Isendoorn 
Bronchorst 
Ruytenberch 
Mier 
Rossom 

Stepraedt 
Voerst 
Gelder 
Wittenhorst 
Doornick 
Haeften 
Schenek 
Wees 

Anna van Lynden was een dochter van Antony 
van Lynden, heer van Cronenburg, en 
Alexandrina van Stepraedt. Haar wapen is 
ovaal, waaruit men zou kunnen afleiden dat ze 
getrouwd was. Toch lijkt dit niet zo; clan zou 
de naam van haar echtgenoot genoemd zijn. 
De heraldische regels werden niet altijd even 
nauwkeurig gevolgd. 

Rouwbord, het oudste in de kerk. met 
driehoekig fronton, drie bollen op de 
hoekpunten. Toscaans-Dorische zuilen met 
bollen onderaan. Ovaal wapen met kroon. 
Opschrift onder het wapen: DIE HOOGS1 
EDELE GEBOREN VROUWE MARGARETHA 
SOPHIA VAN STEPRAEDT, VROUWE TOT 
CRONENBURCH EN LOENEN ETC. STARFF DF 
V EN NOVEMBR STILO NOVO 1648. Op de 
architraaf cle tekst: MEMENTO MORI (gedenk 
te stenen) en in het fronton een afbeelding 
van een doodshoofd met gekruiste beenderen, 
het bekendste symbool van de dood, dat sinds 
de middeleeuwen op die manier gebruikt 
werd. Het wapen bestaat uit vier wapens: 
Lynden. Stepraedt. Stepraedt en Lsendoor. f let 
hartschild is Cronenburch. De kwartieren: 

Stepraedt 
Dorth 
Voersl 
Wee ss 
Gelder van Aerssen 
\Vyt ten horst 
Va riek 

Isendoorn 
Voerst 
Stommel 
Arnhem 
Rossem 
Ruissenbergh 
Bentinck 

Rouwbord met gebogen fronton. Toscaans-
Dorische zuilen met bollen onderaan. Dit 
rouwbord heeft een zogenaamd 
alliantiewapen: het wapen van een vrouw en 
haar echtgenoot zijn samen afgebeeld worden. 
Hier zijn het twee aparte wapens die worden 
verenigd onder een kroon. Onderaan wordt de 
datum 19 MARTII 1679 afgebeeld. Het is het 
rouwbord van Elisabeth Anna van Wassenaer-
Warmond, die trouwde met Antony van 
Lynden en later hertrouwde met Cornelia 
Anna van Isendoorn à Blois. Het toont het 
alliantiewapen van Lynden x van Wassenaar 
en de kwartierwapens: 

Wassenaer 
Valkenaar 
Egmond 
Boet bergen 
Matenesse 
Van der Mijl 
Eoreest 
Van cler Hoy 

Eyckel 
Alenboekum 
Hunnepel 
V.d. Heyde gen. cl Rijns 
Eylerveld 
Til sum Til 
Voerst 
Hiesveld 

Rouwbord met driehoekig fronton met bollen 
op de hoekpunten en onderaan de Toscaans-

Heï rouwbord van Lucia 

Emerentiana van Burmania 

gravinne van Moens (rechts 

van de preekstoel). 
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Het rouwbord van Cornelia 

Anna van hendoorn a Bloys 

hangt uiterst rechts van het 

preekgestoelte. 

Dorische zuilen. Opschrift onder het wapen in 
een cartouche: DE HOOGEDELE GEBORE 
HEEF FRANS VAN LINDEN HR. TOT 
CRONENBURCH ENDE LOENEN F.'IG. De 
datum is te vinden op de balk onderaan hel 
rouwbord: 12/2 MARTI1 1657, De 
kwartierwapens zijn hetzelfde als bij Anna van 
Lynden, waaruit valt af te leiden dat Frans en 
Anna broer en zus waren. De kwartierwapens 
zijn in dezelfde volgorde afgebeeld op beide 
rouwborden maar sommige namen zijn anders 

gespeld. 

Lnden 
Amstel 
Besten 
Isendoorn 
Bronchorst 
Ruytenberch 
Aller 
Rossom 

Stepraedt 
Voerst 
Gelder van Aerssen 
Wittenhorst 
Doornick 
Haeften 
Schenk van Nijdeggen 
Wees 

Dit rouwbord is helaas in vrij slechte staat en 
moeilijk leesbaar. 

Aan de noordwand van het schip hangen twee 
rouwborden. Ze worden beschreven van west 
naar oost, richting koor. 

5. Rouwbord met gebogen fronton, Toscaans-
Dorische zuilen met bollen onderaan. 
Ruitvormig wapen van de familie van Lynden 
met familiewapens aan de zijkanten. Onder 
het wapen de datum 28 OCT 1648. 
Kwartierwapens: 

Lynden Stepraedi 
Amstel Voerst 
Besten Gelder 
Isendoorn Wittenhorst 
Bronchorst Doornick 
Ruytenberch Haeften 
Aller Schenk 
Rosssom Wees 

De kwartierwapens zijn dezelfde als bij Anna 
en Frans van Lynden en we kunnen daarom 
aannemen dal het bord betrekking heeft op 
een ongetrouwde zus (ruitvormig wapen). Er 
wordt echter geen naam genoemd, 

6. Rouwbord met gebogen fronton. Toscaans-
Dorische zuilen met bollen onderaan. Wapen 
van de familie van Lynden met familiewapens. 
Onder het wapen de datum 17JUNII 1685. 
Kwartierwapens: 

Lynden 
Amstel 
Besten 
Isendoorn 
Bronchorst 
Ruytenberch 
Aller 
Rossom 

Stepraedt 
Voerst 
Gelder 
Wittenhorst 
Doornick 
Haeften 
Schenk 
Wees 

Ook dit rouwbord vermeldt geen naam. maar 
aan de vorm van het wapen is te zien dat hel 
waarschijnlijk om een man gaal. l i t de 
kwartierwapens is af te leiden dat het een 
broer kan zijn van Frans en Anna van Lynden 
en hun onbekende zuster. Het zou mogelijk 
het rouwbord kunnen zijn van Carel van 
Lynden Grunsfoort. 

Links van de kansel zijn de twee rouwborden 
te vinden die vernieuwd zijn na de brand van 
1945. 

Het linker rouwbord heeft een groot formaat: 
170x250 cm. Het halfronde fronton overspant 
niet het gehele rouwbord. maar vormt een 
geheel met de architraaf. De zuilen zijn 
versierd en worden bekroond door 
versieringselementen. De onderzijde van het 
rouwbord is recht. Op het fronton is het 
opschrift: AE 47, 14 NOVEMB. 1726 te lezen, 
wat wil zeggen dat degene die op 14 
november 1726 overleed, 47 jaar was 
geworden. Onder een kroon is een ovaal 
wapen afgebeeld. Het gaat om het 
alliantiewapen Cammingha x Moens. 
gevierendeeld met Ornia. en een hartschild 
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van Cronenburch. De kwartierwapens: 

Moens 
Snellinck 
Bonanomi 
Schot 
Papenbroeck 
Luycx 
Van Baken 
Paneras 

Ornia 
Tritzum 
Houtloock 
Roswincke] 
Van Zeil 
Heeremans 
Den Otter 
Stiiver 

Onder het wapen valt in een gekroonde 
cartouche het opschrift te le/en: VROUWE 
ANNA MARIA. GRAVINNE VAN MOENS. 
VRIJVROLTWE VAN CRONENBURCH, LOENEN 
ETC.OB. 1726. OB. is een afkorting van Obiit 
en betekent 'gestorven'. 

Het rechter rouwbord van 300x250 cm. heeft 
een gebogen fronton. Lijst en fronton zijn 
voorzien van veel verguld houtsnijwerk. In het 
fronton is een doodshoofd met beenderen te 
zien; het symbool van de dood. De doodskop 
heeft een lauwerkrans, wat wil zeggen dat de 
roem van de gestorvene na zijn dood zal 
voortleven. Aan weerszijden van de omlijsting 
van het rouwbord zijn treurende vrouwen ten 
halve lijve afgebeeld. Hun lichaam lost op in 
allerlei krulwerk. Het gekroonde wapen is van 
Moens, gevierendeeld met Ornia, hartschild 
Cronenburch en de kwartieren: 

Moens 
Papenbroeck 
Snellinck 
Luycx 
Bonanomi 
Van Bancken 
Schot 
Paneras 

Ornia 
Van Zeil 
Tritzum 
Heeremans 
Houtloock 
Den Otter 
Roswinckel 
Stuver 

In een gekroonde cartouche onder het wapen 
is de volgende tekst te lezen: DE 
HOOGEDELE GEBORE HEER HENDRICK 
GRAAVE VAN MOENS HR. VAN 
RAVENSBERC ',H CROONENBIIRGII LOENEN 
VRIJENESSE SLUYPWIJCK ETC OBIIT 20 
MART Ao 1753. AETATIS ^8 ANNIS 30 DIES 
NAT 18 FKBR 1675. Dit rouwbord is 
vernieuwd na de brand van 1945. 

Aan de rechterzijde van de preekstoel 
bevinden zich de laatste twee- rouwborden. 

Het linker rouwbord is een bord met gebogen 
fronton van 300x200 cm. Verguld houtsnijwerk 
is te zien op tic architraaf en op andere delen 
van de omlijsting. In hel fronton is een 
doodshoofd afgebeeld met stralen achter de 
schedel. De onderste dwarsbalk van de lijst is 
versierd met bloemenguirlandes, 
bijeengehouden door drie strikken met 
kwastjes. Bloemen zijn het symbool van de 

vergankelijkheid, zeker als ze worden zonder 
hart. Daaronder is een gevleugelde zandloper 
afgebeeld. De zandloper is al sinds de late-
Middeleeuwen een attribuut van de dood. Het 
staat symbool voor het verstrijken van de tijd 
en de kortstondigheid van het leven. De 
vleugels zijn van een adelaar en van een 
vleermuis, symbool van dag en nacht. Naast 
de zandloper zijn twee omgekeerde 
brandende toortsen te zien. Een toorts was bij 
de Grieken al een symbool van leven. Een 
omgekeerde toorts, bet omgekeerde van leven 
dus. komt al in de Romeinse grafsculptuur 
voor. Sinds de Renaissance wordt het opnieuw 
gebruikt als symbool van de vergankelijkheid 
en de dood. Het ovale wapen is bekroond. 
Het is het alliantiewapen de Moens. 
gevierendeeld met Ornia x Burmania met het 
hartschild Cronenburch. Onder het wapen is 
een gekroonde cartouche met de tekst: 
VROI 'WE LCCI.A EMERENTIANA VAN 
BURMANIA GRAVINNE VAN MOENS. VR. VAN 
RAVENSBERGH, CRONENBURCH LOENEN 
VRIJENESSE SLEYPWIJK ETC ETC OBIIT 29 
APRILIS Ao 1740 AETATIS 39 ANNOS 15 DIES 
NAT 14 APRILIS 1701. IX- kwartierwapens: 

Burmania Eminga 
Douma Hermana 
Kamminga tot Eminga Eminga 
Mockema Wijtsma 
Kamstra Buygers 
Aebinga Ayta 
Juckema Ockinga 
Tziarda I leringa 

10. Hei rechter rouwbord heeft een gebogen 
fronton en Toscaans-Dorische zuilen met 
bollen onderaan. Het is 240x140 cm. groot. 
Afgebeeld is een gekroond ovaal wapenschild 
met in een cartouche eronder het opschrift: 
XXVIII DECEMB. Ao MDCXVI (28 december 
1696) Het wapen is het alliantiewapen van 
Lynden x Isendoorn en de kwartierwapens 
zijn: 

Isendoorn 
Voorst 
Stomme! 
Arnhem 
Rossem 
Hunnepel 
Ruytenberg 
Bentink 

Wassenaer 
Valkenaer 
De Bruyn van Butewct. 
Boetbergen 
Matenesse 
Van der Mijl 
S wieten 
Van der Ilov 

Het is het rouwbord van Cornelia Anna van 
Isendoorn à Bloys, de tweede vrouw van 
Antony van Lynden, cle zoon van Frans van 
Lynden. Van de eerste vrouw van Antony van 
Lynden, Elisabeth Anna van Wassenaer-
Warmond, en van Antony's vader Frans zijn de 
rouwborden ook te vinden in cle kerk. 


