
UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE ROGHAIR

J. K. Roghair

Toen ik voor het eerst een bezoek bracht aan het gemeentehuis van
Rhenen om wat gegevens te verzamelen voor mijn genealogisch onder-
zoek leefden wij ergens aan het einde van de jaren vijftig. De hulpvaardi-
ge ambtenaar attendeerde mij toen op de oude begraafplaats, schuin aan
de overkant van het gemeentehuis, waar een graf van de familie Roghair
zou zijn.
Omstreeks dezelfde tijd als mr J. Belonje moet ik daar dus geweest zijn1.
Ik herinner mij dat ik het daar, achter een hek, maar erg verwaarloosd en
rommelig vond uitzien, waar het moeilijk zoeken zou zijn. Bovendien
ontbrak mij de nodige tijd daar ik toen nog op openbaar vervoer was
aangewezen en moest zorgen toch weer tijdig in Den Haag terug te zijn.
Toevalligerwijs werd ik vorig jaar op het park aan de Herenstraat geatten-
deerd. Toen had ik tijd genoeg en besloot er een dag uit te trekken, o.a.
voor een bezoek aan Rhenen.
In het goed onderhouden park naast de Gedachteniskerk vond ik de
eerder (zie noten 1 en 2) beschreven grafzerken waaronder die van de
families Roghair en Ramondt.
Nieuwsgierig als ik ben wanneer het gaat om voor mijn genealogie van
belang zijnde gegevens te achterhalen wendde ik mij tot het gemeente-
huis met de vraag of men mij kon laten weten welke personen in de
grafkelder Roghair en Ramondt hun laatste rustplaats gevonden hadden.
Helaas kon men mij daar niet over inlichten; deze gegevens waren op het
gemeentehuis niet bekend. Ik neem aan dat in de beschrijving van Deijs
alle aldaar begraven personen zijn genoemd2.

Om u iets meer over de familie Roghair uit de vorige eeuw te laten weten,
zij het mij vergund het navolgende aan uw tijdschrift toe te vertrouwen.

1. Johannes Ramondt, geboren 2 september 1796 te Ochten, was

1 Belonje, J. Oude grafstenen op de oude begraafplaats te Rhenen in 1957.
Oud Rhenen, september 1992, pag. 15

2 Deijs, H.P. Oude grafstenen op de oude begraafplaats te Rhenen In 1992.
Oud Rhenen, september 1992, pag. 28
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gehuwd met Adriana Didrika Roghair, geboren 25 maart 1799 te Alkmaar.
Zij was de oudste dochter van G.J. Roghair, zilversmid te Alkmaar, over
wie straks meer.
Adriana kwam in september 1819 met attestatie uit Purmerend. Zij huwde
op 30 juni 1820 met Johannes Ramondt, zoon van Gerard, winkelier, en
Albertina Johanna Bor.
Johannes overleed 27 februari 1877, Adriana overleed 21 mei 1842,
beiden te Rhenen; ook zij zal in die grafkelder begraven zijn. Eén van hun
zoons, Marinus Hendrik komen wij later nog tegen.

2. Christiaan Roghair, gedoopt te Rhenen op 28 januari 1761, apotheker,
was schepen, later stedelijk ontvanger, en ook burgemeester van Rhenen.
Christiaan was een oudere broer van G.J. Roghair, de zilversmid in
Alkmaar. Hij overleed op 22 juni 1834.

3. Pieter Huybert Roghair, geboren 15 juni 1806 te Alkmaar, was een
zoon van de hiervoor genoemde G.J. Roghair. Hij kwam met zijn ouders
in september 1819 naar Rhenen en huwde aldaar op 21 november 1828
met Huibertje Gerdiena van Holst, afkomstig uit Ingen. Op 17 december
1829 werd hun zoon Christiaan geboren. Deze is niet gehuwd geweest;
hij overleed op 22 mei 1864 te Rhenen. Zijn moeder overleed aldaar op 2
januari 1830.
Pieter Huybert hertrouwde op 11 november 1832 te Veenendaal met
Hendrika van de Poel. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren, o.a.:

4. Gerrit Jacob, geboren te Rhenen op 20 september 1833. Hij huwde 30
juli 1868 te Rhenen met Leonore Elise Tielenius Kruythoff. Behoudens de
door Deijs reeds vermelde functies en ambten was Gerrit Jacob vele jaren
kerkvoogd. In zijn latere leven was hij lid van Provinciale Staten van
Utrecht. Het huwelijk bleef kinderloos; de vrouw overleed 7 augustus 1893
en Gerrit Jacob op 24 december 1906. Op 27 december werd van zijn
overlijden op het gemeentehuis aangifte gedaan. Dit geschiedde door de
plaatselijke predikant, ds Willem de Lange, en door Gerrit's neef Marinus
Hendrik Ramondt, oud 70 jaar, lid van de gemeenteraad van Rhenen.
Marinus was een zoon van Johannes Ramondt, genoemd in het begin
van dit artikel.

5. De twee ongehuwd gebleven zusters Hendrika Petronella Huyberta en
Adriana Dedrika waren in Rhenen bekend als juffrouw Pietje en juffrouw
Maatje. Uit overleveringen blijkt dat zij zeer begaan waren met de minder
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bedeelde stadgenoten en mede daardoor aktief betrokkken waren bij
charitatief en sociaal werk. Speciaal de decembermaand met Sinterklaas
en Kerstfeest stond daarbij in de belangstelling. De juiste geboortedatum
van Hendrika P.H. is 10 februari 1840; op haar 68e jaardag is zij overle-
den.

Rest mij nu nog bij u terug te komen op de eerder genoemde zilversmid
Gerrit Jacob Roghair, de grootvader van de hiervoor genoemde burge-
meester Gerrit Jacob.
Wij stappen daarvoor over naar Oud Rhenen van januari 1993 waarin
Belonje een artikel wijdde aan de familie Roghair in Alkmaar3.

6. Diaken A.Roghair was Adriaan Roghair, gedoopt te Rhenen op 9
februari 1716. Hij was gehuwd met Adriana Diderica van Deventer. Uit hun
huwelijk zijn zeven kinderen geboren. De jongste was Gerrit Jacob, hij
werd op 19 december 1765 te Rhenen gedoopt.
Vader Adriaan werd op 22 februari 1756 als schepen van de stad Rhenen
aangesteld. Hij overleed aldaar en werd op 7 april 1797 begraven; zijn
vrouw overleed op 29 december 1781.
Het wandbord in de Cunerakerk waarop het wapen van Adriaan Roghair
was afgebeeld, bestaat niet meer. Men vertelde mij destijds dat dit bij de
oorlogshandelingen in mei 1940 was verwoest.
In de raadzaal in het oude raadhuis hangen twee borden met wapens van
de leden van de vroedschap. Hierop is het eerder bedoelde wapen
driemaal afgebeeld:
met jaartal 1694: D. Roghair
met jaartal 1746: A. Roghair
met jaartal 1787: H.l. Roghair
In deze volgorde is de onderlinge familierelatie: vader - zoon - kleinzoon.

7. Gerrit Jacob Roghair ging ergens in de jaren '90 van de achttiende
eeuw naar Alkmaar. Op 7 februari 1797 werd hij lid van het "Gout en
Silversmits Gilde binnen de Stad Alkmaar". Op 23 juli van dat jaar trad hij
in het huwelijk met Cornelia van Fokkenberg, een dochter uit een in die
tijd bekend zilversmidsgeslacht. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen
geboren van wie er vier op jonge leeftijd overleden:

3 Belonje, J. De familie Roghair vertrok uit Rhenen naar Alkmaar.
'Oud Rhenen, januari 1993, pag. 52
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-Cornelis Julianus, geboren 13 mei 1801, overleden 18 juli 1801
-Cornelis Julianus, geboren 16 augustus 1802, overleden 24 mei 1809
-Margaretha Sandrina, geboren 19 oktober 1804, overleden 14 januari
1805
-Geertruida, geboortedatum niet bekend, overleden 2 februari 1810
Alle kinderen werden in Alkmaar geboren, de gestorven kinderen werden
aldaar begraven in het door Belonje beschreven graf in de Grote Kerk.
Het echtpaar Roghair-van Fokkenberg verhuisde in september 1819 naar
Rhenen met hun nog in leven zijnde kinderen:
-Adriana Didrika, zie onder 1.
-Pieter Huybert, zie onder 3.
-en hun jongste dochter Cornelia Juliana Geertruida die huwde met ene
JJ. de Waal en naar Utrecht vertrok.

Op de in mijn bezit zijnde fotokopie van het testament van het echtpaar
Roghair-van Fokkenberg is vermeld dat de testatrice (Cornelia van
Fokkenberg) is overleden "den 29 novb.1821". Daaronder is in ander
handschrift vermeld "te Rhenen". Kennelijk zijn deze woorden er later
bijgeschreven.

Met het vorenstaande hoop ik een bijdrage te hebben geleverd tot
vervulling van de door Belonje aan het slot van zijn artikel geuite wens.
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