
DE FAMILIE ROGHAIR VERTROK UIT RHENEN NAAR ALKMAAR
door Mr. J. Belonje

In zijn 'Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de
Kerken der Provincie Utrecht' beschreef Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins
een door hem aangetroffen wandbord in de St. Cunerakerk te Rhenen,
waarop o.m. voorkwam het wapen uit 1745 van de plaatselijke diaken A.
Roghair te Rhenen, zijnde in zilver vijf rode ruiten, geplaatst 4 en 1 en een
zwarte korenaar tussen de tweede en derde bovenste vijf rode ruiten.
Zoals dat vroeger meestentijds gebruikelijk was, dat men zijn geboorte-

plaats trouw bleef, is dit bij de familie Roghair niet steeds het geval
geweest, want het blijkt, dat een Roghair zich naar het Hollandse stadje
Alkmaar metterwoon begeven heeft. Ik ontdekte een aantal gegevens over
deze familie, die hier gemakshalve chronologisch zullen volgen:
- Te Alkmaar heeft Gerrit Jacob Roghair zijn proef als goudsmid gedaan,

de eed afgelegd en het gild voldaan met 50 gulden op 7 februari (Inv.
gem.arch. Alkmaar, arch. fol. 97).
- Op 11 augustus 1797 maakte hij een mutueel testament te Alkmaar

voor notaris Mr. l. Groen aldaar met Cornelia van Fokkenberg uit een
plaatselijke goudsmeden-familie, tezamen gegoed 4000 gulden. Op de
minuut is vermeld, dat de vrouw de eerst overledene was op 29 november
1821, maar nietwaar. De man zou toen naar Rhenen gegaan zijn.
- Te Alkmaar werd op 18 juli 1801 begraven Cornelis Julianus Roghair in

het graf Zuiderkruis (Z.-transept) n° 10 in de Grote- of St. Laurenskerk,
kosten 6 gulden.
- Aldaar werd benoemd tot 'broeder Diaken' der Hervormde Gemeente in

de jaren 1803, 1804, 1805, 1806 en 1807 G.J. Roghair voornoemd.
- Eveneens bijgezet in het gelijknamige graf 14 januari 1805, kosten 6

gulden, Margaretha Sandrina Roghair en 24 mei een tweede Cornelis
Julianus Roghair, kosten 19 gulden en 2 stuivers.
- De goudsmid Gerrit Roghair passeerde een acte voor notaris G. de

Heer te Alkmaar d.d. 6 oktober 1812 (Inv. Not. arch. Alkmaar, dl 958).
- Gerrit Roghair was een zeer bekwaam kunstenaar in zijn vak, zoals
blijkt uit de te Alkmaar bewaard gebleven zilveren bode-bussen, door hem
vervaardigd in 1802 voor de polder de Schermer en in 1805 voor de Zijpe
en Hazepolder. Deze objecten zijn beide voorzien van 's mans merk,
zijnde een rogge-aar binnen een ruit en daarbij de initialen G.J.R.
Moge het hier vermelde leiden tot vermeerdering onzer kennis van de

Roghair's te Rhenen.
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