
OUDE GRAFSTENEN OP DE OUDE BEGRAAFPLAATS TE RHENEN
IN 1957

door Mr. J. Belonje

Mijn vroegere medewerker Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins heeft in zijn
Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit
de Kerken der Provincie Utrecht van 1919 wat Rhenen betreft, zich
beperkt tot de beschrijving van de zerken, die hij aangetroffen heeft in de
St. Cunerakerk ter plaatse. Hij liet zich niet uit over de inscripties, die ook
in zijn tijd aanwezig waren op het plaatselijke kerkhof. Een beschrijving
van deze begraafplaats bleef voorbehouden aan een korte samenvatting
van hetgeen werd aangetroffen in het zo voortreffelijke boek over oud-
Rhenen van de hand van Dr. H.P. Deys, getiteld Achter Berg en Rijn,
Over boeren, burgers en buitenlui in Rhenen, Rhenen 1981, blz. 93,
waarin ter verduidelijking van een bijgevoegde foto de volgende verkla-
ring afgedrukt staat:
De tabaksschuur links stond bij het oude kerkhof. Hier zijn nu nog

bekende namen te ontdekken: de grafkelder van de lam. Van A/as (1891),
een aantal leden van de familie Schimmelpenninck, De Block van Kuffe-
ler, de grafkelder van de fam. Van Doesburg, en Van Ingen, Leccius de
Ridder, Roghair, Ramondt, Van Holst en Sandbrink. Op dit kerkhof heeft
in 1933 de laatste begrafenis plaats gevonden. Eind vorige eeuw was
trouwens de begraafplaats aan de Achterbergsestraatweg in gebruik
genomen."
Toevallig ben ik in staat deze gegevens voor een gedeelte aan te vullen
omdat ik toevalligerwijs in juli 1957 dat eerder genoemde kerkhof heb
kunnen bezoeken. Het verkeerde destijds in een toestand van verwaar-
lozing tengevolge van een dichte begroeiing met bomen en struiken. Deze
omstandigheid bezorgde wel moeilijkheden bij mijn poging tot inventarise-
ring van een aantal inscripties op de stenen. De tijd zal er, met wind en
weer, ook wel het nodige toe bijgedragen hebben om de leesbaarheid te
verkleinen. Voor zoveel nodig moge ik hiervoor een captatio benevolenti-
ae inroepen!
Ook omdat te Rhenen een einde gekomen was aan de middeleeuwse
gewoonte, die meebracht in de kerken te begraven, moest daar een
kerkhof worden aangelegd. Dat is bij verloop van tijd meermalen vergroot
en er is bij voorbeeld ook nog een Israëlitische begraafplaats verschenen.
Deze instellingen zijn van tijd tot tijd soms vergroot. Voor de diverse
uitbreidingen en de dateringen daarvan zijn het beste na te gaan de
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kaarten van onze (militair-)topografische dienst. Verwezen zij naar de
kaarten op schaal 1:50.000 n° 39 en 1:25.000 n° 488 met de talrijke
tussentijdse herzieningen en herdrukken.
Op veel plaatsen hebben de beheerders van kerkhoven na verloop van
bepaalde verjarings-termijnen, ware razzia's gehouden onder de oudere
grafstenen. Die wijze van opruimen geschiedde dan doorgaans zonder
onderzoek gedaan te hebben naar historische of artistieke waarden. Deze
methode, welke beweerd wordt noodzakelijk te zijn voor het onderhouden
van genoegzame ruimte op het kerkhof, heeft helaas bij verloop van tijd al
menig waardevol oud object doen verdwijnen. Men vergete daarbij niet
dat bij de beoordelaars zowel als bij betrokken autoriteiten de kennis van
die monumenten slechts minimaal is ontwikkeld. Zulks, terwijl van Over-
heidswege in deze geen toezicht uitgeoefend wordt, niet onmogelijk
omdat in het bijzonder de vaardigheid in het lezen der oude teksten bij
veel geleerden te wensen overlaat.

Ik trof dan, zoals gezegd in juli 1957, te Rhenen op het oude deel van het
kerkhof de volgende zerken aan:

1.
Een liggende, zeer grote zerk met als gehele randversiering festoenen
waartussen o.a. de uil van Athene. Op het middenvak een dubbele kring
waarbinnen een 5-puntige ster, vermoedelijk een ma§onniek teken. Lager
een inscriptie: SIMON GORTER / 11 DEC. 1838-5 JUNI 1871 / AL WAT
HIJ SCHREEF GETUIGT / VAN EEN ONVERMOEID STREVEN / OM
REINE GEDACHTEN / tN SCHOONE VORMEN / UIT TE DRUKKEN. /
EENIGE VRIENDEN EN VEREERDERS.
(Hij was zoon van Ds. Douwe Gorter, doopsgezind predikant te Stavoren
en Balk en was zelf doopsgezind predikant te Aalsmeer en Wormerveer,
geb. te Warns en overl. Amsterdam, bekend letterkundige en hoofdredac-
teur van Het Nieuws van den Dag; zie 'Gens Nostra' XVI 1961, blz. 127,
343).

2.
Binnen een gietijzeren hek een tombe-vormig monument in vervallen
staat. Hierop de inscriptie:
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HIER RUSTEN
HOOGWELGEBOREN JONKVROUWE
FREULE A.E.C.M. SCHIMMELPENNINCK

GEBOREN TE s GRAVENHAGE
DEN 5 APRIL 1855

OVERLEDEN OP DEN HUIZE HEIMERSTEIN
BIJ RHENEN DEN 31 MEI 1881

HOOGWELGEBOREN HEER
JONKHEER E.H.FA SCHIMMELPENNINCK

VAN HEIMERSTEIN
GEBOREN TE AMSTERDAM
DEN 19 SEPTEMBER 1823

OVERLEDEN OP DEN HUIZE HEIMERSTEIN
BIJ RHENEN DEN 5 JANUARIJ 1882

JONKVR. C.M. STEENGRACHT VAN OOSTCAPELLE
ECHTGEN.VAN JHR. G.J.A. SCHIMMELPENNINCK

GEBOREN TE DE BILT. 2 JAN.1855
OVERLEDEN TE UTRECHT 7 FEBR.1929

JONKHEER G.J.A. SCHIMMELPENNINCK
GEBOREN TE S GRAVENHAGE 8 FEBR. 1854
OVERLEDEN TE DEN DOLDER 13 DEC. 1929

JONKHEER G.J.A. SCHIMMELPENNINCK
GEBOREN TE RHENEN 1 FEBR. 1886

OVERLEDEN TE LOOSDRECHT 8 JUNI 1933

(Voor de onderlinge verhoudingen van de hier vermelde personen zie
men o.a. 'Nederland's Adelsboek XL, 1951, blz. 117 enz.).

3.
Een liggende zerk, waarop DIC.../...OCT 1865 ..../.J.LIT / GEB. 6
JAN 1801 / OVERL. 5 MEI 1877 / JACOBA HELENA VAN DE WEE.. /
GEB. 15 FEB. 1802 / OVERL. 22 NOVB. 188.

4.
Een staande steen waarop E.H. BOON
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Het graf van de familie Schimmel penninck.
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5.
Een liggende zerk, waarop binnen een cartouche RUST PLAATS / VAN
DE FAMILIE DE BRUIN.

6.
Een liggende zerk, waarop een inscriptie binnen een cartouche, luidende:
HIER RUSTEN / J.A.BEYER / GEB. TE ECHTELD 22 SEPT. 1818 /
OVERL. TE RHENEN 13 MRT. 1891 / M.BEYER / GEB. TE ECHTELD 15
NOV. 1815 / OVERL. TE RHENEN 27 AUG. 1913.
(Zie 'De Nederlandsche Leeuw' XCVIII, 1981, kol. 218/9).

7.
Een staande kleine steen met het opschrift:
HIER RUSTEN / JOHAN DE ROUVILLE / GEB. 5 FEB. 1847 / GEST. 3
AUG. 1878 / ALEXANDRINE DE ROUVILLE / GEB. VISSERING / GEB. 5
DEC. 1849 / GEST. 11 APR. 1897

8.
Een staande kleine zerk met inscriptie binnen een omlijsting, waarop:
HIER RUST C.B.G. VAN MINNEN / GEB. 11 MEI 1879 / OVERL. 13. AUG.
1897

9.
Een liggende steen, waarop: GRAF - FAMILIE / ALTENA

10.
Op een deksteen: GRAFKELDER / VAN DE / FAMILIE SANDBRINK

11.
Eveneens op een deksteen: GRAFKELDER / VAN DE FAMILIE /VAN HOLST

12.
Op een liggende zerk als voren: GRAFKELDER / VAN DE FAMILIE /
ROGHAIR / EN / RAMONDT

13.
Nogmaals a.v. op een liggende zerk: GRAF KELDER / VAN DE FAMILIE /
VAN DOESBURGH / EN VAN INGEN
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14.
Op een staande steen binnen een ijzeren hek: DE BLOCQ VAN KUFFELER

15.
Een liggende zerk: FAMILIE GRAF / VAN / LECCIUS DE RIDDER /
GREBBE / 1834
(De op 29 januari 1771 geboren Dirk de Ridder, zoon van de toenmalige
dijkmeester, die dezelfde naam droeg en zich veel moeiten heeft getroost
tot behoud van de zwaar met ijs bedekte dijk van de Lek op die datum,
heeft de bijnaam, later als geslachtsnaam erkende achternaam Leccius de
Ridder verkregen; zie het hierover vermelde in 'De Nederlandsche leeuw'
LXXXIII, 1966, kolommen 402/3/4).

Alkmaar, juni 1992

Het graf van de familie De Blocq van Kuffeler.
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N) De Herenstraat, circa 1935. Links achter de haag de oude begraafplaats.
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