
 

 

Rinse Koopmans van Boekeren (1832-1896), zandgraf 570, vak H 

Predikant en schrijver, maar vooral kindervriend 

 

Personalia 

Geboren: 17 januari 1832 te Groningen 

Zoon van Wolter van Boekeren en Froukje Voormeulen  

Gehuwd met Clara Geertruida Wilhelmina Meijer op 9 juli 1856 

Overleden: 1 november 1896 te Leiden 

Begraven: 5 november 1896 

 

Samenvatting 

Rinse Koopmans van Boekeren wordt in 1832 in Groningen geboren. Hij volgt de 

Latijnse school en gaat theologie studeren.  

 Vanaf 1856 is hij predikant, achtereenvolgens in Giethoorn, Eelde, Harlingen en 

Leiden, waar hij in 1862 wordt beroepen en tot zijn overlijden in 1896 blijft. 

 In 1856 trouwt Rinse met Clara Geertruida 

Wilhelmina Meijer. Met haar krijgt hij negen 

kinderen, waarvan er zes in Leiden worden 

geboren. Het gezin woont hier op de Heren-

gracht. 

 Hij heeft een speciale belangstelling voor 

kinderen en houdt voor hen aparte preken die 

gebundeld in boekvorm zijn verschenen.  

 Koopmans van Boekeren is, naast predi-

kant, een verwoed schrijver, die zo’n vijfen-

twintig werken op zijn naam heeft staan. 

Enkele boeken gaan over religieuze zaken, 

maar de meeste zijn kinderboeken, die zeer 

succesvol zijn. 

 Hij spreekt graag in het openbaar en raakt 

daardoor zelfs landelijk bekend. Koopmans 

van Boekeren is actief in diverse kerkelijke en 

maatschappelijke organisaties.  
 

Rinse Koopmans van Boekeren 

 In april 1896 viert hij zijn veertigjarig jubileum als predikant. Vrij kort daarna wordt 

hij ziek en in november van dat jaar komt Koopmans van Boekeren te overlijden. Hij 

wordt op Groenesteeg begraven in zandgraf 570. Een half jaar later wordt door zijn 

vrienden en vereerders een bijzonder en opvallend gedenkteken op dit graf geplaatst.  

 Dertien jaar later overlijdt zijn echtgenote en wordt zij ook in dit graf ter aarde 

besteld. 

  



 

 

Volledige versie 
 

Jeugd en studie 

Rinse wordt op 17 januari 1832 in Groningen geboren als zoon van de boekhandelaar-

uitgever Wolter van Boekeren en Froukje Voormeulen. Bij zijn geboorte krijgt hij de 

voornamen Rinse Koopmans. Later gaat hij Koopmans aan zijn achternaam toe-

voegen en beschouwt hij Rinse als (enige) voornaam. 
 

 
Geboorteakte Rinse Koopmans van Boekeren 

 

Hij gaat naar de Latijnse school in zijn geboorteplaats en vervolgens naar het Instituut 

van Kinsbergen te Elburg. In 1850 begint hij met de studie theologie aan de universiteit 

van Groningen, een studie die hij in 1856 afrondt. Koopmans van Boekeren krijgt 

onderwijs van onder andere de hoogleraren Hofstede de Groot, Pareau en Muurling. 

 

Predikant 

Hij wordt predikant in Giethoorn (20 april 1856 tot 27 maart 1859), Eelde (3 april 1859 

tot 28 oktober 1860), Harlingen (4 november 1860 tot 30 september 1862) en tenslotte 

in Leiden, waar hij vierendertig jaar zal blijven, van 5 oktober 1862 tot 1 november 

1896. Koopmans van Boekeren is een uitstekend kanselredenaar en weet door zijn 



 

 

geestige manier van vertellen het gehoor te boeien. Toch is maar een beperkt aantal 

preken van hem in druk verschenen.  

 Hij legt zich vooral toe op kinderpreken en vooral hierdoor is Koopmans van 

Boekeren bekend. Een aantal ervan geeft hij gebundeld uit (Kinderpreeken, Leiden, 

1864). De opvatting van Koopmans van Boekeren is dat men in de kinderpreek niet 

belerend, maar aanschouwelijk en concreet moet zijn. In 1863 richt hij in Leiden de 

kinderkerk op. In 1874 houdt hij in deze kerk de later uitgegeven toespraak Op het Loo 

ter gelegenheid van het zilveren kroningsfeest van koning Willem III. 

 

Schrijver 

Rinse Koopmans van Boekeren is een 

geboren verteller en schrijver. Als negen-

jarige baart hij al opzien met het boekje 

Kappino, een letterkundige curiositeit. 

Ook als student schrijft hij verhalen. Hij 

publiceert vooral jeugdboeken met een 

moralistische strekking en afgestemd op 

het bevattings- en voorstellingsvermogen 

van kinderen. Een aantal titels waarmee 

hij bekend wordt zijn: De oude tolbaas 

(1859), De wonderbare historie van den 

dapperen kapitein Jan Kanon (1869) en 

Kappipo (1871). 

 Verder schrijft hij novellen, romans, 

rijmoefeningen en gedichten. Hij gebruikt 

ook pseudoniemen (Dr. E.W. Geuring, 

J.L.N. Wiegman, Frans Tinano of Adam   
Thijssen). Veel van zijn eigen werken draagt hij voor op Nutsavonden.  

 Enkele titels van zijn boeken zijn: Schoenen op keur (1865); Een weduwe met 

negen kinderen (1867); Robbert de Moor (1871); Aan den Booze verkocht (1877); 

Melanie (1880) en Nondum (1894). In totaal heeft hij ongeveer vijfentwintig boeken 

geschreven. 

 Koopmans van Boekeren schrijft ook over godsdienstige zaken, zoals: Hanleiding 

voor den liturg in de Nederlands Hervormde Kerk (1860) en Godsdienstonderwijs voor 

meer ontwikkelden (1870, met H.G. Hagen, W. Scheffer en J. Knappert). 

 In 1866 richt hij samen met G. van Gorkum, H.G. Hagen en W. Scheffer het tijd-

schrift Los en Vast op. Verder is Koopmans van Boekeren hoofdredacteur van Kennis 

en Kunst, van de Nieuwe kinderbibliotheek en van het Zondagsblad voor het jonge 

Nederland. 

 Hij geeft ook lezingen, vooral de zogenaamde Nutslezingen, voor de Maatschappij 

tot Nut van ’t Algemeen, waarvan Koopmans van Boekeren zelf voorzitter is.  

 Dankzij zijn letterkundige activiteiten, vooral zijn kinderboeken, wordt hij een 

bekende Nederlander.  

 

 



 

 

Huwelijk en gezin 

Rinse Koopmans van Boekeren huwt op 9 juli 1858 met Clara Geertruida Wilhelmina 

Meijer, geboren te Leuven 1830.  
 

 
Huwelijksakte Rinse Koopmans van Boekeren en Clara Geertruida Wilhelmina Meijer 

 

Het echtpaar krijgt negen kinderen: 

(1) Wolter (1858-1892; geboren te Giethoorn; begraven op Groenesteeg in keldergraf 255). 

(2) Gerrit Joan (1860-1881; geboren te Eelde; begraven op Groenesteeg in keldergraf 255). 

(3) Jan Rudolf (1861-1921; geboren te Harlingen). 

(4) Willem Christiaan (1863-1887; geboren te Leiden; begraven op Groenesteeg in keldergraf 

255). 

(5) Froukje (1865-1918; geboren te Leiden). 

(6) Catharina (1867-1912; geboren te Leiden). 

(7) Bertha Aleida Jacoba (1869-1870; geboren te Leiden). 

(8) Henri Emile (1870-1939; geboren te Leiden) 

(9) Bertha Aleida Jacoba (1872-na 1917; geboren te Leiden; datum van overlijden onbekend). 

Het gezin woont in Leiden aan de Herengracht (nr. 27) 

 



 

 

 
Herengracht 27 

 

Kerkelijke en maatschappelijke functies 

Rinse Koopmans van Boekeren is betrokken bij vele kerkelijke en maatschappelijke 

organisaties. Hij is voorzitter van de Kerkenraad, van de Commissie van toezicht op 

het geestelijk onderwijs; bestuurslid van het Nederlandsch Zendelinggenootschap, van 

de Vereniging Handhaving protestantsche vrijheid in de Nederlands Hervormde 

Gemeente.  

 Daarnaast is Koopmans van Boekeren voorzitter van de Maatschappij tot Nut van ’t 

Algemeen, van de Vereniging tot bescherming van dieren; bestuurslid van de Naai- en 



 

 

herhalingsschool en van de Vereniging tot Heil der Armen. Verder is hij commissaris 

van de Burgerzangschool en van de Leesbibliotheek. 

 Koopmans van Boekeren is enige tijd lid van de Maatschappij der Nederlandse 

Letterkunde, een gezelschap waarin hij natuurlijk thuis hoort. Op zeker moment 

bedankt hij hiervoor omdat hij het niet eens is met de toelating van nieuwe leden, die 

volgens hem niet selectief genoeg is, zodat het lidmaatschap voor hem geen waarde 

meer heeft. 

 

Veertigjarig jubileum als predikant 

Op 20 april 1896 viert Rinse Koopmans van Boekeren in een volle Hooglandse Kerk 

zijn veertigjarig jubileum als predikant. Als bijbeltekst kiest hij Johannes 21 vers 17, 

dezelfde tekst die hij veertig jaar daarvoor bij zijn intrede in Giethoorn ook gekozen 

heeft. Ter gelegenheid van deze mijlpaal wordt hem een prachtige bijbel aangeboden, 

een geschenk waarnaar hij heeft uitgekeken en dat een plaats krijgt bij zijn schrijftafel. 

 Tijdens zijn jubileum verklaart Koopmans van Boekeren dat zolang een aantal 

vrienden hem trouw blijft en hij het lichamelijk aan kan, hij op de kansel zal blijven.  

 

Overlijden 

Hij heeft inderdaad nog gepredikt, maar niet lang. In de zomer van 1896 wordt Rinse 

ziek, heeft veel pijn en hij zal niet herstellen. Op 1 november 1896 overlijdt hij te Leiden 

in zijn woning aan de Herengracht. 
 

 
Overlijdensakte Rinse Koopmans van Boekeren 

 



 

 

 
Overlijdensadvertentie (Leidsch Dagblad 3 november 1896) 

 

Vier dagen later, op 5 november, wordt hij onder grote belangstelling begraven op de 

begraafplaats Groenesteeg, in zandgraf 570.  
 

 
Het graf in. 1900 

 
Het graf in 2020 

 

Gedenkteken 

Het graf heeft een indrukwekkend gedenkteken, dat op 20 april 1897, op de dag af één 

jaar na zijn veertigjarig jubileum als predikant, is geplaatst. Kort na zijn overlijden heeft 

een aantal vrienden hiervoor het plan opgevat. Het is een rijzig monument van hard 

steen, dat staat achter de grafzerk. Het is gemaakt door de Leidse steenhouwers Van 

Venetië en De Vink. Op het voorvlak is een vrij grote witmarmeren plaat aangebracht 

met de volgende inscriptie: 

 



 

 

AAN 

DE NAGEDACHTENIS VAN 

RINSE 

KOOPMANS VAN BOEKEREN 

17 JANUARI 1832 - 1 NOVEMBER 1896 

DEN MENSCHENVRIEND, DEN PREDIKANT, 

DEN SCHRIJVER GEWIJD 

DOOR 

ZIJNE VRIENDEN EN VEREERDERS 
 

Daaronder in het hardstenen voetstuk de letter R.I.P. In aanwezigheid van familie, 

vrienden en andere belangstellenden wordt het monument geplaatst. De overdracht 

aan de familie wordt gedaan door dr. H.P. Schim van der Loeff, predikant bij de 

Remonstrantse gemeente, die een mooie toespraak houdt, waarin de rol van de 

overledene als mensenvriend, predikant en schrijver wordt herdacht. 

 De bijeenkomst wordt afgesloten door de oudste nog in leven zijnde zoon, Jan 

Rudolf, die met door emotie trillende stem vol dankbaarheid deze gedenksteen 

aanvaardt en tevens zijn waardering uitspreekt voor het geschenk van de vrienden en 

vereerders van zijn vader. 

 

Het graf 

Dit graf is op 4 maart 1892 door Rinse’s schoonzus Henriette Emilie Walradina Meijer 

gekocht om er haar zus Wilhelmina Catharina Meijer in te begraven (7 maart 1892, 73 

jaar). Nadat Rinse is begraven volgt zijn vrouw Clara Geertruida Wilhelmina Meijer (3 

februari 1909, 78 jaar). Als laatste is hierin op Henriette Emilie Walradina ter aarde 

besteld (29 augustus 1918, 84 jaar). 

 In een ander graf, keldergraf 255, gekocht door Rinse op 23 maart 1873, zijn de 

volgende personen begraven: zijn schoonmoeder Catharina Smit (24 maart 1873, 76 

jaar), zijn kinderen Gerrit Joan (17 januari 1881, 20 jaar), Willem Christiaan (26 mei 

1887, 24 jaar) en Wolter (1 april 1892, 34 jaar), en Claire Marthe, zijn kleindochter en 

dochter van Wolter (19 augustus 1892, 5 jaar). 
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