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HERALDIEK

Dit nummer van ons maandblad is speciaal gewijd aan de heraldiek, de
wapenkunde, een wetenschap die handelt over geslachts- of familiewapens.

De wapenkunde heeft evenals de naamkunde nauwe relaties met de ge-
nealogie. Het is opvallend dat de laatste jaren weinig aandacht aan de he-
raldiek wordt geschonken, zodat hierover ook weinig in de Nederlandse
Genealogische literatuur is gepubliceerd.

Eén van de oorzaken zal zijn dat juist in de laatste decennia enige beken-
de heraldicj zijn overleden. Ik noem dan R. T. Muschart (1873-1955) wiens
16 kwartieren in Gens Nostra, jaargang VIII (1953) zijn gepubliceerd en J.
C. P. W. A. Steenkamp waarover men in dit nummer kan lezen. De collec-
tie Steenkamp en een aantal kleine verzamelingen werden aangekocht door
M. N. Damstra, die vorig jaar is overleden.

Eveneens dienen vermeld te worden de heer D. Rühl, lector voor heral-
diek aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, overle-
den 3 juni 1956 ën de heren dr. A. R. Kleyn, overleden Zeist 12 april 1979
en H. W. M. J. Kits Nieuwenkamp, overleden 's-Gravenhage 13 augustus
1979.

Talloze zegels met familiewapens bleven bewaard en velen zijn ook be-
schreven. In ons verenigingscentrum te Naarden zijn ruim 60.000 wapens
uit de literatuur in kaartsysteem verwerkt. De grote collecties zijn thans
ondergebracht bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.

In de daarvoor in aanmerking komende archieven is echter veel meer te
vinden. Ik noem de archieven van de ambachtsheerlijkheden (veelal in par-
ticulier bezit), gemeentearchieven (vooral in de dossiers ingekomen stuk-
ken uit de 18e eeuw), archieven van waterschappen, polders, schutterij, gil-.
den, weeskamers, plaatselijke en classicale archieven van de hervormde ge-
meenten, enz.

Moge dit gevarieerde nummer over heraldiek voor velen een aansporing
betekenen om het wapenkundig onderzoek weer nieuw leven in te blazen.

J. L. BRABER
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WAPENS EN WAPENLEGENDEN

Er zijn wapenkundigen die wapens in soorten verdelen, ten voorbeeld
noem ik u een drietal schrijvers.

Eijsenbach, die zijn Histoire du Blason in 1848 uitgaf, verdeelt de wapens
in 9 soorten: armoires de souveraineté, de prétention, de concession, de
communauté, de patronage, de familie, d'alliance de succession, de choix.

Pautet du Parois in zijn Code Heraldique, verdeelt ze in 8 soorten: armoi-
ries de domaine, de dignité, de concession, de ville, de patronage, de
prétention, de familie, de corporation.

Rietstap in zijn Handboek geeft als de meest gewone verdeling, 13 soor-
ten, en het beste van die opgave is, dat hij er de historische en sprekende
wapens heeft bijgeteld. Voor die twee soorten wil ik al de andere gaarne
prijsgeven. Die anderen zijn geen soorten van wapens, maar alleen bena-
mingen voor het verschillend gebruik, dat van een wapen kan gemaakt wor-
den. Alleen als zodanig hebben ze enige waarde en ook daarom is het, dat
eenzelfde wapen tot verscheidene klassen tegelijk kan behoren. Bij voor-
beeld, de drie gouden leliën op lazuur waren weleer voor de Franse konin-
gen een gebiedswapen, voor de Engelse koningen een pretentiewapen en
voor de groot-hertogen van Toscane een concessie wapen.

De sprekende wapens en de historische wapens daarentegen zijn wezenlij-
ke soorten van wapens. Hun onderscheiding is gegrond in het wapen zelf,
en niet in 't gebruik dat er van gemaakt wordt. Daarom ook bestaan er
eigenlijk geen andere soorten dan deze twee. . ,

De sprekende wapens

Toen de heraldiek nog in haar kinderschoenen stond, ontstonden de wa-
pens meest zonder tussenkomst van de souverein. De heren die de wapens
voerden, bepaalden zelf hun keus. Dat de oudste wapens dikwijls zijn ge-
vormd uit beelden, die enige betrekking hebben tot de naam van de
eigenaar, is aannemelijk. Een sprekend wapen wordt voor zeer edel gehou-
den, wanneer 't zo oud is, dat men niet kan uitmaken, of het geslacht de
naam van 't wapen dan wel het wapen zijn beeld van de naam heeft ont-
leend.

Ook in later eeuwen heeft men voortdurend er behagen in gevonden op
die wijze wapens te vormen. Bekend zijn ons de drie wassende manen van
Wassenaar, de drie zuilen van Zuylen, de drie trippen van Trip, de drie kau-
wen van Cau, Kemper met twee kemphanen, Van der Renne een rennend
paard, enzovoort. Men vindt ze ook onder de wapens van steden en dorpen
in overvloed, Leeuwarden een leeuw, Hoorn een hoorn, Hindelopen een
lopende hinde, Hensbroek een hen zittende in een broek. De stad Arnhem,
voert een arend op een veld van lazuur, dus de arend zwevend in de blauwe
lucht; waardoor tevens de naam Arnhem wordt verklaard als Arend-heim.
Men ziet dat wapen van Arnhem reeds op de munten van graaf Otto II
(1229-1271) met het 'omschrift: Arneijm, 't is dus een der oudste stedewa-
pens. Naarden voert ook een arend; spelt men nu als in de middeleeuwen
Narde of Nerda, dan maken die letters juist het woord „arend". In Enge-
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land is het zonderlingste van alle sprekende wapens dat van de familie And:
in keel een zilveren &. De stad Oxford voert een os een rivier doorwadend,
want ford betekent een doorwaadbare plaats.

In Schotland voert de familie Elphinston in keel een zilveren olifant. Een
ander soort sprekend wapen is die wanneer het wapenbeeld niet op de te-
genwoordige, maar op de vroegere naam betrekking heeft, zoals het wapen
van de Zeeuwse stad Aardenburg: in goud een burg van keel, want die stad
werd in vroeger eeuwen Rodenburg genoemd.

Toen de burgers in navolging van de adel, wapens begonnen aan te ne-
men, waren dit ook meestal sprekende wapens. Doch niet zo zeer ontleend
aan hun naam, daar zij veelal nog geen geslachtsnaam bezaten, als wel van
hun beroep of bedrijf. Zelfs een keurvorstelijk wapen behoorde tot de be-
roepswapens, 't is dat van Mentz: in keel een wagenrad van zilver; omdat
de aartsbisschop Willigis, van wie 't afkomstig is, de zoon van een wagen-
maker was.
Historische wapens

Van alle bestaande wapens zijn gewis de historische wapens de meest be-
langwekkende. Hun aantal is wel voor ons veel kleiner dan 't oorspronke-
lijk moet geweest zijn in de eeuwen der wapenkunst. Want verreweg de
meeste historische herinneringen uit die tijd, die in 't blazoen bewaard wer-
den, zijn voor ons verloren, bij gemis van schriftelijke gegevens. Doch wat
wij in aantal missen, dat winnen wij ruimschoots in belangrijkheid. Onze
historische wapens vertegenwoordigen in hun schitterend beeldschrift grote
geschiedkundige merkwaardigheden, en roepen de roemrijkste heldenfei-
ten voor onze geest. Dat van onze admiraal De Ruijter bij voorbeeld, die
zijn wapen op Funen, na de overwinningen op de Zweden behaald, verwierf
en door Frederik III, koning van Denemarken in de adelstand werd verhe-
ven.

Nog een ander historisch wapen uit die tijd verdient onze aandacht; 't is
dat van Willem Kornelisz. Speelman, gezegd Duijvenboode, die zich gedu-
rende het beleg van Leiden in 1574 had verdienstelijk gemaakt, door zijn
acht duiven, die in de hongersnood hem en de zijnen tot verkwikking had-
den kunnen dienen, te sparen en te onderhouden ten behoeve der stad, en
wel om brieven over en weer te brengen. Voor deze dienst verleenden, op
de vierde verjaardag van Leidens ontzet, „Schout, Burgemeesteren ende
Gerechte van Leiden" hem en zijn nakomelingen de naam van Duijvenboo-
de, en 't volgende wapen te mogen voeren: zilver met twee gekruiste sleu-
tels van keel ('t stadswapen) gekantonneerd met ene duif van lazuur, en het
schild omhangen met de eikenkrans of burgerkroon. Dit symboliseert dus
zeer goed de dienst, door hem aan zijne vaderstad bewezen, waardoor hij
zich de burgerkroon had waardig gemaakt. En tevens vinden wij in deze wa-
penverlening een zeer opmerkelijk bewijs, hoe destijds reeds de regering
onzer Hollandse steden zich als volkomen souverein beschouwden, en zelfs
hun onderzaten wapens verleenden!

Oud-Beijerland voert in een gedeeld schild, rechts Egmond, links Beije-
ren; Nieuw-Beijerland voert enkel Beijeren. Deze polders waren voor 1557
nog slechts gorzen. Zij waren reeds vroeger door 't huis van Egmond aan-
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gekocht, en toen de beroemde Lamoraal ze in 1557 liet bedijken, noemde
hij dat nieuwe land, ter ere van zijn vrouw, Sabina van Beijeren, Beijerland
en Oud-Beijerland voert daarom beider wapen verenigd. Na de dood van
Lamoraal deed zijn weduwe de nog overgebleven gorzen bedijken, noemde
dit toen Nieuw-Beijerland en daarom voert dit alleen haar wapen.
Wapen-Legenden

Twee opmerkingen vooraf. Sommige wapens zijn werkelijk uit de legen-
den ontstaan; een oude overlevering in enig stamhuis aanwezig, en aan wel-
ke echtheid niemand 't zou gewaagd hebben te twijfelen, gaf de ridder een
geschikte aanleiding tot het voeren van een blazoen, waardoor hij de dier-
baarste of roemrijkste herinnering van zijn huis symboliseerde.

Bij Kleef ontmoetten wij de wel bekende Zwanenridder, Elias, die met
Beatrix, de erfdochter van Kleef en Teisterbant huwde. Maar die Zwanen-
ridder vinden wij ook bij 't wapen van Bouillon, en nog al verschillend van
de Kleefse legende. De overgrootmoeder van Godfried van Bouillon was
een tovergodin; niettemin was zij de vrouw van koning Lotharius, en baarde
hem op eens zes jongens en een meisje. Die kinderen waren ter wereld ge-
komen, elk met een gouden ketting om de hals, die hun 't vermogen
schonk, om zich in zwanen te metamorphoseren, zo dikwijls zij dat begeer-
den. Hun grootmoeder haatte die toverkinderen. Zij liet ze wegpakken en
in 't bos voor de wilde dieren werpen. Maar een vrome kluizenaar, die daar
juist dichtbij woonde, redde ze en voedde ze op. Na enige jaren echter wer-
den ze ontdekt, en eens, toen de kinderen zich weer in zwanen veranderd
hadden, en vrolijk in 't water rondplasten, terwijl ze hun kettingen op de
oever hadden neergelegd, namen de zendelingen van grootmoeder die klei-
nodiën weg. Zo waren de arme kinderen veroordeeld, om al hun leven zwa-
nen te blijven, — behalve één echter, Elias genaamd, die er op 't ogenblik
niet bij was geweest, en dus zijn ketting behouden had. Elias werd een dap-
per ridder, en zijn eerste wapenfeit was, de geroofde kettingen te herwin-
nen — behalve één, die gesmolten en in een kelk herschapen was. Zo bleef
één der kinderen zijn leven lang een zwaan, 't Arme dier betoonde de te-
derste liefde voor Elias, en vergezelde hem overal, waardoor Elias de naam
van Zwanenridder verwierf. Na duizend avonturen, 't een al wonderlijker
dan 't andere, kwam Elias, geleid door zijn gevederde broeder, in een beto-
verd bootje, in 't hertogdom Bouillon en huwde er de erfdochter. Hun
kleinzoon was de beroemde Godfried, en ter gedachtenis van die Zwanen-
ridder voerde de hertog van Bouillon een zwaan als support, en men ziet die
zwaan ook werkelijk in het zegel van Godfried.

Het wapen van Godfried van Bouillon komt niet overeen met het zegel,
het schild van Bouillon is van zilver met een gouden hamerkruis, gekanton-
neerd door een dergelijk kruisje. Hieruit blijkt dus dat zegels niets te maken,
hebben met heraldiek en iets persoönlijks zijn. Zegelkunde bestond dan
ook veel eerder dan de heraldiek. Schraut, lofrede op Godfried van Bouil-
lon, Gend, 1826, pagina 129.

Het trouwen met tovergodinnen viel in de oude tijd nog al in de smaak
van sommige heren; Raimond van Lusignan had er ook één tot vrouw, na-
tuurlijk zeer schoon, en Melusina geheten, maar die 't ongeluk had om elke
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zaterdag in een slang te veranderen, en dan de ganse dag in een kuip met
water rond te zwemmen. Raimond kreeg 't eens in 't hoofd, om zijn vrouw
in die toestand te bespieden, waarover zij zich zo ergerde, dat ze 't venster
uitvloog en nooit meer terugkeerde, dan alleen om te spoken, telkens wan-
neer het huis van Lusignan een onheil zou treffen. Sedert die tijd voerden
de graven van Lusignan de Melusina als helmteken.

Nog een legende over een Frans wapen; dat van de Porcelets: goud met
een zeug van sabel — De jonge burchtvrouw trad juist de kerk uit, waar zij
in 't huwelijk getreden was met een edel en dapper ridder, toen een smerige
bedelaarster tot haar doordrong en een aalmoes begeerde. De schone dame
wees haar met een ruw scheldwoord af. 't Arme wijf, in haar vrouwelijk
eergevoel gekrenkt, sloeg de ogen ten hemel en riep uit: Ik bid God, dat Hij
u doe bevallen van zoveel kinderen als die zeug daar jongen heeft, en dat
waren er negen. Werkelijk baarde de dame binnen 't jaar negen zonen, die
echter niet stierven, maar allen dappere mannen werden. Ter gedachtenis
hiervan voerde de familie de naam Porcelets, en de zeug in haar wapen.

K. W. VAN HILTEN

WAT VROEGER ZOAL VAST ZAT AAN HET VOEREN
VAN EEN WAPEN

Op 13 november 1666 werd in Harlingen op verzoek van de kinderen van
wijlen Jacob Jansen de Cock — een hunner was in Oostindiën — een inven-
taris opgemaakt van zijn sterfhuis, inde huysinge alwaer de Vlasbloem uit-
hanckt, staande in de Lanen. De weduwe deed te dien einde de Mennonite
eede van getrouwe aengevinge. Jacob was „cleynreder", d.w.z. hij liet bui-
tenshuis door spinsters zijn vlas tot linnen garen maken, en dat door wevers
tot linnen lakens.

Bij de gebruikelijke opsomming in detail van het zilver bevond zich daar-
bij ook: „een silveren tandstoker, oorlepel en signet aen malkanderen
vast", voorwaar een merkwaardig voorbeeld van gereedschap zoals wij te-
genwoordig nog vaak vinden bij zakmessen.

De vraag rijst welk wapen dat signet vertoonde. Over deze De Cock's te
Harlingen heeft mr. R. A. Rueb te Velp in de convocatie van het Genealo-
gysk Wurkforban van 12 april .1976 een vraag'gesteld. Blijkens Recht.
Arch. Harlingen J 10 van 21 juli 1637 was Jacob één der kinderen van Jan
Rutten De Cocq en Sijntje Jacobs. Als Jan Rotgers „van Eyndhoven, wo-
nende te Harlingen", verkocht hij in 1592 het huis „de Bonten Os" te Eind-
hoven aan zijn broeder Pontiaen Rutgers te Driel. De Harlinger de Cock's
procedeerden in 1636/37 voor de Bank van Bommel over de erfenis van Ca-
telyna Rutten de Cock, kennelijk een zuster van Jan en Pontiaen. De
Cock's waren in die omgeving wijd verbreid. Mogelijk toonde het signet dus
het wapen de Cocq van Opijnen, Neerijen of Delwijnen, etc.

De stamvader die het wapen aannam zal niet vermoed hebben wat zijn
nazaten er mee zouden uitspoken. En wat zullen onze nazaten te zijner tijd
zich veroorloven?

G. L. MEESTERS
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DE VERWARRING ROND HET PELSWERK VAIR

Inleiding

De pelswerken hebben nooit erg veel aandacht gekregen in de Neder-
landse heraldische literatuur. In een recent en populair werkje wijdt De
Boo dan ook slechts één regel aan deze specifieke materialen en beeldt
daarbij slechts hermelijn en vair af. In een paperback van grotere omvang
geeft dezelfde schrijver in een dertigtal regels uitgebreidere informatie met
daarbij negen afbeeldingen van hermelijn- en vairvarianten'. In het door
Pama bewerkte Rietstap's Handboek der Wapenkunde (uitgave 1961),
wordt een korte bespreking gewijd aan de vroege toepassing van pelswerk
voor bepaalde kleuren en het latere gebruik geen figuren meer in pelswer-
ken af te beelden. Daarbij worden twee „hoofd"pelswerken, hermelijn en
vair genoemd en de door verwisseling van kleuren en verandering van teke-
ning ontstane nieuwe pelswerken2.

De toepassing van vair in Nederlandse wapens is betrekkelijk zeldzaam.
Bij een globale analyse van wapens met hermelijn en vair in Zuid-Neder-
land blijkt hoe zeldzaam pelswerken zijn. Van de door mij genoteerde wa-
pen- en zegelbeschrijvingen in de Brabantse Leeuw van 1965 tot 1979 ko-
men van de rond 700 beschreven of afgebeelde wapens en zegels slechts 12
wapens voor met vair. Daarvan zijn er zeker 3 met de blazoenering Chatil-
lon (waarover verderop meer) en 7 met een beschrijving „drie palen van
vair en een schildhoofd" waarbij wel aangenomen mag worden dat het ook
hier om „Chatillon" handelt. Eén wapen is gedwarsbalkt van vair en rood
(Berlaymont) en één (Eesbeke) met de indicatie dat het gegeerde wapen
waarschijnlijk vair als pelswerk had3.

Eenzelfde analyse van beschrijvingen en afbeeldingen van Zuidneder-
landse familiewapens in Gens Nostra in de jaargangen 1955-1964 levert als
resultaat op: éénmaal een wapen met hermelijn (Utenhoute, Gens Nostra
1958, 195) en vijf wapens met vair op een totaal van 135 beschreven en/of
afgebeelde wapens uit Noord-Brabant en Limburg.

Een andere analysemogelijkheid levert uiteraard een publikatie als die
van Sierksma over de Nederlandse gemeentewapens op. In deze pocket
blijken — na aftrek van 29 gedamasceerde schilden — 977 wapens van Rijk,
provincies en gemeenten voor te komen. Slechts 9 wapens tonen op een of
andere wijze hermelijn; eveneens 9 wapens tonen het pelswerk vair. Wan-
neer we dan bovendien zien dat het vair in de wapens van de toen nog zelf-
standige gemeenten Beesd, Est en Opijnen, Haaften, Ophemert en
Waardenburg hun oorsprong vinden in hét geslachtswapen van de Cock, de
Cock van Opijnen en de Cock van Haaften en dat de wapens van Houten en
Lopik terug gaan op het blazoen van het geslacht Uten Goye dan kunnen
we opnieuw stellen dat vair een zeldzaam voorkomend pelswerk in de Ne-
derlandse heraldiek is. Daarbij valt Uzendijke op als gemeente die het vair
als vol wapen voert4.

Dat in Nederland zo weinig wapens met vair voorkomen staat in nogal
schrille tegenstelling met de weinige gegevens die mij bekend zijn uit Bel-
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gië. In het bekende werk van Jacques de Hemricourt, Le Miroir des Nobles
de Hesbaye, komen relatief veel geslachten voor die op een of andere wijze
vair in hun wapens voerden. Ik noem slechts de Awans, Van den Bosch van
Millen, Boveriek, Crisnée, Elderen (Frans: Odeur), Huwez, Hermalles, de
Lexhy, Hognaul en nog vele andere.

Het oorspronkelijk gebruik van vair

Er bestaan nogal wat misverstanden over vair. Bontekoe geeft in een
aanvulling op zijn mededeling over het wapen van de nieuwe gemeente
Neerijnen, waarin een combinatie van elementen uit de wapens van de sa-
mengevoegde gemeenten voorkomen en dus ook een kwartier met Chatil-
lon, onder de titel „Paalvair" enige achtergrondinformatie over de uitvoer
van de huid van de Russische eekhoorn, die gebruikt werd voor de bont-
soort vair. Maar de uitspraak dat in noordelijke streken wel katte- en konij-
nevellen gebruikt zullen zijn ter vervanging van het kostbare Russische eek-
hoorn lijkt, gezien de toepassing in mantels van personen uit de hogere
kringen, waaronder dynasten, een merkwaardige5.

Het is eigenlijk helemaal niet zo verwonderlijk in deze delen van Europa
huiden van de Russische eekhoorn aan te treffen als materiaal voor de kle-
ding van voorname personen. Bij het trefwoord „bont" in Oosthoeks Ency-
clopedie vindt men bijvoorbeeld de mededeling: „Tijdens de Middeleeuwen
gebruikte men verschillende soepele en kostbare b(ont)soorten als voering
voor kleding"6. De bonthandel was van oude oorsprong en zeker van bete-
kenis. Als de „Gegenstande des Handels" in de 9e eeuw besproken worden,
lezen we in Fischers Weltgeschichte: „Der Geograph Ibn Rusta erwahnt im
gleichen Zusammenhang Verkaufe von Zobelfelle, Feilen des grauen
Eichhörnchens und Hermelinfellen..., die die Russen bei den Bulgaren
vornahmen. In Prag, wo russische (skandinavische), slawische, ungarische
und böhmische Kaufleute einander begegneten, gab es, wie Ibn Jakub be-
richtet, einen bedeutenden Pelzhandel". En iets verder op lezen we dan
nog: „Masudi gibt sogar an, dass die Felle dieser Tiere in das Gebiet des
Frankischen Reiches, nach Spanien und bis nach Nordafrika ausgeführt
wurde". Ook in twee werken van de bekende geschiedkundige Henri Piren-
ne wordt de handel met Rusland via Scandinavische handelaren bespro-
ken7.

Muschart heeft mogelijk als eerste van de Nederlandse heraldici gewezen
op zegels in onze streken met een duidelijke indicatie van het gebruik van
vair als voering van mantels8. Hij doelde daarbij op een aantal zegels van
vrouwelijke adellijke personen, waarbij vooral de zegelgravering van Phi-
lippa van Gelr.e uit 1271 en Margaretha van Vlaanderen uit 1290 geen twij-
fel laten bestaan over de klokvormige elementen aan de binnenzijde van de
mantel. Deze voorbeelden zouden nog kunnen worden uitgebreid met de
zegels van Richardis, jonkvrouwe van Holland uit 1258, Beatrijs, gravin
van Holland uit 1291 en Elisabeth, gravin van Holland uit 12999.

Een veel ouder voorbeeld kennen we echter buiten onze landsgrenzen.
Het beeld van Godfried van Anjou op zijn graftombe in het museum van Le
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Twee tekeningen van zegels van adellijke dames, waarbij
aan de binnenzijde van de mantels als. voering duidelijk de
stukjes vair te herkennen zijn. (Oorspr. afgebeeld Cens'

Nostra 1954, 190.)

PHILIPPA

117"
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Mans toont duidelijk een mantel met de typische vormen en kleuren van de
blauwe en witte vairklokjes. Of deze tombe eigentijds is of kort na het over-
lijden van Godfried in 1151 werd vervaardigd, dan wel vele jaren later, is
nog een vraag waarop het antwoord ons over de vroegste toepassing van
vair wat meer zekerheid zou kunnen geven10.

De weergave van vair in heraldische tekeningen

Bij een aantal schrijvers wordt gezegd dat
de twee kleuren wit en blauw ontstaan zijn
uit de buik- resp. rugzijde van het eekhoorn-
vel, die naast elkaar werden verwerkt. Bon-
tekoe haalt aan Rodney Dennis, The heral-
dic imagination; een andere Engelse schrij-
ver met dezelfde mening is Fox-Davies in
zijn Complete Guide to Heraldry, 6e druk,
1961. Dit is in tegenstelling tot de meningen .
van De Boo en Pama die vair laten bestaan
uit hermelijn en petit-gris". De eerste ver-
onderstelling lijkt wat logischer, daar het
eekhoornvelletje vanwege de import uit
Rusland toch als geheel een nogal kostbaar
materiaal zal zijn geweest, waarvan men
niet alleen de rugzijde gebruikt zal hebben
om die te combineren met een andere rela-
tiefkostbare bontsoort, het hermelijn.

Kits Nieuwenkamp heeft een wel zeer af-
wijkende mening als hij zegt, sprekend over
bont: „oorspronkelijk de dierlijke vacht,
waarmede in de oude Middeleeuwen schil-
den werden beslagen, veelal in repen her-
melijn in de wapenkunde vair genoemd (!)12.

Tekening van het beeld van Godfried van Anjou op zijn tombe in het museum van Le Mans.
Ook hier is het langgerekte stukje vair duidelijk te zien. (Clichél'tekening uit Pama'sIRielstap's

Handboek 6.)
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De verwarring rond de weergave van het pelswerk vair. Fig. A: ontleend aan Rietstap's Hand-
boek, 69. Fig. B: ontleend aan De Boo, Heraldiek, 46. Fig. C: schets naar tekening in Neu-
becker, Heraldiek, 87. Fig. D: schets naar wapen Hiesfeldt op grafsteen Johan van Wittenhorst.

Fig. E: schets naar gravure wapen Lonchin grafzerk de Blocquerie.

Pama definieert een vair schild als bestaande uit zeven klokjes, vier
blauwe en drie witte klokjes op de eerste en de derde rij en drie blauwe en
vier witte klokjes op de tweede en de vierde rij, elke rij afgesloten met hal-
ve klokjes in de noodzakelijke kleur. De blauwe klokjes zijn daarbij met de
top naar boven gericht13. Merkwaardig genoeg laat Pama (of Rietstap?) bij
de verschillende arceringen voor metalen, kleuren en pelswerken een teke-
ning afbeelden met niet minder dan 9 rijen vair, terwijl nadrukkelijk wordt
gesteld: „Als er meer rijen en stukken zijn... dan bij het gewone vair, dan
spreekt men van kleinvair"14. Dezelfde „afwijking" komt overigens voor bij
alle vairsoorten die op pagina 69 staan aangegeven.

Ottfried Neubecker geeft een geheel andere afbeelding van vair, name-
lijk met de blauwe klokjes met de punt naar beneden gericht, wat als omge-
keerd vair bij Rietstap staat vermeld. Ook is het aantal klokjes duidelijk af-
wijkend van wat andere auteurs geven, namelijk vier rijen van drie hele en
twee bijna hele klokjes aan de beide uiteinden van elke rij, en een onderste
„rij" van de halve hoogte15. Fox-Davies laat evenals Neubecker een teke-
ning zien waarbij de toppen van de klokjes naar beneden zijn gericht en
waarbij 5 hele klokjes (3 blauwe en 2 witte) op de eerste en de derde rij
voorkomen16. De weergave van het blazoen van de familie Lonchin, een der
kwartieren van Margaretha de Blocquerie op de grafzerk in de Abdij van
Oriente, een wapen van effen vair, toont dan wel vier rijen van vair in de
hoogte van het schild maar per rij zijn slechts tweeëneenhalf klokje blauw
weergegeven17.

Ook De Boo is niet consequent in de behandeling van vair. In zijn oudste
en uitgebreidste werk uit 1973 geeft hij een opbouw als in Rietstap's Hand-
boek beschreven wordt en toont ook de correcte weergave van de blazoene-
ring. In een later werkje neemt De Boo de vrijheid om een halve rij toe te
voegen18.

Gaan we de grafische weergave uit de meer recente handboeken en pu-
blikaties vergelijken met oudere voorbeelden, dan blijkt dat tekenaars, gra-
veurs, beeldhouwers en schilders zich altijd een zekere mate van vrijheid
veroorloofd hebben. In de kerk van Horst ligt de grafsteen van Johan van
Wittenhorst (t 1569) met het wapen van Hiesfeldt dat afgebeeld is als vier
rijen van drie (gegolfde) vairklokjes19. Een oud boek dat in 1557 in Vlaan-
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deren werd gepubliceerd en werd aangeduid als „Très-'util et subtil pour les
gentil hommes aprende a blasonner" laat een andere opbouw zien, name-
lijk de eerste en derde rij met drie hele en twee halve staande klokjes20.

Dat zelfs in het wapen van één geslacht grote verschillen in wapenteke-
ning van vair voorkomen blijkt wel uit het volgende. Een tekening uit het
Munsterse wapenboek (ca. 1500) toont het wapen Boschuyzen met 6 rijen
vair21. Een andere afbeelding naar een muurschildering in de Pieterskerk in
Leiden laat een wapen van hetzelfde geslacht zien met slechts 3 rijen vair22.

Een ander voorbeeld. Eenzelfde klein aantal van 3 rijen vair komt voor in
het wapen van Robert de Ferrers, graaf van Derby 1254-1265, zoals dat te
vinden is in de glas-in-lood ramen in de kerk van Dorchester, waarbij dan
paalvair is afgebeeld. Maar dezelfde Robert gebruikt een zegel met 7 rijen

vair•23

Zegels mei vair

Zegels zijn mogelijk wel de oudste bron voor onze kennis van de per-
soonlijke wapens en zullen uiteraard groter vertrouwen mogen genieten dan
de vele verzamelwerken over familiewapens van latere compilatoren. Pama
vermeldt een zegel van Willem, slotvoogd van Rijssel, uit 1235 waarin een
rechterarm op een veld van vair, welk zegel eveneens door neef Jan II werd
gebruikt24. Of dit het oudste Europese zegel is waarin het pelswerk vair ge-
toond wordt is mij niet bekend.

Wanneer we de zegelafbeeldingen in het bekende werk Corpus Sigillo-
rum Neerlandicorum nalopen, blijkt dat Uten Goye het oudste Nederlandse
geslacht is dat vair in het wapen voerde. In 1252 zegelt Gijsbert uten Goye
met een wapen: gedwarsbalkt van 6 stukken, de oneven balken van vair. In
1259 zegelt hij opnieuw, terwijl zijn zoon Gijsbert, in 1283 nog „knaap",
eveneens het zelfde wapen gebruikt maar dit op de „effen" balken breekt
met 6 sterren 3, 2, l25. In 1256 zegelt Godfried Osenzoon, schepen van
Maastricht met een schild van vair waarin een verhoogde dwarsbalk en over
alles heen een zwaard in de richting van een schuinbak26.

Zegel in het Corpus Sig. Neerl. van Cijsbert uten Goye, 1252 (CSN nr. 874).
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Twee wapenzegels met palen van vair zijn die van het.geslacht dat zijn
blazoen heeft doorgegeven aan de reeds eerder genoemde gemeenten in
Gelderland, wij bedoelen het geslacht de Cock. In 1277 zegelt Johan de
Cock, ridder, met drie palen van vair en een schildhoofd met een omgewen-
de uitkomende leeuw terwijl in 1280 Rudolf de Cock van Waardenburg ze-
gelt met het zelfde wapen met een leeg schildhoofd. Palen van vair zien we
ook in het zegel van de Bosse schepen Gerlach uit 128127. In al deze geval-
len is de gravure van de klokjes van dien aard dat van paalvair gesproken
zou moeten worden. En dit brengt ons tot het laatste onderwerp van deze
bijdrage.

Het wapen Chatillon en de brandende vraag: palen van vair of palen van paalvair?

Er is iets merkwaardigs aan de hand met de „palen van vair" die in ver-
schillende wapens voorkomen. Laten we eerst eens nagaan hoe de verschil-
lende auteurs van handboeken en andere publikaties deze materie behande-
len. Als we de afbeelding van paalvair in Rietstap's Handboek vergelijken
met de beschrijving van deze vairvariant, blijken tekst en tekening wonder-
wel te kloppen. Maar wat gebeurt er twee pagina's verder op? Sprekend
over het wapen Chatillon zegt Pama: „Dit paalvair moet niet verwisseld
worden met de palen van vair zoals die o.a. in het wapen van Chatillon
voorkomen want hierin volgt het vair... zijn gewone richting. En wat zien
we in de illustratie vlak daar boven? Palen van paalvair!28. Zoals te ver-
wachten vinden we dezelfde uitspraak in de door Pama verzorgde uitgave
van „Heraldiek en Genealogie. Een encyclopedisch vademecum"29. Ook
De Boo geeft een Chatillon wapen met een „onjuiste" beschrijving want
ook hier worden palen van paalvair afgebeeld en geen palen van vair30. Bo-
vendien vergist De Boo zich ook ten aanzien van de grafische weergave.
Terwijl Rietstap en andere auteurs zeggen dat de bij paalvair onder elkaar
staande klokjes van dezelfde kleur moeten zijn, vinden we bij De Boo een
heel ander „paalvair" namelijk een waarbij de witte klokjes met hun top het
midden van het bovenliggende blauwe klokje raken31. Wat De Boo hier af-
beeldt is dan ook geen paalvair maar een vairvariant die door andere schrij-
vers gegolfd vair (Frans: vair ondée; Duits: Wogenfeh) wordt genoemd32.

'tUi' v.v.*.
•^^^P* • • t • •

J
1

uüin
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w
Twee afbeeldingen uil hel boek Heraldiek van De Boo. Fig. a: een schild met het bijschrift paal-
vair terwijl gegolfd vair is weergegeven. Fig. b: hel praktisch overal „verkeerd" (?) weergegeven

blazoen Chatillon mei paalvair in plaats van palen van vair.
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Ottfried Neubecker geeft ook al een verkeerde tekening van paalvair.
Wat hij afbeeldt is tegenvair33.

Het wapen Stalpert naar Planche I in Armorial Cénéral. Ook alle Chatillon wapens en de wa-
pens de Cock die palen van vair moeten tonen, laten in het werk van V. en H. Rolland dezelfde
opbouw zien met afwisselend een blauw en een wit klokje boven elkaar, zoals dat bij „gewoon

vair" past.

Als Rietstap in zijn algemeen wapenboek het wapen Stalpert geeft als
voorbeeld van een biazoenering met palen van vair toont de gravure inder-
daad de juiste opeenvolging van blauwe en witte klokjes zoals die bij de bia-
zoenering past34. Bij de wapens Chatillon tonen alle afbeeldingen waar
sprake is van palen van vair de juiste opbouw en hetzelfde geldt voor alle
wapens van de verschillende geslachten De Cocq35. Elke paal toont ook de
volgens Rietstap enige juiste opbouw van vier rijen van klokjes. Ook al de-
zelfde juiste weergave is te vinden in de schuinbalk in het wapen Bowyer of
Denham36.

Des te merkwaardiger is het dan ook dat alle „moderne" versies van het
Chatillonwapen, inclusief de afbeeldingen en Pama's bewerking van Riet-
stap's eigen handboek, de palen van vair tot palen van paalvair geworden
zijn. En ditzelfde heeft zich doorgezet in de al eerder genoemde gemeente-
wapens waar steeds (omgekeerde) witte klokjes paalsgewijs gerangschikt
zijn in blauw.

Dat in Frankrijk, althans in één geval, het wapen Chatillon wordt weer-
gegeven zoals het hier te lande wordt beschreven is te zien in het fragment
van de stamboom van het Franse koningshuis in het al vaker genoemde

Hel gemeentewapen van Beesd dat wel een van de pijnlijkste voorbeelden is van de misvormingen
die kunnen ontstaan door enerzijds verkeerde biazoenering en anderzijds ondeskundigheid bij de
wapentekenaar. De witte klokjes zijn losstaande figuren geworden in een blauwe paal. (Ontleend

aan Sierksma, De Nederlandse gemeentewapens.)
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VAN MAREN CUSTER(S)
Twee voorbeelden uit Gens Nostra, die indertijd zonder blazoenering zijn afgebeeld op wapen-
kaarten. Fig. a: van Maren met een deel „Chatillon-op-z'n-Hollands'', namelijk drie palen van

paalvair (CN1960, 194). Fig. b: Custers met palen van vair (CN1958, 195).

werk van Neubecker waar het wapen van Jeanne de Chastillon de S. Paul
wordt afgebeeld met palen van vair die inderdaad uit normaal vair zijn op-
gebouwd en niet de variant paalvair tonen37. Opvallend bij dit wapen Cha-
tillon is dan weer dat het schild vier palen heeft, terwijl alle Nederlandse
Chatillon-versies drie palen laten zien.

De vraag die onvermijdelijk opdoemt is: heeft Rietstap kennis gehad van
ons onbekende bronnen die hem er toe gebracht hebben de door Pama her-
haalde beschrijving van de palen van vair in het wapen Chatillon zo te ge-
ven? Kende Rietstap de zegels niet zoals die later in het Corpus Sigillorum
Neerlandicorum behandeld zijn? Kende Rietstap ook niet het wapenboek
van Gelre (heraut 1370-1386) waarin wij bijvoorbeeld aantreffen het wapen
van de graven van Bloys (= Chatillon) met palen van paalvair?38. En heb-
ben de Rollands bij het vervaardien van hun illustraties slechts gewerkt met
de teksten van Rietstaps „Armorial Général" zonder andere bronnen voor
eventuele correcties te raadplegen? Een verder onderzoek in Franse heral-
dische literatuur (op dit moment niet toegankelijk voor mij) zou wellicht
over deze materie wat meer duidelijkheid kunnen brengen.

Een einde aan de verwarring

Ik meen dat in bovenstaande bijdrage duidelijk is geworden dat het
woord verwarring, gebruikt in de titel, op zijn plaats is. Maar deze vaststel-
ling alleen brengt ons niet dichter bij een mogelijke oplossing voor de pro-
blemen die zich met het pelswerk vair tot op heden voordoen. Daarom wil
ik deze bijdrage besluiten met enkele voorstellen om ordening te scheppen.

Allereerst is het niet alleen dienstig maar zelfs noodzakelijk dat in hand-
boeken of populariserende heraldische publikaties duidelijk aandacht wordt
besteed aan een correcte beschrijving en weergave van de verschillende
vairvarianten.

Op de tweede plaats dient er een eensluidende afspraak te komen over de
inhoud van de begrippen „palen van vair" en „paalvair", ook internatio-
naal, waarbij een verdere studie mogelijk noodzakelijk is. Ten derde zal
men moeten blazoeneren wat men ziet of afbeeldt en, evenzeer, moeten af-
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beelden wat men blazoeneert. Daarbij lijkt slechts een gedetailleerde be-
schrijving van het aantal rijen vair per schild en het aantal klokjes per rij,
alsook de mededeling of de blauwe klokjes met de top naar boven of omge-
keerd zijn afgebeeld, de enige juiste manier om verwarring te voorkomen.
Spreken over vair, kleinvair en grootvair geeft onvoldoende informatie.

De realisering van bovenstaande voorstellen zal er dan hopelijk toe lei-
den dat heraldische tekenaars zonder verdere „eigen inbreng" of interpreta-
tie de hen toevertrouwde opdracht kunnen uitvoeren.

A.H. HOEBEN

Noten
1 De Boo, Familiewapens, oud en nieuw, 2e druk 1982, 20-21. De Boo, Heraldiek, 2e druk
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DE KIP OP DE ROTS

In een beschrijving van een op een grafsteen voorkomend wapen van de
assessor (o.a. 1669-1671) van het provinciaal krijgsgericht Fredericus Zaun-
slifer*, kan men deze romantische beschrijving aantreffen: „Voor een rots
een naar rechts gebogen tak met zijtakken, waarvan één met drie afhangen-
de bladeren en op de boven de rots uitstekende tak een staande, op een kip
gelijkende vogel".

Afgezien van het feit dat kippen aan de grond de voorkeur geven, is dit
toch een rommelige toestand. De naam is natuurlijk Zaunschliefer, wat bij
ons het winterkoninkje is. En weer te gast gaande in de Duitse literatuur
vinden we dat de Zaunkönig, ook Schliefer, graag dichte hagen en dergelij-
ke bewoont, waar hij zijn kogelvormige nesten bouwt, die een „sluipgat"
vertonen. In mijn jeugd, omstreeks 1905 (!), heb ik veel van die nesten ge-
zien en naar het druk gedoe van de winterkoninkjes zitten kijken. Maar dat
is lang geleden. Zetten we zo'n nest in een wapenschild dan krijgen we:

en dan hebben we warempel de rots (!) met de kip. De beschrijver van het
wapen had blijkbaar nooit van deze vogel gehoord!

A. K. VINK

* Groninger gedenkwaardigheden, teksten, wapens en huismerken 1298-1814, door A. Pat-
huis. 1977. Zie ook GN. XXXIX (1984) pag. 43, noot 2. bij het antwoord van mevr. M.
Vulsma-Ruppers, op de vraag naar de kwartieren Basseleur.
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J. C. P. W. A. Steenkamp, heraldicus

Het is niet in de laatste plaats te danken geweest aan het bereiken van de
leeftijd van 90 jaar dat J. C. P. W. A. Steenkamp zo'n markant en bekend
heraldicus werd.

Gedurende een periode van meer dan 65 jaar bouwde hij een fenomenale
kennis van de heraldiek op. Daarnaast legde hij een verzameling aan van
meer dan 250.000 lakafdrukken van zegels. Ook zijn bibliotheek was in-
drukwekkend.

Het is dan ook geen wonder dat van hem het verhaal ging dat hij staande
op een trambalkon medepassagiers aan hun zegelring kon identificeren. Hij
werd zelfs door de justitie ingeschakeld om via de zegelringen achter de
identiteit van anonieme lijken te komen.

Steenkamp had bij zijn pensionering uit de militaire dienst de rang van
kolonel der artillerie bereikt. Hij had toen een „roemruchte" (volgens zijn
vriend S. W. Melchior) carrière in Nederlands Indië achter de rug die had
geculmineerd in het verwerven van de rang van Ridder in de Militaire Wil-
lemsorde 4e klasse.

Dat hij onder zijn mede-militairen werd gewaardeerd mag blijken uit de
deputatie van de Militaire Academie in Breda die hem op zijn negentigste
verjaardag bezocht. Ook werd hem bij die gelegenheid een aubade ge-
bracht door de kapel van de Jagers.

Naast een kundig heraldicus was Steenkamp ook een goed tekenaar; een
niet veel voorkomende combinatie. De vele heraldische artikelen die hij
schreef verluchtte hij dan ook zelf. Ook tekende hij voor anderen. Hij illus-
treerde o.a. de vier delen van Nederlandsche Familiewapens van Kits Nieu-
wenkamp (1936-38).

In 1938 startte de heer S. W. Melchior het Nederlandsch Archief voor
Genealogie en Heraldiek. Hij verzocht naast o.a. H. L. Kruimel en C. Pa-
ma, ook Steenkamp in de redactie plaats te nemen. Deze accepteerde on-
danks zijn toen al gevorderde leeftijd (73) en binnen enkele weken had de
uitgever een grote voorraad geïllustreerde heraldische artikelen in porte-
feuille.

De combinatie Steenkamp-Melchior zorgde in 1940-41 voor de uitgave
Heraldisch Vademecum in 2 delen. Van een derde deel waren de clichés al
klaar, maar door de oorlog is dat niet meer verschenen. Het Archief verloor
inmiddels, ook door de oorlog, steeds meer abonnees. Uiteindelijk werd het
blad door de uitgeverij Liebaert overgenomen en voortgezet onder de voor
die tijd karakteristieke naam Sibbe.

Intussen verschenen van de hand van Steenkamp twee deeltjes in de serie
Bibliotheek voor Geslacht- en Wapenkunde onder de redactie van C. Pa-
ma. Het waren nr. 1: Inleiding tot de Wapenkunde (1939) en nr. 8: Zegels
(1941).

Na de oorlog, in december 1945, werd weer gestart met Het Archief, nu
onder de redactie van H. L. Kruimel en Steenkamp. De laatste was inmid-
dels 80, maar in elk nummer waren artikelen (soms zeer scherpe) en teke-
ningen van hem te vinden. Volgens Melchior liep het door hem vervaardig-
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de aantal tekeningen in de tienduizenden. Hij wist dit omdat Steenkamp de
gewoonte had al zijn werkstukken en -stukjes een volgnummer te geven.

Als laatste verscheen in de serie Heemschut in 1948 nog het boekje He-
raldiek in kunsthistorischen en aesthetischen zin, ook weer met (deels al
eerder gepubliceerde) tekeningen van eigen hand.

Inmiddels had Steenkamp al in begin 1946 officieel afscheid van de heral-
diek genomen door zijn verzamelingen van de hand te doen. Zijn boeken
werden geveild en zijn verzameling lakzegels ging naar M. N. Damstra, een
medewerker van Het Archief, in Groenekan.

Het Archief ging in 1949 samen met de Navorscher en Steenkamp stapte
uit de redactie. Hij en zijn vrouw waren intussen van Kralingen naar een
pension aan de Oude Scheveningseweg in Den Haag verhuisd. Daar bracht
de heraldicus zijn laatste jaren door, tot op het laatst zeer vitaal en omge-
ven door vele vrienden en kennissen.

De verzameling Steenkamp is inmiddels, via de erfgenamen van de enke-
le jaren geleden overleden heer Damstra, bij het Centraal Bureau voor Ge-
nealogie terechtgekomen. Daar worden ze op het moment geïndiceerd.

Veel van Steenkamps tekeningen waren bij de heer Gerard Halwasse in
Den Haag beland. Na diens dood heeft de heer Van der Steur in Haarlem
ze over kunnen nemen. De bibliotheek is natuurlijk al lang over heel Neder-
land verspreid. De bezitters zullen dan ook het hierbij gaande Ex Libris on-
getwijfeld in de van Steenkamp afkomstige boeken tegenkomen.

H.C.'T JONG
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HET WAPEN VAN BERGEN OP ZOOM 2

Het artikeltje van H. C. 't Jong in Gens Nosta XXXIX, blz. 135, verdient
enige aanvulling. Deze betreft de bekroning, schildhouders en voetstuk van
het wapenensemble, onderdelen waaraan vaak minder aandacht wordt ge-
schonken. Mijns inziens is dat laatste jammer. Hierbij moet ook de wapën-
afbeelding, die op de titelpagina van dat Bergen op Zoom-nummer prijkt
(blz. 133) worden betrokken.

Over de kroon, die op het wapen wordt gevoerd, wordt gezegd dat het
een oude markiezenkroon is. Dat is correct, voor zover het de afbeelding op
het officiële wapendiploma betreft. Maar de kroon, zoals deze op de ge-
noemde titelpagina afgebeeld staat, is dit beslist niet. In Nederland is dit
een kroon, die wordt toegekend aan gemeenten, die om een schilddekking
verzoeken. Meestal betreft dit nieuwe of verbeterde wapens'.

De oude markiezenkroon is in Nederland niet meer in gebruik, maar
wordt in Duitsland nog steeds als zodanig beschouwd en geldt nog officieel
in Spanje, Italië en Portugal2. Boven de met edelstenen versierde haarband
bestaat deze uit vier fleurons (daarvan zijn er in een wapenafbeelding drie
zichtbaar), gescheiden door drie parels, die óf naast elkaar geplaatst, óf tot
een driehoek samengevoegd (één boven, twee onder) voorkomen3. De ze-
ventiendeeeuwse heraldicus De Rouck, afkomstig uit Bergen op Zoom,
sprak in het laatstgenoemde geval van „klaversche wyse in order"4.

ï©e Croonen ban a^arquifm 3tjn/ ató tóe ban öe f in ten / npfgfjenomm
alUenliicfy bela&met Mitt Jkurom, möe «nt'söe peerlety em ttepnicjj ber=
gebenbobenuenboojöttianfjaercroonc/felQOetfcöeünjft in o;oct/ al* De
Ijeele enbe fjaibejW»' ban öe j^incen.

Een markiezenkroon, zoals afgebeeld bij de beschrijving in hel werk van Th. de Rouck, Den
Nederlanlschen Herault. Amsterdam 1645, blz. 217.

De plaatsing van de parels vormt in feite nieuwe fleurons, zodat de volle-
dige markgravenkroon bestond uit acht fleurons, waarvan er in een afbeel-
ding in het platte vlak vijf zichtbaar zijn. Een moderne ontwikkeling (sinds
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We; wapen van Bergen op Zoom gedekt door een markiezenkroon en omringd door een krans.
Afbeelding naar de gravure met een stadsgezicht op Bergen op Zoom door J. C. Philips naar een
tekening van Abraham de Haen, 1739 in: Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden 11,

Amsterdam 1740.

de regering van Koning Willem I) vormt de invoering van een kroon met (in
platte afbeelding zichtbaar) vijf even grote, gouden fleurons (de parelpun-
ten blijven sindsdien achterwege) voor markiezen en tevens voor vele ste-
den in de Noordelijke Nederlanden5. Deze kroon is ook blijkens de bewoor-
dingen van het wapendiploma aan Bergen op Zoom verleend. Op de daar
bijbehorende tekening komen er echter naast drie grote fleurons twee klei-
nere voor, geheel in de vorm van de „parelfleurons" van het oude wapen,
nu echter geheel goud gekleurd! In de praktijk komt het er voor Bergen op

Het wapen van Bergen op Zoom gehouden
door twee wildemannen (links en rechts van
het schild) en één wildevrouw (bovenaan).
Afdruk uit 1555 van het sinds de tweede helft
van de veertiende eeuw gebruikte stads zegel
ten zaken. Gemeente-archief Bergen op

Zoom, Archieven raad en rekenkamer.
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Zoom op neer, dat men de kroonvorm, zoals men die sinds de zeventiende
eeuw kent, dus met de driehoekige „parelfleurons", blijft gebruiken.

De schildhouders van het wapen van Bergen op Zoom zijn twee zoge-
naamde wildemannen, bekranst en omgord met lover. In principe komen
twee wildemannen (bovenaan bijgestaan door een wildevrouw) reeds voor
op veertiende-eeuwse stadszegels. Deze figuren zijn geheel behaard en ove-
rigens onbedekt6.

Het wapen van Bergen op Zoom gehouden
door twee met knotsen bewapende wilde-
mannen, gedekt met een markiezenkroon en
slaande op een schelpvormige versiering.
Afbeelding op de nu het beleg van 1622 uit-
gereikte beloningspenning, naar C. van
Loon, Beschryving der Nederlandsche his-
toripenningen... 11 151, 's-Cravenhage

1723-1731.

De plaatsing van twee met knotsen bewapende wildemannen ter weers-
zijden van het schild komt sinds het eerste kwart van de zeventiende eeuw
voor. Gelijksoortige ensembles vinden we in die tijd ook te 's-Hertogen-
bosch en te Antwerpen. In de loop der tijden varieert de plaatsing van de
figuren of de houding van hun hoofden van zuiver frontaal (zoals op blz. 133
van Gens Nostra) tot frontaal met de hoofden driekwart aanziend (a trois
quarts). Op het officiële door de Hoge Raad van Adel verzorgde wapendi-
ploma zijn de benen van de wildemannen enigszins naar buiten geplaatst,
zodat een visueel evenwicht ontstaat met de naar buiten uitstekende knot-
sen.

De grasgrond wordt in het diploma niet omschreven. Op de tekening in
Gens Nostra is dat duidelijk weergegeven: op het diploma wordt deze ge-
vormd door enige bruine verfstrepen. In de achttiende eeuw had het wapen
een sierlijker voetstuk. Dit werd gevormd door een terras of vloer van
goud, waarop onder het schild nog een blauw dekkleed hing, gedamasceerd
van goud en voorzien van een gouden franje. Dit is jammer genoeg bij de
wapenbevestiging niet meegenomen.

Tenslotte een opmerking over de totale wapenafbeelding of wapenen-
semble. De samenstelling hiervan hangt direkt samen met de mogelijkhe-
den die een bepaald vlak aan de wapentekenaar biedt. Naast de vele afbeel-
dingen binnen het ronde veld van zegels, munten of penningen komen sinds
de 18e eeuw ook afbeeldingen voor in het witte vlak boven een bekendma-
king of op een titelpagina, waar meer ruimte voor uitwerking van de details
is.

Zo is de afbeelding op het wapendiploma waarschijnlijk aan zo'n afbeel-
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E E R K R A N S
VOOR

BERGEN OP BEN ZOOM,
DOOR

ABRIANA VAN OVERSTRATEN,

Lid van verfeheidene
Genootschappen.

Te AMSTERDAM, "bij
A.FOKKE, Sim. z, 1788.

Het volledige stadswapen naar de gravure door D. Veelwaard op de titelpagina van Eerkrans
voor Bergen op den Zoom, Amsterdam 1788.

ding ontleend. Het gemeentebestuur gebruikt op zijn briefpapier, bekend-
makingen, enz. een moderne natekening van de gravure van D. Veelwaard
voor het titelblad van het gedicht „Eerkrans voor Bergen op den Zoom"
van Adriana van Overstraten7.
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Moderne natekening door V. van Schoonhoven van Beurden van hel wapen zoals afgebeeld op
de gravure van 1788.

Persoonlijke smaak doet mij de voorkeur geven aan dit ensemble boven
hetgeen in Gens Nostra is afgebeeld, nog afgezien van de foutieve kroon.

w. A. VAN HAM

Noten
1 M. A. Beelaerts van Blokland, „Gemeentelijke heraldiek", in : De Hoge Raad van Adel. Ge-

schiedenis en werkzaamheden, 's-Gravenhage 1966, 139, voetnoot 168. In Engeland is een
dergelijke kroon, geplaatst op een purperen muts, een „marquess'coronet". C. Pama, Riet-
stap's Handboek der Wapenkunde, Leiden 1961, 248. Zie ook J. P. Brook-Little, Boutell's
Heraldry, London 1978, 186, PI. XVI. nr. 4.

2 D. L. Galbreath en L. Jéquier, Lehrbuch der Heraldik, München 1978, 186-187. C. A. von
Volborth (bew. O. Neubecker), Heraldik aus aller Welt in Farben, Kopenhagen/Berlijn 1972.
blz. 68, 76, 84, 118, 121, 126, 178.

3 Galbreath en Jéquier, 186-187 : „drei Fleurons und zweimal je drei Perlen... die entweder
ein überzweier.... oder nebeneinander auf dem Stirnreif stenen können.

4 Th. de Rouck, Den Nederlantschen Herault ofte Tractaet van Wapenen ende poliüqcken adel,
Amsterdam 1645,217.

5 M. A. Beelaerts van Blokland, „Gemeentelijke heraldiek, 139.
6 W. A. van Ham, „De symbolen van Stad en Land van Bergen op Zoom", in : De Nederland-

sche Leeuw, LXXXV (1968), kol. 178 e.v.
7 A. van Overstraten, Eerkrans voor Bergen op den Zoom, Amsterdam 1788, titelblad. Verge-

lijk de titelbladzijden van de ordonnantie op de veren van de stad Bergen op Zoom, 1792. en
op de „Ordonnantie en lijst van vrachtionen voor de beurtschippers varende van Bergen op
Zoom op Veere en van Veere op Bergen op Zoom". 1793. Gemeente-archief Bergen op
Zoom, archief tot 1810, voorl. inv.nr. 1090.4. Op 24 maart 1815 zond de burgemeester van
Bergen op Zoom aan de gouverneur van Brabant onder meer een „plaatdruk van het wapen
dezer stad volgens het Blasoen gecoloreert". Waarschijnlijk is daarnaar het wapendiploma
getekend. Gemeente-archief Bergen op Zoom, archief na 1810, voorl. inv.nr. 453. De mo-
derne natekening is vervaardigd door wijlen V. van Schoonhoven van Beurden te Breda.

GEEN ZEGEL
Enkhuizen, not. arch. 1363: 11 maart 1746: Pieter Haak, oud schepen, testeert, „'s nacgts

omtrent 12 uure; testament wierd toen geschreven op een simpel papier vermits er geen be-
hoorlijk zegel bij de hand en mits de ziekte van de testateur periculum in mora was". Eén der
getuigen was: Claas Dood.
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ROUWBORDEN EN ROUWKASSEN

Het op deze inleiding volgende artikel heeft in zijn titel het woord „wa-
penborden" staan. Uit de er op volgende tekst blijkt dat met dit woord de
z.g. rouwborden en -kassen worden bedoeld.

Hoewel de meeste van die borden wapens bevatten, zijn het geen wapen-
borden. In wezen zijn het gedenktekens van overledenen die er min of meer
heraldisch uitzien. Een wapenbord daarentegen, duidt aan dat een levende
persoon zich bevindt op de plaats waar dit bord hangt. In de latere middel-
eeuwen was het gebruikelijk dat een ridder of edelman zijn wapen, het eerst
in de vorm van zijn schild, later als een speciaal voor dat doel geschilderd
paneel, uithing aan de herberg waar hij verbleef. Zie voor dit gebruik bijv.
ook het Livre des Tournois van koning/hertog René d'Anjou uit de tweede
helft van de 15e eeuw. Ook ridderorden plaatsten de wapens van hun leden,
geschilderd op hout of metaal in de plaatsen waar ze kapittel hielden, bijv.
de „stall-plates" van de orde van de Kouseband en de wapenborden van de
ridders van het Gulden Vlies in de Grote of St. Jacobskerk in Den Haag.
Natuurlijk hebben die borden inmiddels ook de functie van gedenktekens
gekregen omdat degenen voor wie ze gemaakt werden al lang niet meer le-
ven, maar dat was niet hun oorspronkelijke bedoeling.

Het gebruik van wapenborden, dat een tijdelijke aard had, werd besten-
digd door de daarop voorkomende wapens in steen te hakken of in hout te
snijden als onderdeel van de architectuur van de meer permanente verblijf-
plaatsen van de wapenvoerders.

Wel bleef men in herbergen soms het wapen van een geëerde gast of een
weldoend patroon voeren. Hieraan herinneren, vooral in Engeland, de vele
Inn's en Taverns met hun heraldische uithangborden.

Ook rouwborden werden bestendigd in steen door het met wapens behak-
ken van zerken of het graveren van de wapens in koperen grafplaten. Of de
rouwborden er echter eerder waren als de zerken of grafplaten is de vraag.
Uit de tijd van voor de hervorming (en de beeldenstorm) is zeer weinig
overgebleven, ook al door de kwetsbaarheid van het materiaal.

Rouwborden hadden als eerste en belangrijkste functie, te laten zien wie
de dode was en welke staat hij voerde. Daarvoor werd oorspronkelijk het
bord eerst aan het huis van de dode gehangen (op dezelfde manier als de
wapenborden) of voor het huis neergezet op een soort ezel. Daarna werd
het meegedragen in de begrafenisstoet. Dit gebruik gaat terug op de be-
graafgebruiken der ridders en edelen, wier schild diezelfde taak vervulde.
Het is daarom tekenend te zien dat juist gebieden met een uitermate bur-
gerlijke cultuur als de rijke industriesteden van Noord- en Midden-Italië,
Zuid-Duitsland, Vlaanderen en de Nederlanden dergelijke ridderlijke ge-
bruiken het uitgebreidst overnamen.

Na de begrafenis, en die vond voor degenen die zich rouwborden of -kas-
sen konden veroorloven meestal in de kerk plaats, werden de borden zo
dicht mogelijk bij het graf opgehangen.

De oudste vorm van het rouwbord was die van een eenvoudig vierkant
houten paneel, met of zonder lijst, op dezelfde manier gemaakt als de schil-
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derijen uit die tijd (16e-begin 17e eeuw). Het kon al of niet op zijn punt
staande opgehangen worden en als men 17e eeuwse schilderijen van kerkin-
terieurs bekijkt, ziet men daarop vele van dergelijke ruitvormige rouwbor-
den hangen.

Het belangrijkste verschil met wapenborden was dat rouwborden als
overheersende kleur zwart hadden. In oude borden werd het gehele vlak
gebruikt om het wapen op te schilderen en was alleen de rand of lijst zwart,
maar later kwam het wapenschild vrij in een zwart vlak te staan. In de loop
van de tijd werd dit zwart echter steeds meer verhuld door min of meer he-
raldische toevoegingen.

Voor mannelijke overledenen verschenen naast en boven het schild al
gauw helmen, helmtekens en helmkleden. Maar ook schildhouders, bande-
rollen (met spreuken of motto's), doodssymbolen, tekst en uiteindelijk
kwartierwapens. Bij vrouwen was het iets eenvoudiger; zij voerden geen
helmen. Daar waren koorden en strikken de versieringen.

Voor de versieringsdrift zover gevorderd was, waren de geheel houten
panelen vervangen door met linnen bespannen ramen (17e eeuw) ook weer
net als de schilderijen van die tijd.

De kunstschilders waren dan ook degenen die deze rouwborden (dikwijls
zeer snel) vervaardigden. Ook lieten ze dit werk wel over aan leerlingen of
gezellen, als ze die hadden en als de klant niet al te belangrijk was. De he-
raldische regels hoorden toen nog tot de parate kennis van elke kunstschil-
der. Vandaar dat ze ook, als dat te pas kwam, ontwerpen voor glas-in-lood
wapenramen of zegels konden maken, evenals heraldische buitenversierin-
gen voor optochten en andere feestelijkheden.

Naast de steeds rijker wordende rouwborden kwamen nu ook de rouw-
kassen op. Eerst een eenvoudig houten bord met een wat apartere lijst. De-
ze zag eruit als een gestileerde versie van een klassieke tempel, d.w.z. tre-
den, twee zuilen met kapitelen, architraaf en het bekende driehoekige tym-
paan. Natuurlijk hing een kas recht en niet op zijn punt. Waarschijnlijk is
men ook tot deze vorm gekomen om meer ruimte te hebben om de allengs
groter wordende aantallen kwartierwapens kwijt te kunnen. Deze konden
wel tot 16 of 32 stuks aan elke kant van het wapen oplopen.

Gedurende de late 17e eeuw en de gehele 18e eeuw werden deze rouw-
kassen steeds kostbaarder van uitvoering. Schrijnwerkers, houtsnijders en
schilders zorgden voor ware uitbarstingen van hun vakmanschap. Naast de-
ze staaltjes van weelde waren er ook rouwkassen uit voorraad leverbaar,
waarop slechts de wapens geschilderd hoefden te worden en eventueel de
tekst.

Het was soms niet ongevaarlijk om in een 18e eeuwse kerk te lopen. Som-
mige rouwborden hingen er al zo lang dat ze van de pilaren of muren afvie-
len. Met de rouwborden op linnen was dat nog geen ramp maar de loodzwa-
re rouwkassen konden gewonden en zelfs doden veroorzaken.

Gedurende de 17e en 18e eeuw kwamen daarover veel klachten bij de
verschillende kerkmeesters binnen, die dan weer via schout en schepenen
lieten afkondigen dat nabestaanden de borden bij moesten (laten) houden
op boete van soms vele guldens (ten goede komend aan de armen van de
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diaconie). Of het veel geholpen heeft is niet zeker, de berichten over het
hele land en gedurende de hele periode doen een zekere laksheid vermoe-
den in het nakomen van de ordinanties.

De rijke regenten, met hun minachting voor het „grauw" en voor de in-
tellectuelen en hun „Verlichting", hebben het er ongetwijfeld naar gemaakt
dat de Bataafse Republiek de touwtjes in handen nam in het jaar 1795. Dat
die nieuwe orde vanwege redenen van „égalité" o.a. rouwborden, als teke-
nen van ongelijkheid, liet verwijderen of vernietigen, blijft echter eeuwig
zonde.

Hoe de uitwerking van dit bevel in Zeeland zijn beslag kreeg, leest u in
het hierna volgende artikel, dat is overgenomen uit het Nieuws en Adver-
tentieblad voor Zierikzee en omstreken van zaterdag 6 januari 1912 — vijf-
de jaargang no. 210.

H.C.'t JONG

WAPENBORDEN IN DE KERKEN

Aan de dwaasheid van den jare 1798 is het te wijten geweest, dat de wa-
penborden uit onze kerken werden verwijderd.

Om de gelijkheid van alle burgers te bevorderen meende men ook het on-
nozele middel nodig te hebben van het afnemen van die meestal fraai gesne-
den en geschilderde rouwwapens, het uithakken van de wapens op de grafr
zerken, het verbieden van livreien, het wegschilderen van de wapens op de
koetsen, het wegbreken van hemels op regentenbanken in de kerken en
soortgelijke maatregelen, waarover men twee of drie jaar later al berouw
had.

Twee, drie, soms meer eeuwen had een wapenschild op een zerk de tand
des tijds en de voetstappen van de kerkbezoekers getrotseerd, had een wa-
penbord aan pilaren en muren gehangen om de heugenis levendig te houden
aan personen uit de eerste standen ener stad, wier namen nauw verbonden
waren geweest aan de bloei, door handel, scheepvaart en nijverheid te-
weeggebracht. Ook wel als heugenis aan tijdgenoten, uitstekend door ge-
leerdheid, staatkunde of kunst; eeuwen aaneen waren deze tekens van
voorbijgegane levens zichtbaar geweest, toen plotseling de razernij van
1798 een „salutair oogmerk" meende te bereiken door die sporen van het
verleden uit te wissen.

Allerwegen las men destijds in de kranten dat die gevaarlijke wapenbor-
den weggehaald moesten worden.

Te Zierikzee publiceerde de Raad 19 maart 1798, dat binnen zes weken
de wapens uit de kerken weggenomen moesten zijn en kerkmeesters van St.
Lievens Monster plaatsten in hetzelfde nummer van de „Zierikzeesche
Courant" een bericht dat vóór 15 april van dat jaar de wapens en kwartieren
door belanghebbenden weggehaald konden worden tegen betaling van
ƒ 8,— voor elk wapen. Ook van andere plaatsen las men dergelijke berich-
ten. Te Brouwershaven moesten de wapenborden voor 1 april, te Bruinisse
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voor 8 april, te Noordgouwe voor 1 mei gereclameerd zijn. De onafgehaal-
de, dat waren dus voornamelijk wel de wapens, betrekking hebbend op per-
sonen van wie geen familiebetrekkingen meer over waren, werden daarna
voor brandhout verkocht... De klacht van de kroniekschrijver Melis Stoke:
„die dode en hevet genen vrient" vond in dit vandalisme weer een nieuwe
bevestiging.

In St. Lievens Monster hingen op het eind van de 18e eeuw 452 wapen-
borden, waarvan de meeste vergezeld waren van 4, 8 zelfs van 16 kwartie-
ren. Vele dier wapens hingen in rouwkassen en waren soms reusachtig
groot. Andere muntten uit door kunstig snijwerk, vooral de 17e eeuwse. Bij
enkele vond men ook behalve de gebruikelijke voorletters van de namen
der gestorvenen en de sterfdatum nog een onderschrift.

Maar in het voor deze wapens zo noodlottig jaar 1798 moest alles ver-
dwijnen, werden de pilaren en muren ontdaan van de borden en staken de
ijzeren haken en krammen ledig uit in de nu kale ruimte en werd de muur-
oppervlakte, waarover de kerkmeesterlijke witkwast gestreken werd,
onaangenaam vergroot.

De kinderachtige en kleine beweegredenen van 1798 kwamen ook de ker-
kelijke financiën lelijk treffen, want het ophangen van de wapenborden was
voor de kerkekas een rijk vloeiende bron van inkomsten geweest.

Reeds in 1625 hadden de kerkmeesters te Zierikzee machtiging aan de
Raad gevraagd om voor het opbrengen van de „blasoenen" zekere som te
mogen heffen. De Raad heeft daarover later herhaaldelijk bepalingen ge-
maakt. In de 18e eeuw betaalde men voor het ophangen van een wapen
ƒ 30,— en voor elk kwartier er bij ƒ 6,—. In het midden van de 17e eeuw
werd voor de reeds aanwezige wapens ƒ 6,— en voor de later op te hangen
wapens ƒ 12,— betaald. Deze sommen werden in 1652 reeds verhoogd tot
ƒ 12 —en/18,—.

Uit een geschiedkundig, bepaaldelijk uit een genealogische en heraldiek
oogpunt ging met het opruimen van de wapenborden veel verloren. Wat
Zeeland betreft heeft de navorser het geluk dat enige jaren voor dat vanda-
lisme alle rouwborden en geslachtswapens in Zeelands kerken, door Pieter
Johannes Rethaan Macaré afgetekend en beschreven zijn. Het kostbare
handschrift in 4 folianten berust heden bij de kleinzoon van de verzamelaar,
jhr. mr. A. J. Rethaan Macaré te 's-Gravenhage. Deel 4 bevat hetgeen in
de kerken op Schouwen-Duiveland aanwezig was.

Ten stadhuize van Zierikzee berust slechts een enkel wapenbord uit de
St. Lievens Monsterkerk. Het is van de familie Mogge Pous en werd voor
een 25 jaar intijds van een vendutie gered.

Onder de familie De Jonge berusten nog enkele in 1798 door hen gerecla-
meerde wapenborden en het is niet onmogelijk dat hier en daar, op afgele-
gen zolders of in pakhuizen, nog een enkel soortgelijk vergeten voorwerp
ligt.

Het oudste wapenbord uit de St. Lievensmonsterkerk is van de Zierikzee-
se baljuw Jacob van Serooskerke, overl. 1531, wat heden berust op het kas-
teel van baron Tuyl van Serooskerken.

Moge dit artikel bezitters van oude, op onze streek betrekking hebbende,
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In de vierschaar van hel Zierikzeese stadhuis hangt aan de wand een hoofdwapen van een rouw-
bord, afkomstig uit de St. Lievens Monster Kerk aldaar. Het betreft het alliantiewapen van
Johanna Vincentia van Stapele, overleden 9 april 1772, dochter van Jan Paschasius van Stapele
en Anna Maria Balfour. Zij was de eerste echtgenote van mr. dr. Bonifacius Mogge Pous wiens
wapen de rechterhelft van dit alliantiewapen inneemt. Het wapen Mogge Pous is gevierendeeld +
I = IV: gedeeld: 1. blauw met een zilveren dwarsbalk, beladen met drie zwarte ganzen (= Pous).
2. gevierendeeld: a = c. zwart met een golvende zilveren dwarsbalk, beneden vergezeld van een
zilveren hartschild, beladen met een rood verkort St. Andrieskruis; b = c: rood met twee zilveren

gekruiste degens met gouden gevest, de punten omlaag.
De kwartierwapens van haar vier grootouders zijn: 1. Cornelis van Stapele: doorsneden: I. rood
met drie zilveren rozen; II. zilver met een zwarte kookpol. 2. Aurelia Turcq: rood met drie gou-
den ruiten, dwarsbalksgewijze geplaatst. 3. Jacob Balfour: zilver met een blauwe keper beladen
met een aanziende zilveren bloedende otlerkop. 4. Johanna van Vrijberghe: rood met drie stap-

pende zilveren lammeren (2,1) en een zilveren schildhoofd met drie goudgeknoopte rozen.

wapenborden opwekken, deze zo ze er van kunnen scheiden aan de Zierik-
zeese oudheidkamer ten geschenke of in bruikleen af te staan.

tP . D. DE VOS
Noot

Het originele manuscript Rcthaan Macaré bevindt zich momenteel in de bibliotheek van het
Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde te "s-Gravenhage. Het Rijksarchief te
Middelburg heeft een fotocopie hiervan ter inzage.

HET HUISMERK
WAPENFIGUUR MET EEN MYSTERIEUS VERLEDEN

EN EEN MOOIE TOEKOMST

Inleiding

Kleurenpracht en vormenrijkdom zijn kenmerkende aspecten van de he-
raldiek. Door verdelingen en onderverdelingen van het schild, alsmede
door toepassing van twee metalen, vijf kleuren en allerlei pelswerk zijn er
aan de mogelijkheden tot variëren geen grenzen. Bovendien kan nog ge-
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bruik worden gemaakt van tal van verschillende wapenfiguren, waardoor de
variaties zich inderdaad tot in het oneindige kunnen uitstrekken. De wapen-
figuren worden in enkele groepen ingedeeld, nl. de natuurlijke wapenfigu-
ren zoals arend en leeuw, de kunstmatige wapenfiguren zoals anker en mo-
lenijzer en voorts de fabeldieren zoals eenhoorn en griffioen. De vierde ca-
tegorie wapenfiguren tenslotte wordt gevormd door de huismerken'. Een
zeer speciale categorie — zo mag men wel stellen — want het is een wapen-
figuur met een verleden en zelfs een mysterieus verleden. Een wapenfiguur
ook, waarvoor — naar van te verwachten — een mooie toekomst in het ver-
schiet ligt. Aan diverse wapenfiguren zijn speciale heraldische studies ge-
wijd: aan de schelp bijvoorbeeld 2. In het volgende wordt het huismerk als
wapenfiguur nader onder de loep genomen.

Het is daarbij wel goed vooraf op te merken, dat het woord „huismerk"
een germanisme is. De oorspronkelijke Nederlandse benaming is hand-
merk, maar in de praktijk bezigde men veelal kortweg de aanduiding merk.
De Engelsen spreken van Merchant's Marks, de Fransen van Marques de
Familie en de Duitsers van Hausmarken. Alleen reeds deze uiteenlopende
benamingen vormen er een aanwijzing voor, dat het symbolen betreft met
een brede verworteling in de Westeuropese cultuur.

Het mysterieuze verleden
Over het ontstaan van de heraldiek is vrij veel bekend. Familiewapens

hebben hun oorsprong in de twaalfde en dertiende eeuw. De bakermat ligt
in Frankrijk, maar ook in Engeland zijn ze al vroeg in zwang. Het is een
symboliek, die is ontstaan door, en nauw verweven is met de opkomst van
feodaliteit en riddercultuur3. Met de huismerken ligt dat gans anders. De
oorsprong van deze symbolen moet gezocht worden in een aanmerkelijk
ouder verleden. Ze worden nl. verwant geacht aan de runen: de oud-ger-
maanse schrifttekens. Evenals huismerken bestaan runen uit kortere en lan-
gere verticale, horizontale en diagonale lijnstukjes. Hun vorm wijst erop,
dat ze oorspronkelijk in hout of been werden geritst. De meeste tekens in
het runisch zijn overigens bewaard gebleven als inscripties in steen. Vooral
in Scandinavië, maar ook verder in noord-west Europa komen die teksten
voor en er zijn er bij, die zelfs gedateerd kunnen worden in de derde eeuw
van onze jaartelling.

Over runen is een uitgebreide literatuur ontstaan 4. Bekend is, dat er een
„runen-alfabet" werd gebruikt, dat „futhark" wordt genoemd naar de
klankwaarde van de eerste zes tekens van de standaardvolgorde. Runen
waren echter niet zomaar schrifttekens, maar ze moeten ook een magische
betekenis hebben gehad: ze speelden een rol bij orakelspreuken en bezwe-
ringen. Vandaar dat ze met een waas .van geheimzinnigheid zijn omhuld en
dat er veel over is gefantaseerd. Hun relatie met de huismerken is trouwens
ook al niet erg duidelijk. Er zijn er die stellen, dat er slechts een overeen-
komst bestaat wat de vorm aangaat, maar dat er geen samenhang is wat de
betekenis betreft. Het zou te ver voeren hier thans dieper op in te gaan5.

Huismerken hebben voor de familiegeschiedenis veel betekenis. Ze zijn
bekend omdat ze o.a. voorkomen op grafzerken en onder notariële akten,
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Tonnenmerken uit 1701. Tal van huismerken komen voor in de „Registers van den aanbreng van
den haring, 1699-1811" (Oud-Rechterlijk Archief nr. 156-174; Gemeentelijke Archiefdienst

Vlaardingen).
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als steenhouwersmerken en als zilvermerken. Bijzonder belangwekkend
zijn de „tonnenmerken", aangebracht op de tonnen haring, die in de zeven-
tiende en achttiende eeuw te Vlaardingen werden aangevoerd, en waarvan
een zorgvuldige registratie van overheidswege werd bijgehouden.* Veelal
dragen huismerken het karakter van „familiemerk", omdat ze door de
opeenvolgende generaties van een familie werden gebruikt, waarbij soms
een kleine wijziging werd aangebracht om diverse takken te onderschei-
den6.

Onze kennis omtrent het wezenlijke van de huismerken is nog maar be-
perkt. Een begin van inzicht is, dat onderscheiden kunnen worden
— huismerken uitsluitend bestaande uit rechte lijnstukjes;
— huismerken waarin gebogen lijntjes zijn opgenomen;
— huismerken die worden vergezeld van enkele initialen;
— „pseudo-huismerken" die zijn samengesteld uit enkele initialen;
— „beeld-huismerken" die te vergelijken zijn met sprekende familiewa-

pens.
Er dient overigens nog veel onderzoek te worden verricht om dat inzicht

te vergroten en het is een goede zaak, dat hier te lande daaraan thans hard
wordt gewerkt7.

Werkgroep Dokumentatie Handmerken (W.D.H.)
De gedachte te komen tot gezamenlijk onderzoek naar huismerken in

Nederland, is al meer dan een kwart eeuw oud. In Gens Nostra van novem-
ber 1958 richtte H. W. M. J. Kits Nieuwenkamp een oproep aan al diege-
nen, die belangstelling voor het onderwerp hadden, om te komen tot
oprichting van een werkgemeenschap. Voor zover bekend heeft dat destijds
geen resultaat opgeleverd. Kennelijk was de tijd er nog niet rijp voor.

Ruim twintig jaar later lagen de kaarten voor een dergelijke aanpak aan-
merkelijk gunstiger. Een suggestie gedaan aan het slot van het artikel
„Over huismerken" in het Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealo-
gie 1981 werd door een vijftal geïnteresseerden opgepakt. Het resultaat
hiervan was, dat in een bijeenkomst ten kantore van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg te Zeist op 27 april 1982 werd besloten tot oprichting van
de Werkgroep Dokumentatie Handmerken (W.D.H.). Bij oprichting is het
niet gebleven. De W.D.H, kreeg een krachtige motor en wel in de persoon
van het werkgroeplid M. A. Struijs van de Gemeentelijke Archiefdienst
Vlaardingen. Er werd een mededeling over de W.D.H, gezonden naar tal
van bladen op genealogisch en historisch terrein. Ook werd een registratie-
formulier voor huismerken ontworpen, dat aan medewerkende personen en
groepen ter beschikking werd gesteld. In enkele landstreken kwamen zelfs
regionale werkgroepen tot stand, die zich met het verzamelen van huismer-
ken gingen bezig houden. Bij wijze van voorbeeld kan Drenthe worden ge-
noemd, waar men het onderwerp — zoals blijkt uit het verslag van de des-
betreffende werkgroep — grondig heeft aangepakt8. Ook in Zeeland is men
druk doende met het opnemen van het huismerkenbestand.

* In het gemeentearchief van Brouwershaven is een vierkant houten wandbord uit 1657 aan-
wezig waarop de merken met de namen van de vissers met het door hen gevoerde merk.
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Registratieformulier voor huismerken in gebruik bij de Werkgroep Dokumentatie Handmerken.

De W.D.H, verzamelt de ingevulde registratieformulieren en rangschikt
deze per provincie en binnen de provincies naar gemeente waar het huis-
merk werd gebruikt. Door dit geografische indelingscriterium kan misschien
enig inzicht groeien in de regionale verscheidenheid van huismerken. Uiter-
aard zal te enigertijd ook een klapper van familienamen op deze verzame-
ling moeten worden gemaakt. Het zal zonder meer duidelijk zijn, dat de
W.D.H, op haar beurt zeer wordt gestimuleerd door alle positieve reacties.
In november 1983 verscheen het eerste nummer van haar „Mededelingen".
Daarin wordt een indruk gegeven van de gang van zaken met betrekking tot
de werkzaamheden. Tevens is er in opgenomen een literatuuroverzicht van
publikaties inzake huismerken, die ter kennis van de W.D.H, komen. Ge-
hoopt wordt dat een en ander voor het inzicht in de plaats en de betekenis
van het huismerk — als klein maar wel intrigerend aspect van onze oude
volkscultuur — geleidelijk aan steeds meer vrucht zal afwerpen.

Huismerken als wapenfiguur
In de meeste werken over wapenkunde wordt wel enige aandacht ge-

schonken aan de huismerken. Wanneer men de desbetreffende paragrafen
c.q. passages bestudeert en met elkaar vergelijkt, dan ontkomt men niet
aan de indruk, dat de auteurs het onderwerp met een zekere ambivalentie
benaderen. Dat is echter goed te begrijpen. Huismerken enerzijds en fami-
liewapens anderzijds stammen nu eenmaal uit twee zeer verschillende fasen
van onze cultuur. Schematisch bezien behoren ze eigenlijk ook tot twee dui-
delijk te onderscheiden werelden. De huismerken — eenvoudig van vorm
— zijn meer het symbool voor families van vissers, boeren en handwerkslie-
den. De familiewapens daarentegen — veel uitbundiger wat vormgeving be-
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treft — zijn althans in oorsprong te beschouwen als het symbool bij uitstek
van riddermatige geslachten.

Huismerken werden dan ook na de opkomst van de heraldiek aanvanke-
lijk niet als wapenfiguur gebezigd. Althans niet in Westeuropa; in de zes-
tiende eeuw legde het College of Arms er zich zelfs op toe, pogingen in die
richting in Engeland ondernomen, in de kiem te smoren. Opmerkelijk ge-
noeg lag dit in Oosteuropa, met name in Polen, heel wat anders: daar zijn
zelfs in wapens van de adelstand figuren opgenomen, die heel sterk aan
huismerken doen denken9. Naar de oorzaak van dit verschil kan slechts
worden gegist10. Hier te lande is het verschijnsel waargenomen, dat families
die stegen op de maatschappelijke ladder en in de regentenstand doordron-
gen, zich van een nieuw maar dan „echt" wapen gingen bedienen, in plaats
van het voorvaderlijke huismerk. Naar verluidt zijn er evenwel ook geval-
len aan te wijzen, waarin naast het familiewapen ook een huismerk werd
gebruikt. Het laat zich aanzien, dat voor het merken van balen, tonnen en
kisten handelswaar, het huismerk inderdaad grote voordelen bood, ook al
omdat dit gemakkelijk als een aan één persoon verbonden teken kon wor-
den uitgevoerd.

In de loop van de zeventiende en volgende eeuwen zijn overigens ook in
Nederland diverse huismerken in burgerlijke familiewapens opgenomen.
Voor zover het de min of meer „officieel vastgelegde wapens" betreft gaat
het daarbij niet om grote aantallen: hoogstens om 2 a 3 procent van het to-
tale aantal familiewapens11. Zelfs in Engeland is het tegenwoordig toege-
staan een huismerk in een nieuw te verlenen wapen te doen opnemen.
Zulks op voorwaarde, dat het goed omschreven kan worden, dat het visueel
een goed heraldisch beeld oplevert en tekentechnisch uitvoerbaar is, en dat
er geen verwarring door kan ontstaan met reeds eerder ingeschreven wa-
pens12.

De blazoenering van huismerken is inderdaad een lastige zaak. Wanneer
men dat probeert stuit men al spoedig op moeilijkheden. Een goede termi-
nologie is er in Nederland nog niet voor ontwikkeld en een algemeen erken-
de praktijk op dit gebied schittert eveneens door afwezigheid. In Duitsland
heeft men er wat aan trachten te doen ten behoeve van de omschrijving van
huismerken in wapens opgenomen in de Deutsche Wappenrolle. Allerlei
karakteristieke onderdelen van huismerken heeft men speciale benamingen
gegeven, waarin tevens tot uitdrukking komt, welke plaats het desbetref-
fende onderdeel in het gehele huismerk inneemt. Een voorbeeld kan in dit
verband het een en ander verduidelijken. Zo wordt de omschrijving van het
nevenstaand huismerk als volgt: „Vierkopfschaft mit Sparrenfusz, alle
freien Endungen gekreuzt"13.

Het kan zeker worden gezien als een taak van de W.D.H, om ook aan dit
aspect meer aandacht te gaan schenken. Hoe verder het onderzoek naar de
Nederlandse huismerken vordert, hoe meer de behoefte zal groeien aan een
eigen standaardbeschrijvingsmethode. Het is maar de vraag of vertaling van
de Duitse termen daarvoor oplossing biedt. Wat is trouwens goed Neder-
lands voor een „vordere erniedrigte Mittelhalbsprosse"? Stellig zal hierover
nog veel moeten worden nagedacht en experimenten uitgeprobeerd.
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De mooie toekomst
Als wapenfiguur heeft het huismerk niet alleen een mysterieus verleden.

Het heeft zeer waarschijnlijk ook een mooie toekomst voor de boeg. De be-
langstelling voor genealogie en heraldiek neemt nog steeds toe. Door aller-
lei maatschappelijke veranderingen zijn gaandeweg ook meer mogelijkhe-
den tot familieonderzoek ontstaan. Het valt te verwachten, dat de aandacht
die wordt geschonken aan de geschiedenis van „gewone families" in de ko-
mende tijd verder zal stijgen. De kans dat men daarbij ontdekt, dat de
voorouders eens gebruik maakten van een huismerk is bepaald niet gering
te achten. Het plezier, dat aan het onderzoek kan worden beleefd, wordt
aanmerkelijk vergroot als de resultaten ervan op de een of andere manier
— in een familieboek bijvoorbeeld — op ordelijke wijze worden vastgelegd.
Het is stellig niet overdreven te achten, als voor een dergelijke gelegenheid
een familiewapen wordt ontworpen. En wat is zinvoller, dan daarin op te
nemen het oude familiesymbool, dat eens door de voorouders werd ge-
bruikt om haringtonnen, notariële akten, of wat dan ook, te waarmerken14.
Op die manier kan immers een familietraditie van weleer — zij het aange-
past aan de huidige omstandigheden — weer tot nieuw leven worden ge-
wekt.

S. E. PRONK CZN

Noten
1 Rietstap's Handboek der Wapenkunde; Leiden 1961, blz. 131-208.
2 Escallops in armory door Sir George Bellew; Londen 1957.
3 Ridderschap — ideaal en werkelijkheid door J. M. van Winter; Bussum 1965.
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5 Zie verder: Over huismerken door S. E. Pronk Czn; in: Jaarboek van het Centraal Bureau
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Aisch 1981, blz. 202-209.

14 In de zeventiende eeuw waren er verschillende schepenen op Overflakkee — o.a. stammend
uit de families Kievit, Nachtegaal en Waternaast — die hun huismerk zelf reeds in een wa-
penschild plaatsten, al dan niet vergezeld van een andere wapenfiguur. Zie: Heraldiek door
J. L. Braber; in: Van Zeeuwse Stam, 4de serie nr. 42 (september 1983) blz. 384-390.
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MATHIAS ARNOLDTS EN RUTGERUS HAMERS
— Sittardse schutterskoningen —

WAPENS EN VERWANTSCHAPPEN
In zuidelijk Nederland bezat in de 17e en 18e eeuw nagenoeg elke stad en

elk dorp een schuttersgilde. Zo ook Sittard. Over het algemeen functioneer-
den deze niet in de 19e eeuw; in Sittard bestond het zelfs niet meer. Dat was
in 1868 aanleiding voor de gemeente om het gildezilver te verkopen'.
Waarschijnlijk zijn de meeste schilden versmolten, zeker is dat enkele hier-
voor behoed zijn.

Het koningsschild van 1738

In particulier bezit te Sittard bevindt zich één van deze schilden: een ko-
ningsschild met de naam van Mathaeus (Mathias) Arnoldts. Door Jan Hen-
drik Arnoldts (burgemeester van Sittard van 1842 tot 1881) werd dit — en
zoals verderop zal blijken samen met nog een ander schild — aangekocht.

Het zilver laat een schild zien, waarbinnen een tekst en enige voorwer-
pen. Onder het schild staat de volgende inscriptie.

sVbVrbano tertlo
regl Mathaeo arnoLDts
CongratVLatVr Vrbs
et qVIsqVe

Deze inscriptie als chronogram weergegeven dateert het zilver op 1738:
M(1000) + D(500)+C(100)+LL(2x50)+VVVVVVV(7x5)+III(3xl)=1738.
Binnen het schild staat een randschrift:

hoC trlbVIt MathaeVs arnoLDts
sVbVrbanVm LIber reX

dat wederom het jaartal 1738 weergeeft. Ware het randschrift niet aanwezig
geweest dan zouden we het wapen kunnen beschrijven als gedeeld (hoewel
de deellijn niet is gegraveerd) met heraldisch rechts een rechtshellende ros-
kam (een symbool dat we niet nader zullen beschouwen), links twee schuin-
gekruiste afgewende hamers.

Juist deze hamers en uiteraard degenen die deze in Limburg in hun wa-
pen voerden en hun eventuele onderlinge verwantschap zijn onderwerp van
dit artikel.

Het geslacht Arnoldts

De schutterskoning Mathias Arnoldts behoort tot een geslacht waarvan
de stamreeks teruggevoerd kan worden tot in het midden van de 17e eeuw.
Uit papieren in het bezit van de familie blijkt dat in de vorige eeuw naar dit
geslacht onderzoek is verricht. Een afschrift van een toen opgestelde genea-
logie berust thans in een dossier bij het Centraal Bureau voor Genealogie te
's-Gravenhage. Dit nu is de bron geweest voor de publicatie van de genealo-
gie door A. A. VORSTIÏRMAN VAN OYEN in zijn Stam- en Wapenboek van aan-
zienlijke Nederlandsche Familiën2.
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KoningsschUd van Mathaeus Arnoldts.
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De daarin geplaatste genealogie — feitelijk een stamreeks — vangt aan
met een Lucas Arnoldts, afkomstig uit Mariënberg, een plaatsje direkt over
de grens, die daar op 15.6.1664 huwde met een Catharina Noelmans. Een
daaruit geboren zoon Lucas Dionysius zou 8.4.1674 te Sittard zijn gedoopt,
en syndicus van de heerlijkheid Limbricht zijn geweest. V.v.O. vermeldt als
trouwdatum 12.7.1707 zonder plaatsaanduiding. Blijkens genoemd dossier
zou dit te Sittard hebben plaatsgevonden. De echtgenote van Lucas Diony-
sius werd toen Maria Hamers van wie V.v.O. schrijft dat zij een dochter zou
zijn van Petrus Hamers, burgemeester van Sittard, en Elisabeth Hentzen.
De publicatie vermeldt dat het echtpaar Arnoldts-Hamers twee zoons had.
Enkel de zoon die het geslacht voortzet wordt genoemd n.l. Lucas, gedoopt
Sittard op 20.4.1709. Een Mathias die de schutterskoning zou kunnen zijn,
komt in het Stamboek niet voor.

Het hiervoor genoemde handschrift dat blijkens familiepapieren door
pastoor Mulleneers is opgesteld, geeft echter een uitvoerige stamreeks met
volledige opgave van uit de huwelijken geboren kinderen. Er blijkt uit dat
Lucas Arnoldts, de stamvader, en Catharina Noelmans te Sittard zeven kin-
deren lieten dopen, waaronder slechts één zoon Lucas Dionysius. Uit diens
huwelijk met Maria Hamers worden twee kinderen vermeld: Matheus en
Lucas. Alle kinderen die niet door V.v.O. zijn opgenomen in zijn genealo-
gie waren in dit handschrift doorgehaald. Een zoon en een achterkleinzoon
van laatstgenoemde Lucas waren burgemeester van Sittard, resp. Dionysius
Joannes in 1770/71,1781/82 en 1790/92 en Jan Hendrik van 1842 tot 1881.

Uit onze onderzoekingen is gebleken dat handschrift en publicatie on-
juistheden vermelden. Uit het huwelijk Arnoldts-Noelmans werden geen
zeven doch acht kinderen gedoopt, waardoor het gezin twee zoons had.
Mulleneers vond slechts Lucas en beschouwde deze als degene die het ge-
slacht voortzette. Hij gaf deze zoon de naam Lucas Dionysius, omdat hij
verder steeds als roepnaam Dionysius aantrof. Als derde kind vonden wij
echter de zoon Arnoldus (1668), die onder die naam huwde met Maria Ha-
mers en een zoon Mathias kreeg (1708). Bij de doop van de tweede en ook
bij de nieuw gevonden derde zoon van Maria Hamers heet de vader Diony-
sius Arnoldts. Omdat we geen doop van een Dionysius hadden aangetroffen
en het tweede kind reeds een jaar na het eerste werd geboren, nemen we
aan dat deze Dionysius identiek is met Arnoldus, geboren in 1668, zodat het
gezin Arnoldts-Hamers als kinderen had: Mathias (1708), Lucas (1709) en
Mathias Rutgerus Philippus (1712). Vgl. fragm.genealogie Arnoldts.

Alleen Lucas kreeg een nageslacht dat zich thans heeft verspreid over
zuidelijk Nederland3.

Het koningsschild van 1712

Bij nazaten van genoemde Lucas berusten naast genoemde genealogische
aantekeningen ook familieportretten en andere familiestukken. Zo is een
afstammeling uit de „Brabantse tak" van de familie Arnoldts eigenaar van
een tweede schild van het Sittardse schuttersgilde. Het was eveneens aange-
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Koningsschild van Rutgerus Hamers.
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kocht door burgemeester Jan Hendrik Arnoldts. De schutterskoning wordt
aldus vermeld:

rVtgerVs haMers Deren
IongeseLLen Conlng

De incriptie als chronogram weergegeven dateert het zilver op 1712.
Dit schildje vertoont een wapen. Het is gedeeld met heraldisch rechts

twee schuingekruiste toegewende hamers en links een omgewende wasse-
naar vergezeld van een zespuntige ster. Door afstammelingen van de 19e
eeuwse burgemeester Arnoldts werd dit wapen als familiewapen Arnoldts
gevoerd en als zodanig door V.v.O. met als helmteken een rechtstaande ha-
mer bij zijn genealogie Arnoldts in het Stam- en Wapenboek geplaatst4.
Naar huidige maatstaven is het aannemen en voeren van een wapen van een
ander geslacht onjuist.

Wapen Arnoldts in vorige eeuw in gebruik ge-
nomen; gepubliceerd door Vorsterman van
Oyen.

Ook andere voorwerpen met wapenafbeeldingen worden in deze „tak"
bewaard zoals een inktstel, een tweetal cachets (en eertijds ook een zegel-
ring), alle daterend uit de vorige eeuw. Deze vertonen een enigszins afwij-
kend wapen: gedeeld met nu heraldisch rechts een rechtstaande hamer
overtopt door een kroon. Een zegelafdruk met dit wapen bevindt zich in ge-
noemd dossier met de volgende aantekening:

De lakafdruk van het cachet in gebruik geweest bij Gerardus Goswinus Arnoldts, gebo-
ren te Sittard 1778 en aldaar in 1868 overleden5, die hetzelfve heeft laten maken naar
een wapen voorkomend op een grafsteen vroeger aanwezig in de parochiekerk te Sit-
tard, thans echter niet meer op te sporen, denkelijk verdwenen bij den brand dier kerk
in 18546 ofwel ten gevolge van slijtage niet meer te herkennen.

Onder de hierbedoelde zerk in de St. Pieterskerk was in 1735 Anna Ca-
tharina van den Dijck begraven. Op dit graf komen we nader terug. Ook in
de St. Michielskerk (de „kapel" van het voormalige Dominicanenklooster)
bevonden zich verschillende zerken met wapens, waaronder ook dat van de
familie Van den Dijck (Dijcks alias Hamers).

Kennelijk werden dus beide wapens in de familie Arnoldts naast elkaar
gebruikt. In beide is er sprake van een gedeeld schild, dat op een samenge-
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steld wapen kan duiden. De veronderstelling ligt voor de hand dat een ge-
deelte van het wapen dat van het geslacht Hamers was: bij het eerste wapen
dus twee schuingekruiste hamers, bij het tweede een rechtstaande hamer.
Zowel schuingekruiste hamers als een rechtstaande hamer worden in wa-
pens van Limburgse geslachten Hamers aangetroffen.

Schuingekruiste hamers

Het thans bekend zijnde oudste wapen door Limburgse Hamers gevoerd,
is het wapen dat voorkomt op een hardstenen grafkruis dat nu nog nabij de
kerk van Nuth staat. Uitgehakt is een ovaalvormig wapenschild met twee
schuingekruiste hamers, waarbij als helmteken een staande hamer. Zoals
het kruis vermeldt, is dit het grafkruis van Maria Hamers, gestorven in
1672, weduwe van Servaes Huntgens7.

Een tweede wapen waarop twee schuingekruiste hamers voorkomen, is
dat van het echtpaar Peter Bruggen - Agatha Hamers. Als twee afzonderlij-
ke wapens van hen in glas was het door FLAMENT in de vorige eeuw aange-

Grafkruis van Maria Hamers te Nuth.
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troffen, waarbij als helmtekens: Bruggen een vijfbladige roos en Hamers
een rechterarm met hamer. Tezamen in één wapenschild werden de wapens
van hen afgebeeld op een zerk in de „kapel van het Dominicanen klooster"
te Sittard. Door de tand des tijds waren de figuren in het begin van deze
eeuw moeilijk te identificeren. Desondanks werd het wapen als volgt be-
schreven: gedeeld met heraldisch rechts doorsneden, boven een koe of lam,
onder waarschijnlijk een brug, links twee gekruiste hamers. De tekst die de
functie van Peter Bruggen aanduidde, kon blijkbaar gelezen worden als
Churflen Rath of als Statthalter!s Deze stierf te Sittard op 6.10.1680. Als
haar overlijdensdatum gaf de grafsteen 29.4.1674, terwijl haar overlijden in
de DTB van Sittard alsvolgt staat aangetekend:

22.4.1674: N. Bruggen uxor Petri Bruggen huius civitatis designati consolis et sepulta
aput monachos, promissis, non solitis juribus.

Een derde wapen dat we thans kennen is het wapen dat voorkomt in een
zegel op een stuk van 1680 te Sittard waarmee burgemeester Johannes Ha-
mers zegelt9. Het vertoont twee schuingekruiste hamers, de koppen van de
hamers zijn recht en de ondereinden van de stelen zijn verdikt. Doordat het
zegel beschadigd is, valt een eventueel helmteken niet te onderscheiden.

Zegel en handtekening van burgemeester Johan Hamers.

Een vierde wapen bevindt zich op een stuk in een proces van de weduwe
Hamers over inkwartieringslasten10, n.l. op een gezegelde brief van Mel-
chior Hamers, zoon van genoemde burgemeester van Sittard. Het zegel
heeft, behalve dat het schild nu rond is, veel overeenkomst met dat van zijn
vader, eveneens twee schuingekruiste hamers, maar de koppen ervan zijn,
waarschijnlijk vanwege de vorm van het schild, enigszins gekromd, onge-
veer gelijk aan de koppen der hamers voorkomend op de koningsplaat van
Rutgerus Hamers en het wapen Arn'oldts bij VORSTERMAN VAN OYEN. Ook
hier zijn de hamerstelen aan de onderzijde verdikt. Als helmteken is te on-
derscheiden een (gehandschoende?) arm houdend een hamer.
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Zegel van Johan Hamers,
burgemeester van Sittard.

Zegel van Melchior Hamers.

Als vijfde en laatste wapen vermelden we het wapen dat Joanna Margare-
tha Hamers voerde. Het komt voor op haar grafsteen in de St. Servaas te
Maastricht. Blijkens deze zerk die als haar overüjdensdatum geeft
2.11.1725, was zij 24 jaar en 8 maanden oud en slechts negen maanden ge-
huwd (Maastricht 2.2.1725) met Petrus Anton de Limbourg (begr. Maas-
tricht 16.12.1764)". Beider wapens komen op de grafzerk voor. Dat van
haar man: een zwijnskop in de bek houdend een tak met drie eikels, alles
binnen een krans, en dat van haar zelf: twee schuingekruiste hamers met
gekromde koppen zodat de voorwerpen meer op houwelen gelijken en
daardoor in de literatuur ook als houwelen beschreven12.

Wapen van het echtpaar De Limbourg-Hamers
in de Sim Servaas te Maastricht.

Staande hamer

We zagen reeds een staande hamer als schildteken in een van de wapens
Arnoldts en als helmteken bij dit wapen en bij dat van Maria Hamers op het
grafkruis te Nuth. Eveneens troffen we dit helmteken aan bij het wapen van
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SilUrdfLiml) Styri e. Karvers
SlbJ

Wapens getekend door Rolland naar beschrijvingen in Rietstap's Armorial Général. Hamers
naar een onjuiste beschrijving van Jansen; Körvers onjuist (kroontjes ontbreken) naar een be-
schrijving van Jansen, doch Rolland verwisselt, daarna de wapens Körvers (niet Korvers) en

Körvér; Van den Dijck naar een onjuiste beschrijving (kroontje ontbreekt) van Jansen.

Henricus Körvers, secretaris van het kapittel te Sittard in 1616, die staande
hamers in zijn wapen voerde.

De Sittardse burgemeester Johannes Hamers voerde zoals wij onlangs
ontdekten schuingekruiste hamers, en geen staande hamer zoals voorheen
werd aangenomen13 en aldus bij RIETSTAP staat vermeld. Dat deze Johannes
een huis genaamd In de Crone bewoonde was mogelijk bekend. De veron-
derstelling dat de ontwerper van een der wapens Arnoldts daarom een
kroon boven de hamer voegde, is onjuist. Reeds in 1616 zegelde bovenge-
noemde Henricus Körvers met drie gekroonde hamers in zijn wapen14. Bo-
vendien bestond er wel degelijk een wapen met één staande gekroonde ha-
mer. Dit kwam voor op genoemde grafzerk van Anna Catharina van den
Dijck, weduwe van Johannes Kreften en van Adam Everard Beckers15. De-
ze zerk lag in de St.Pieterskerk voor een altaar dat was toegewijd aan de
heiligen Eligius en Antonius, bij welk altaar ook de verenigde wapenborden
Beckers-von den Dijck aanwezig waren16. De laatste zijn bij de brand van
1857 verloren gegaan, de zerk is ruim 50 jaar geleden onder de toren recht-
op in de muur geplaatst. De ouders van Anna Catharina waren Johannes
Dijcks alias Hamers (meestal Van den Dijck genoemd) en Catharina Ha-
mers17. Het wapen van de vader, identiek aan dat van zijn dochter, werd
door M. JANSEN in een stuk uit 1668 aangetroffen18. RIETSTAP beschrijft
daarna het wapen Van den Dijck te Sittard alsvolgt: een omgewende gou-
den hamer op een rood veld (dus zonder kroon). Het werd door ROLLAND

dan ook als zodanig getekend19.

Verwantschappen

Men kan zich afvragen of de genoemde wapendragers tot een en hetzelf-
de geslacht behoorden en zo ja, hoe de familierelaties dan liggen.

We zullen trachten aan de hand van de ons bekende gegevens enige be-
wijzen aan te dragen. Dat dit niet altijd eenvoudig is, zal ieder die genealo-
gisch onderzoek in de 17e eeuw verricht, beamen. We hebben wel een en
ander aangetroffen in de rechterlijke stukken van Sittard die deels in Sit-
tard, deels in het Rijksarchief te Maastricht zijn ondergebracht. Ook troffen
we in de rechterlijke archieven van Jülich20 stukken aan die handelden over
de in Sittard wonende Hamers, maar deze hebben niet kunnen bijdragen tot
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het leggen van familierelaties die we niet reeds kenden. Het onoverkome-
lijk bezwaar zijn de hiaten in de DTB-boeken van Sittard, waarvan die van
de dopen 1623-1630 wel de grootste is, en het ontbreken van de r.k. huwe-
lijksregisters over een grote periode maakte het onderzoek niet eenvoudig.
Bovendien was Sittard in die tijd geen Staats gebied zodat ook de gerefor-
meerde huwelijksregisters geen uitkomst brachten.

De veronderstelling dat Mathias Arnoldts en Rutgerus Hamers, de beide
schutterskoningen, gezien de wapenovereenkomst en de familienaam van
de moeder van de eerste, nauw verwant moeten zijn ligt voor de hand. We
willen nader ingaan op hen zelf en hun voorgeslacht Hamers.

Mathias Arnoldts, de schutterskoning van 1738, was zoals we zagen, een
zoon van Maria Hamers, die in 1708 een zoon Mathias ter wereld bracht en
in 1712 een zoon Mathias Rutgerus Philippus. Bij de dopen van beide kin-
deren was een Rutgerus Hamers peter. Hoewel het genoemde handschrift
vermeldt dat Mathias van 1708 huwde met Ida Reiners, nemen we aan dat
dit kind jong is overleden tussen 1708 en 1712. De in het laatste jaar gebo-
ren zoon Mathias is de schutterskoning van 1738. Hij is lang jonggezel ge-
bleven. Eerst in 1763 huwde hij te Ophoven (B) met Ida Reijnders. Hij
overleed onder Sittard 3.1.1783 en zoals de overlijdensinschrijving vermeldt
in de leeftijd van 70 jaar. Zijn weduwe maakte haar testament in 1789,

~ ^ '

*-/J

_ -_,, ,- ^?*; .

waarbij ze haar goederen vermaakte aan haar broers en zusters en/of hun
kinderen en aan haar eerwaarde achterneef, kanunnik Martinus Rutten21;
niets aan de familie van haar man. Zij is in 1798 overleden22.

Zoals gezegd was Rutgerus Hamers doopgetuige bij de beide kinderen
Mathias van Maria Hamers, gehuwd met Arnoldts. Omdat haar tweede
kind Lucas naar de grootvader Arnoldts is genoemd, zullen de beide andere
kinderen vernoemd zijn naar grootvader Hamers, die dan Mathias Hamers
zou hebben geheten. Deze moet reeds overleden zijn voor 1708, want hij
trad niet als peter op en werd evenmin vervangen. Gebruikelijk was het dan
dat de oudste zoon van de overledene het peterschap aanvaardde. Zo is dus
de plaats van Rutgerus als broer van Maria Hamers bepaald. We zien Rut-
gerus in dezelfde tijd nog tweemaal als peter optreden: in 1710 bij het oud-
ste kind van het echtpaar Frissen-Hamers en in 1711 bij het oudste kind van
het echtpaar Lemmens-Hamers, waaruit blijkt dat hij naast Maria nog zus-
ters Maria Helena en Margaretha had. Steeds trad hij dus op als hun oudste
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broer. De laatste vermelding van Rutgerus is die als schutterskoning in
1712. Daarna is hij waarschijnlijk spoedig overleden. Zijn graf bevond zich
in de St. Michielskerk te Sittard aan de westzijde, ten noorden van de onder
de kerk door stromende beek. In hetzelfde graf werd zijn zwager Dionysius
Arnoldts begraven23'.

Gezien we veronderstelden dat het wapen van Rutgerus Hamers een sa-
mengesteld wapen was, zouden we gaarne bevestigd zien dat zijn vader of
naaste verwanten een wapen met twee schuingekruiste hamers voerden,
vandaar dat we zochten naar zijn voorouders. We namen aan dat de vader
van Rutgerus Mathias of Matheus moest hebben geheten. Te Sittard von-
den we in 1685 een Margaretha gedoopt als dochter van een Matheus Ha-
mers en een Irmgard wier familienaam niet vermeld werd. Ons was echter
een echtpaar Matheus Hamers - Ermgardis Rours (Rouers) bekend dat in
Limbricht twee kinderen had laten dopen: een Matheus in 1680 en een Ma-
ria Helena in 1682. In de doopboeken van Limbricht, die eerst in 1679 aan-
vangen (hiaat 1730-1760), vonden we geen Rutgerus in dit gezin na 1679.
Zou hij tot dit gezin behoren dan moet hij vóór 1679 zijn geboren. De ge-
lukkige omstandigheid doet zich voor dat in de DTB-boeken van Limbricht
een lijst van gevormden is aangetekend uit het jaar 1680. Daarin komen als
enige personen met de naam Hamers voor: Alegondis, 13 jaar, en Cathari-
na, 9 jaar. Combinerend met de getuigen, de gevonden zusters van Rutge-
rus en andere aanwijzingen, kan vastgesteld worden dat Rutgerus een zoon
was uit het gezin Matheus Hamers - Ermgardis Rours. Vgl. fragm.genealo-
gie Hamers A, onder II.

Bij het onderzoek naar het gezin waarin Matheus thuis hoort, dreigden
we vast te lopen. Het enige aanknopingspunt is een Maria Lisbeth Hamers
die in 1685 doopgetuige was. Dit gegeven was te summier om verder op
voort te bouwen. We kennen in die tijd en in die streek een stuk of tien da-
mes die de'naam Elisabeth of Maria Elisabeth dragen.

Maar realiserend dat V.v.O. in zijn genealogie Arnoldts als ouders van
Maria Hamers een Petrus Hamers, burgemeester van Sittard, en Elisabeth
Hentzen noemt, zal hij — al zijn de feiten zoals aangetoond volledig onjuist
— toch een of andere aanwijzing gehad moeten hebben om tot deze conclu-
sie te komen. We kennen geen echtpaar Petrus Hamers - Elisabeth Hent-
zen, maar wel een gezin Petrus Hamers - Catharina Hanssen. Dit echtpaar
huwde in 1675 te Ophoven/Kessenich (B) en had tenminste vijf kinderen,
van wie bij het tweede kind Anna (geb. 1678) een Ruthgerus Hamers peter
was. Deze Rutgerus bleek een broer van Petrus te zijn. Hij huwde in 1684.
Verwantschap met de gelijknamige schutterskoning zou niet onmogelijk
kunnen zijn.

In Limbricht woonde in 1693/1694 een gezin Henricus Mor(i)ens (Morey)
- Christina Hamers, dat in 1701 in Sittard voorkomt. Van hun kinderen zijn
er drie bekend, waarbij als doopgetuigen optraden: Matheus, Rutgerus,
Aleijdis en Catharina Hamers. Twee van hen Aleijdis en Rutgerus waren
bekend als zuster en broer van Petrus (x Hanssen), terwijl dan Matheus
identiek moet zijn met de vader van de schutterskoning Rutgerus, Vgl.
fragm. geneal. Hamers A, onder I.
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GRAFSTEDEN IN DE SINT MICHIELSKERK TE SITTARD
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Het gehele bewijs wordt nogmaals versterkt door het feit dat de twee per-
sonen Rutgerus Hamers als enigen met die naam in die tijd en streek leef-
den.

Het is ons niet gelukt familierelaties te vinden met het geslacht Hamers
uit de omgeving Sittard waarvan reeds in de 70er jaren van de 17e eeuw een
wapen met twee schuingekruiste hamers door leden werd gevoerd.

Het geslacht dat we hier bedoelen, heeft zijn bakermat in Geleen of om-
geving. Hiertoe zou behoren Maria Hamers die te Nuth werd begraven als
weduwe van Servaes Huntgens. Algemeen werd aangenomen dat zij een
dochter was van Willem Hamers24. Waarschijnlijk was dit de Willem die
schepen te Geleen was. o.a. in 1618. Hoewel hij ongetwijfeld in deze func-
tie heeft gezegeld, hebben we (nog) geen wapen van hem aangetroffen. Hij
zou gehuwd zijn met Agatha Clelen. Zij worden als stamhouders beschouwd
van een uitgebreid geslacht. Dat dit zo is hebben wij niet kunnen bewijzen,
evenmin het tegendeel, zodat we dit onder voorbehoud aannemen. Het
echtpaar zou dan vier zoons gehad hebben: Johannes, Nicolaas, Michiel en
Lambert en een dochter, de hierboven genoemde Maria.

De waarschijnlijk oudste zoon Johannes huwde met Emerentiana Hunt-
gens. Wij hebben kunnen vaststellen dat uit hen vier zoons en vijf dochters
werden geboren. Een van deze dochters is Agatha Hamers, geboren te
Schinnen in 1617. Zij huwde met Petrus Bruggen en woonde te Sittard. Bei-
den werden in een grafstede in de St. Michielskerk begraven.

De kinderen en kleinkinderen van Willem en Agatha Gielen hebben we
zover ons bekend in fragm.genealogie Hamers B hierbij gegeven. Een ver-
wantschap met Matheus (x Rours) kan helaas niet gelegd worden.

Tot degenen die ook nog schuin-gekruiste hamers voerden behoorden de
burgemeester Johannes Hamers, diens zoon Melchior en kleindochter Jo-
hanna Margaretha. De burgemeester was in 1652 gehuwd met Margaretha
Salden en had bij haar zes zoons en drie dochters. Enige kinderen stierven
jong, een zoon bleef ongehuwd, een ander werd priester en kanunnik en de
jongste zoon Adolf koopman en deze was de enige die het geslacht voort-
zette. Vgl. fragm.genealogie Hamers C.

Johannes Hamers was een bekende persoonlijkheid in Sittard. Hij woon-
de zoals gezegd In de Crone. Verschillende stukken in het stadsarchief han-
delen over zijn financiële zaken tot zelfs na zijn overlijden rond 170025. De
zoon Melchior behartigde de zaken van zijn moeder en zijn wapen kwam
voor op zijn zegel op een stuk van 1.70310. Het bezit van de burgemeester
kwam aan de gezamenlijke erfgenamen26, later deels aan zijn dochter Maria
Elisabeth27, zoon Adolf en schoonzoon Conradus Godefridus Grein. Aan de
laatste kwamen na de dood van Maria Elisabeth ook haar goederen. Na het
overlijden van Adolf gingen diens bezittingen over naar zijn weduwe Anna
Elisabeth Dieteren, dochter van de schout van Schinnen, met wij hij te
Maastricht in het huwelijk was getreden. Haar bezittingen kwamen na haar
dood aan Anna Catharina Beckers2s, want haar eigen kinderen waren reeds
overleden. Van haar oudste dochter Joanna Margaretha vonden we het wa-
pen op een grafzerk in de St.Servaas te Maastricht.
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Deze familie Hamers is in het begin van de 18e eeuw uitgestorven.
De wapens doen veronderstellen dat er een familieband moet hebben be-

staan tussen de burgemeester en het hiervoor genoemde Geleense geslacht.
De naamgeving van de kinderen geeft in zo'n geval vaak aanwijzingen. De
vermoedelijk oudste zoon heette Johan Melchior, maar werd steeds Mel-
chior genoemd: Als zijn grootvader Melchior zou heten, is deze ons onbe-
kend; waarschijnlijk werd het kind genoemd naar zijn peter Melchior van
Hatzfelt. Zijn tweede zoon was Jacobus, genoemd naar grootvader Salden;
de derde, waarschijnlijk jong overleden, Mathias (geb. 1660), is blijkbaar
genoemd naar Mathias Rameckers, peter en schepen. De vierde en vijfde
zonen heten beiden Joannes Edmondus Reinerus; Edmondus naar peter en
oom de rentmeester van Heinsberg Edmond Roeien. De laatste naam Rei-
nerus, die blijkbaar ook de roepnaam was, zou wel eens kunnen wijzen op
de vader van de burgemeester!

In Sittard was in 1630 een Reinier Hamers schepen29. Hij woonde in 1621
In de Crone toen daar een volmacht werd gegeven30. In de jaren 1632 en
1633 trad hij op als peter bij kinderen, waaruit echter geen enkele verwant-
schap blijkt tussen hem en een der ouders31. Zijn echtgenote moet zijn ge-
weest Wendelina Salden die in 1634 als meter optrad32. Van het echtpaar
weten we dat het twee kinderen had gehad, Mathias en Nicolaas die beiden
in 1630 aan de pest waren overleden33. Geen enkel bewijs echter dat ook
Johannes een zoon van deze Reinier was. Al lijkt het huis In de Crone enig
houvast te bieden, in okt. 1635 echter vinden we als getuige in het doop-
boek een Elisabeth Meis sive Kamps in den Krone34, waardoor de veronder-
stelde continuïteit van familiebewoning wordt doorbroken. Als bovendien
Reinier de vader van de burgemeester zou zijn geweest, waarom heet een
van zijn dochters dan niet Wendelina?

Via naamgeving komen we er niet achter, misschien dan wel met behulp
van de peters en meters? De meeste van deze waren vreemden, gerecru-
teerd uit bestuurlijke personen; slechts twee maal treedt een lid van de fa-
milie Hamers als meter op. Bij het eerste kind een Catharina Hamers,
waarbij ook een Joanna van Albeck vervangen werd, bij het zesde kind een
Anna Hamers filia Opgen Orth. Een Joanna van Albeck kennen we niet als
een echtgenote van een Hamers, zodat Catharina Hamers mogelijk als oud-
ste zuster van Johannes als meter optrad in plaats van de reeds overleden
moeder, die gezien de naamgeving van de dochters dan Sibilla of meer
waarschijnlijk Elisabeth moet hebben geheten. Vanwege het veel voorko-
men van beide namen als voornamen van echtgenoten van Hamers in deze
tijd hebben we het zoeken in deze richting gestaakt.

Een Anna Hamers filia Opgen Orth gaf ook weinig houvast. We kennen
wel een Anna, dochter van de praetor Stas Hamers in Limbricht. Ze trad als
zodanig op als doopgetuige in 164335 en mogelijk is ze identiek met een An-
na Hamers die bij dopen in 1639 en 1648 aanwezig was36. Maar geen van de
ouders van de dopelingen gaven aanleiding om verwantschap te veronder-
stellen met deze Anna Hamers, noch met Johannes Hamers.
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De toevoeging Opgen Orth vonden we ook bij een Catharina Vogts dicta
Opgen Orth in 164937 bij de doop van een kind van Petrus Bruggen - Maria
Hamers, een echtpaar dat we tegenkwamen in de Geleense familie! Zonder
de toevoeging Opgen Orth komt ze in 1642 voor als weduwe van Petrus Ha-
mers38, en ze trad op in naam van haar dochter Elisabeth. Haar man was in
1636 overleden aan de pest evenals haar zoon Nicolaas39. Ook had ze nog
een dochter Catharina die ze bij een doop in 1651 verving40. Bovendien zien
we haar optreden bij de doop van het oudste kind van een Johannes Hamers
en Gertrudis Mols. Deze Johannes was een tijdgenoot van de burgemeester
en in het doopboek worden beide naamgenoten uit elkander gehouden door
Inde Crone of in de Puttstrate achter de naam te plaatsen. Ook de familie
van deze Johannes verkeerde in hetzelfde milieu als die van de burgemees-
ter. Vgl. fragm.genealogie Hamers D.

Zoals uit het voorgaande blijkt is het zeer moeilijk in deze tijd de familie-
banden te reconstrueren. Alle pogingen faalden de ouders van de burge-
meester te vinden en verwantschap te leggen met het Geleens geslacht.

Samenvattend zouden we kunnen stellen: Er zijn in het midden van de
17e eeuw te Sittard meer gelijknamige geslachten die de naam Hamers dra-
gen. We moeten helaas constateren dat — hoewel wapenovereenkomst dit
doet veronderstellen — geen bewijsbare samenhang geproduceerd kon wor-
den.

Conclusies en nieuwe problemen

1. Mathias Arnoldts, de schutterskoning van 1738, geboren in 1712, is een
oomzegger van Rutgerus Hamers, de schutterskoning van 1712.

2. Het wapen op het koningszilver van Rutgerus Hamers heeft abusievelijk
geleid tot het voeren van dit wapen door de familie Arnoldts, door
VORSTERMAN VAN OYEN gepubliceerd.

3. Het kan niet altijd aangetoond worden dat tussen families met gelijklui-
dende namen die eenzelfde wapen voeren, verwantschap bestaat.

4. Het is nodig VORSTERMAN VAN OYEN en andere literatuur volledig te toet-
sen aan de bronnen.

Tot slot twee uit het artikel voortvloeiende heraldische problemen:
a. Als Rutgerus Hamers een samengesteld wapen voerde, dan zou aange-

toond moeten worden dat de familie Rou(e)rs in het wapen een wasse-
naar vergezeld van een ster voerde.

b. Als Mathias Arnoldts een samengesteld wapen voerde, zou aangetoond
moeten worden dat de familie Arnoldts een roskam in het wapen voerde.

Hoe heraldiek en genealogie hand in hand moeten en kunnen gaan en
hoe de ene wetenschap de andere nodig heeft, hebben wij hopelijk door het
voorgaande getracht duidelijk te maken.

N. A. HAMERS en J. H. SCHRADER
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FRAGMENT-GENEALOGIE ARNOLDTS

I. Lucas Arnoldts (Arets), (waarsch. zn. van Aret en Catharina), otr. Sittard/tr. Mariënberg
(D) 7/15.6.1664 Catharina Noelmans (Nohlmans), mogelijk ged. Sittard 21.2.1637 als dr. van
Wilhelmus Nohlmans en Maria Erckens41.

Uit dit huwelijk, ged. Sittard:
1. Maria, ged. 13.4.1665 (Aren Noellmans, GebellaSpetgens, Catharina Pluim).
2. Catharina, ged. 30.11.1666 (onleesbaar, Judith Kohelen, Catharina Arets).
3. Arnoldus, ged. 25.11.1668 (Johannes Arets, Maria Arets), volgt II.
4. Maria, ged. 22.2.1671 (Wilhelmus Jagfelt, Catharina Nohlmans), doopget. Sittard 1712.
5. Margaretha, ged. 18.10.1672 (Arnoldus Brauns, Anna Elisabeth Bruckhausen).
6. Lucas, ged. 8.4.1674 (Laurentius Thielen, Catharina Propst).
7. Sybilla, ged. 21.8.1675 (Joannes Nolmans, Andreas Winterack, EreminaClassen).
8. Christina, ged. 19.9.1678 (Arnoldus Laumen, Gertrudis Isenbrockers cl. Judith Pesch),

doopget. Sittard 1709.

II. Arnoldus Arnoldts (ged. als Arets), zich noemende Dionysius Arnoldts, ged. Sittard
25.11.1668, syndicus in de heerlijkheid Limbricht, overl. na 1717, begr. Sittard in de St. Mi-
chielskerk, tr. Sittard 12.6.170742 Maria Elisabeth Hamers, geb. 1675/80, begr. Sittard
23.12.1757, dr. van Matheus Hamers en Ermgardis Rours (Rouers)43.

Uit dit huwelijk, ged. Sittard:
1. Mathias, ged. 2.3.1708 (Rutgerus Hamers, Wilhelmus Hermans ex Ubach, Catharina Ha-

mers ex suburbio), jong overl.
2. Lucas Arnoldts, ged. 20.4.1709 (Jacobus Maes, Theodorus Spee, Christina Arnoldts),

overl. ald. 7.2.1780, tr. Sittard ca. 1735 Agnes Leisten, ged. Sittard 15.4.1699, overl. ald.
8.2.1784, dr. van Joannes Leisten en Margaretha Hosseurs.

Uit dit huwelijk, ged. Sittard:
a. Dionysius Johannes Arnoldts, ged. 6.9.1736 (Dionysius Arnoldts, Joanna Margaretha

Henrickx, Anna Christina Leisten), koopman, burgemeester van Sittard (1790-1792),
overl. ald. 19.3.1817; tr. (I) Maria Wendelina Loomans; tr. (2) Margaretha Engelen.

b. Joannes Nicolaas, ged. 5.6.1738 (Nicolaas Helgers, Maria Elisabeth Hamers), jong
overl.

c. Mattheus Henricus, tweeling met voorgaande (Matheus Arnoldts, Catharina Hen-
dricks).

d. Maria Christina, ged. 26.11.1739 (Nicolaas Helgers, Maria Elisabeth Hamers, Christina
Schepers).

e. Maria Cornelia Margaretha Arnoldts, ged. 7.8.1741 (Jacobus Keskens, Cornelia Ar-
noldts), tr. Henricus Georgius MeitellMiedel.

3. Cornelia (doop niet aangetroffen), doopget. Sittard 1741.
4. Mathias Rutgerus Philippus Arnoldts, ged. 6.4.1712 (Rutgerus Hamers, Philippus, Weer-

den, Maria Aredts),-schutterskoning Sittard 1738, overl. Sittard 3.1.1783, tr. Ophoven (B)
17.7.1763 met disp. 3e graad (Ludovicus Coenen, Dionys Arnolds, Catharina Josepha Gie-
len, Petronella Reijnders) Ida Reijnders, ged. Ophoven (B) 29.8.1732, testeert Sittard voor
not. F. G. Delahaye 30.5.1789, overl. Sittard 12.9.179822, dr. van Joannes Reijnders en Eli-
sabeth Gielen.

FRAGMENT-GENEALOGIE HAMERS A

\. U.N. Hamers, tr. N.N.
Kinderen:

1. Aelken (Aleijdis) Hamers, mogelijk doopget. Limbricht 1694, tr. Ophoven (B) 24.6.1676
(Claes Wijnen, Maria van IlderenJ/an Thonissen, doopget. Ophoven 1686.

2. Petrus Hamers, tr. (door de past. van Ophoven, geen get.) Kessenich (B) 29.8.1675 Catha-
rina Hanssen.

Uit dit huwelijk:
a. Paulus Hamers, ged. (door de past. van Ophoven) Kessenich 2.10.1675 (Petrus van

Knaphuijsen alias Pilman, Catharina Driessen), overl. Ophoven jan. 1721, tr. Ophoven
20.4.1717 Catharina Leners. Uit dit huwelijk Maria**, ged. Ophoven 3.9.1719 (Ruth
Willemerichs, Joanna Hamers).
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b. Anna, ged. Kessenich (door de past. van Ophoven) 14.4.1678 (Ruthgerus Hamers, Ma-
ria Lambrechs).

c. Joanna (geen doop aangetroffen), doopget. Ophoven 1719.
d. Gerardus (geen doop aangetroffen), overl. Ophoven 16.9.1702, begr. Kinroy.
e. Joannes, ged. Ophoven 20.2.168645 (Joannes Theunissen, Jacoba Ceunen), overl. ald.

9.9.1702, bcgr. Kinroy.
3. Rutgerus Hamers, doopget. Kessenich 1678, Limbricht 1694, tr. Ophoven 10.7.1684 (dis-

pensatio affinitatis in tertio gradu (ab) Rev. Dom. Henrico Figne; Joannes Fastré, Domicel-
la Maria Joanna Dierna) Jacoba Ceunen, doopget. Ophoven 1686.

Tot dit gezin moeten eveneens gerekend worden:
4. Christina Hamers, doopget. Limbricht 1686, tr. Henricus Mor(i)ens (Moraey).

Uit dit huwelijk:
a. Joanna Emerentiana, ged. Limbricht 6.9.1693 (Matheus Hamers, Maria Kerchoff).
b. Anna Christina, ged. Limbricht 28.11.1694 (Rutgerus Hamers, in wiens nam Sacheus

Brugen de handt reikt, Aleidis Hamers).
c. Matheus, ged. Sittard 11.6.1701 (Joannes Rottey, Joannes Penners, Catharina Ha-

mers4').
(S.Catharina, doopget. Sittard 1701.)46

6. Maria Lisbelh, doopget. Sittard 1685.
7. Matheus, van wie wij aannemen dat deze identiek is met die onder II volgt.

II. Matheus Hamers*1, doopget. Limbricht 1693, tr. Ermgardis Rours (Rouers).
Uit dit huwelijk:

1. Aldegondis.geb. 1667, gevormd Limbricht 1680—13 jaar oud, doopget. Sittard 1711.
2. Catharina, geb. 1671, gevormd Limbricht — 9 jaar oud, doopget. Sittard 1701 (?)46, 1708 en

vermoedelijk 1719.
3. Rutgerus, geb. 1675/79. doopget. Sittard 1708, 1710, 1711 en 1712, koning schuttersgilde

1712, waarsch. kort na 1712 overleden, begr. Sittard in St. Michielskerk.
4. Maria Elisabeth Hamers, geb. 1675/79, doopget. Sittard 1711, 1713 en 1714, overl. ald.

23.12.1757, tr. Sittard 12.6.170742 Arnoldus Arnoldts (Arets), zich noemende Dionysius Ar-
noldts, ged. Sittard 8.2.1674, syndicus in de heerlijkheid Limbricht, doopget. Sittard 1710,
1714 en 1717, begr. St. Michielskerk Sittard, zn. van Lucas Arnoldts en Catharina Noel-
mans.

Uit dit huwelijk, zie fragm.genealogie Arnoldts.
5. Matheus, ged. Limbricht 11.10.1680 (N. Daniels Mathei swagers stadschriver van Dussel-

dorp geheft heeft den schepen Jacob Brockhouen, Schunken van Millen, Maria Corten).
6. Maria Helena Hamers, ged. Limbricht 5.3.1682 (H. Scholtis Petrus Fabri in wiens name

Herman Tacken custer, onse gnadige vrouwe Maria Helena Baronesse de Breil en Lim-
bricht vrijvrouwe in wiens name hare camenier Maria Agnes Gulpen), doopget. Sittard
1717, tr. vóór 1710 Daniel Friss(ch)en, doopget. Sittard 1710, 1713 en 1714.

Uit dit huwelijk, ged. Sittard:
a. Johanna Sibilla, ged. 16.1.1710 (Rutgerus Hamers, Johanna Sibilla Baggen)48.
b. Maria Sibilla, ged. 5.9.1712 (Jacoba Gulikers, Maria Catharina Baggen, Sybilla Ursula

Becker).
c. Maria Catharina, ged. 2.1.1715 (Wilhelmus Smeets, Joanna Catharina Dijcks, Maria Jo-

sepha Burgens).
d. Maria Judith, ged. 8.2.1717 (Joannes Lambertus Hormans, Judith Simonis, Elisabeth

Hagens).
7. Margaretha Hamers, ged. Sittard 19.7.1685 (Mewiss Lemmens, Maria Lisbeth Hamers, Ca-

tharina Rutten pro Judit Houben), tr. vóór 1711 Joannes Lemmens.
Uit dit huwelijk, ged. Sittard:

a. Maria Aldegondis, ged. 3.4.1711 (Rutgerus Hamers, Maria Blugmakers N(omine) Al-
degundis Hamers).

b. Joannes Daniel, ged. 17.4.1713 (Daniel Frisschen, Joannes Lemmens, Maria Elisabeth
Hamers).

8. Emerentiana Hamers, geb. ca. 1690, tr. vóór 1714 Theodorus Reiniger.
Uit dit huwelijk, ged. Sittard:

a. Daniel Theodorus, ged. 14.9.1714 (Daniel Frisschen, Theodorus Spee, Maria Elisabeth
Hamers, Catharina Sophia Hamers49).
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b. Matheus, ged. 9.5.1717 (Dionysius Arnoldts, Maria Helena Frissen dicta Hamers).
c. Calharina Margaretha, ged. 13.4.1723 (Godefridus van den Dijck, Anna Catharina van

den Dijck, Anna Margaretha Amstenraet).

FRAGMENT-GENEALOGIE HAMERS B

(Wilhelmus Hamers, schepen te Geleen in 161850, mogelijk doopget. Geleen 161051, Schin-
nen 1628, overl. na 1635, tr. Geleen ca. 1580 (Nicolaas Hamers Sr.) Agatha delen, geb. Schin-
nen, mogelijk doopget. Geleen 1625, 1627, 1628, 163652, Nuth 1634", overl. na 163554).

Uit dit huwelijk, volgorde onbekend:
1. Joannes Hamers, doopget. Schinnen 1613, Nuth 1645 en 1650, mogelijk te Sittard 1665, tr.

voor 1612 Emerentia (Urm) Huntgens, ged. Nuth 24.10.1587, doopget. Schinnen 1613,
overl. voor 1663, dr. van Servaas Huntgens en Jutta Renckens.

Uit dit huwelijk:
a. Margaretha Hamers, ged. Schinnen 9.5.1612 (D. Leonardus Huntgens pastor Nuth,

Joanna Meex dicta Gielen, Catharina uxor Francisci Huntgens), tr. (1) Mathias Win-
garts; (2) Adam Knubben; (3) Joannes Horstman.

b. Servatius Hamers (doop niet aangetroffen), overl. 1701, tr. Joanna Crusen.
c. Wilhelmus Hamers, ged. Schinnen 23.2.1615 (Marten Snider, Gertrud Meuters), tr.

Margaretha Straelen.
d. Agatha Hamers, ged. Schinnen 1.10.1617 (Petronella Beltgens, Stephanus Huntgens),

[doopget. Schinnen 1637, Sittard 1644, 1646, 1652, overl. Sittard 22.4.1674], tr. [Schin-
nen 17.7.1637 (otr. Sittard 23.6) (Joannes Exters, Petrus Willems/Quirinus Bruggen)]
Petrus Bruggen55, doopget. Nuth 164856, [gasthuismeester 165657, keurvorstelijke raad,
gezworene te Sittard in 167258, luitenant van de schutterij59, wonend ald. In de Bonte
Os60, overl. ald. 6.10.1680]61.

e. Mathias Hamers (doop niet aangetroffen), tr. Anna Maria Horstmans.
f. Maria (doop niet aangetroffen), doopget. Valkenburg/Schin op Geul 163862, Nuth 1681.
g. Judith Hamers, ged. Schinnen 9.1.1625 (Margaretha Gielen uxor Wilhelmi Straelen,

Mathias Beltgens), tr. Leonardus Frissen.
h. Emerentiana, ged. Schinnen 27.1.1627 (Gertrudis Erfft uxor Martini Snijders).
i. Stephanus Hamers, ged. Schinnen 8.7.1629 (Henricus Tessers, Ida Geelen), tr. Anna

Hompes.
j . Sibilla Hamers, ged. Schinnen 10.4.1633 (Joannes Corten, Anna van Summeren uxor

Michaeli Hamers), tr. Walterus Bosch.
2. Nicolaas Hamers, vele malen doopget. Schinnen o.a. 1622, 1630, 1642 en 1645 vervangen

als zodanig ald. 1634 en 1642, te Geleen 1612, 1631 en 1646, Nuth 1629, tr. Maria N., doop-
get. Schinnen 1634 en 1651, Geleen 1628, 1629, 1630, 1639 en 1642.

Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
3. Maria Hamers, vele malen doopget. Geleen 1634, 1635, 1636, 1644, 1645, 1646, 1661, 1666,

1668, 1670, 1671, overl. Nuth 24.3.1672. tr. Geleen/Nuth 7.10.1628 (Stephanus Huntgens,
Jan Hamers) Servatius Huntgens, ged. Nuth 21.3.1591, doopget. Sittard 1640, Nuth 1661,
overl. Nuth 20.9.1666, zn. van Servaes Huntgens en Jutta Renckens.

Uit dit huwelijk, ged. Nuth:
a. Servatius, ged. 1.9.1629 (Nicolaas Hamers, Catharina uxor Martini Snijders).
b. Wilhelmus (doop niet aangetroffen63).
c. Stephanus, ged. 28.2.1632 (Stephanus Huntgens, Margaretha Gielen).
d. Melchior, ged. 14.1.1634 (Joannes Corten, Anna uxor Michaeli Hamers64).
e. Judith, ged. 3.9.1635 (Servatius Huntgens, Mechteld Weustenraed uxor Servatii Cor-

ten).
f. Agatha, ged. 3.9.1639 (Henricus Schepens, Maria Bemelmans).
g. Maria, ged. 10.3.1641 (Lambertus Corten. Joanna Cremers uxor Stephani Cremers).

4. Michiel Hamers^5, tr. vóór 1629 Anna Hieronimus van Summeren, doopget. Schinnen 1633,
1639, 1655 en 1656, Nuth 1634.

Uit dit huwelijk geen kinderen aangetroffen.
5. Lambert Hamers, als doopget. vervangen Schinnen 1631, won. na 1632 in Haegsittard

(buurtschap ten oosten van Broeksittard), overl. kort voor 1652, tr. (1) Agatha Peters.
waarsch. geb. Hulsberg, doopget. Schinnen 1631, overl. 1631/1632, dr. van Michiel Peters
en Maria; tr. (2) 1631/1632 Maria61' (Kampers, Rubsaets, Bohnen), als doopget. vervangen
Schinnen 1646.
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Uit het eerste huwelijk zijn bekend:
a. Catharina (doop niet aangetroffen), doopget. Sittard 164267.
b. Michael, ged. Schinnen 12.11.1628 (Wilhelmus Haemers, Gertrudis Meuters).
c. Wilhelmus, ged. Schinnen 22.8.1630 (Nicolaas Hamers, Sophia Gielen loco Margaretha

Gielen).
d. Petrus, ged. Schinnen 17.11.1631 (Henricus Heris loco Andreas Boeken, Catharina Peters

loco Maria uxor Michaeli Peters ex Hulsberg).
Uit het tweede huwelijk ged. Sittard:

e. Petrus Hamers, ged. 7.10.1632 (Ruth Rameckers. Margaretha Weustenraet), tr. waarsch.
Maria Meijs.

f. Michael, ged. 21.10.1635 (Servatius van Gevenich (?), Gertrudis Kampers uxor Henrici
Kampers in Broecksittardt)68.

g. Agatha.ged. 10.5.1637 (Peter Wilhelms, Anna Custers)w.
h. Petronella, ged. 21.12.1639 (Gulielmus Clemens, Judith Geelen)70.
i. Adolphus, ged. 11.9.1643 (Wilhelm Tilekcns cuius loco stetit D. Lambertus Rietraet, Idgen

Partis).
j . Lambertus, ged. 19.10.1647 (Wilhelmus Clemens, Johanna Gielkens uxor Jacobi Hermans

villici in Laer).
k. Adolphus, ged. 27.5.1649 (Andreas Smedts, Maria uxor Tobias Roeybroeck).
1. Lambertus, ged. 28.1.1652 (postuum geb.) (Tobias Roebroeck, Agatha Bruggen dicta Ha-

FRAGMENT-GENEALOGIE HAMERS C

Johannes Hamers, won. in het huis Indcr Croenen te Sittard71, burgemeester ald. in 166272,
schepen of raadsverwant 1665-1677 en 1683-1699; tijdens die periode zesmaal burgemeester
(1670, 1675, 1677, 1683, 1685 en 1699", luitenant der schutterij in 1670w, rentmeester van St.
Pieter 1672-167374, in 1677 als een der twee gijzelaars door de Fransen gevangen genomen en
nadat de stad 1400 rijksdaalders had betaald, vrijgelaten75, een schuldbrief van de stad aan Ja-
cob Salden, zijn schoonvader, was hem bij deling der ouderlijke goederen toegevallen in
168176, doopgetuige Sittard 1683, ondertekende in 1684 een overeenkomst inzake het hergie-
ten van de klokken van de St. Pieterskerk en in 1686 de aanbesteding van de herbouw van de
kerktoren77, fundeerde in 1696 een gezongen jaargetijde voor zijn dochter Sybilla78, overl. ca.
1700, tr. Sittard 22.10.1652 (geen getuigen) Margaretha Salden, doopget. Sittard 165779, 1661,
1680, 1685 en mogelijk te Maastricht in 1701 vervangen, voerde een proces tegen het stads-
bestuur inzake opgelegde inkwartiering 1701-17038", waarsch. overl. Sittard 1721, dr. van Ja-
cob Salden.

Uit dit huwelijk, ged. Sittard:
1. Johanna Sibilla, ged. 29.10.1653 (D. Jacobus Salden huius civitatis consul et scabinus, Ca-

tharina Hamers, Magdalena Salden dicta Suitzen nomine Joannae van Albeck), overl. Sit-
tard 10.12.1678 als virgo; door haar vader werd in 1696 een „singende jaergetijt" op vigilie
van Sacramentsdag gefundeerd81.

2. Johan Melchior (doop niet aangetroffen), vermeld als gevolmachtigde in 170082, en in pro-
cesstukken 1701-17038", als doopget. te Maastricht vervangen in 1705, te Sittard in 1710,
overl. voor 1737.

3. Joannes Jacobus, ged. 2.2.1656 (sub conditione quia mulierculae putabant infantem moritu-
ram baptizaverunt) (R.D. Joannes Salden canonicus Susterensis et D. Jacobus Salden op
der Vollmuhlen consul et scabinus huius civitatis et Maria Raetz alias Quirinary loco D.
Margarethae Pontini alias Quirinary uxor Clarissimi Dni D. Pontini).

4. Maria Elizabeth Hamers, ged. 6.4.1658 (Daniel Quirinarius loco (onleesbaar), Catharina
Salden Berckenensis et Catharina Quix), als wed. in 1681 in proces gewikkeld tegen J. D.
Joosten en cons.83, eveneens als zodanig vermeld in 168684, in dat jaar doopget. Sittard,
Maastricht 1705, Sittard 1710, 1717. 1723, overl. na 1723, tr. Edmundus Roeien (Ruel),
wedr., rentmeester van Heinsberg, doopget. Sittard 1659 en 1662, overl. voor 1681.

Uit dit huwelijk geen kinderen.
5. Joannes Mathias, ged. 29.9.1660 (Consul Matthias Rahemeckers, Joannes Salden, Elizabe-

tha Rahemeckers. Maria van Vleitingen).
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6. Joannes Edmundus Reinerus, ged. 15.10.1662 (R. D. Joannes Salden scholasticus huius ec-
clesiae et canonicus, et D. Edmundus Roeien principis serenissimi redituaris in Henssbergh,
et nobilissima nee non generosissima Dna Maria van Veltbruggen vidua quondam generos-
simi Dni Guilielmi Henrici de Hassfeldt, et Anna Hamers filia op gen Orth), jong overl.

7. Joannes Edmundus Reinerus, ged. 26.7.1665 (Generosus Dns de Hatzfelt Melchior, Henri-
cus et Wilhelmus Salden et nobilissima ac generosissima domina Maria van Veltbruggen vi-
dua quondam generosissimi Dni Guilielmi Henrici de Hatzfeldt), als doopget. te Maastricht
vervangen in 1702, kanunnik in 170385, overl. Sittard 28.8.1705 als Renerus Hamers, ka-
nunnik86.

8. Joannes Jacobus Adolphus Hamers, ged. 7.10.1670 (A. R. D. Ogier decano Chorali et D.
Jacobo van Hove et perillustri Dna de Hatzfelt), koopman te Maastricht, overl. ald.
23.11.1708, tr. Maastricht 18.2.1700 Anna Elisabeth Dieieren, ged. Schinnen 8.8.1678,
doopget. Sittard 1712, waarsch. overl. Maastricht 2.11.1725, dr. van Joannes Dieteren,
schout van Schinnen, en Josina Vonck87.

Uit dit huwelijk, ged. Maastricht:
a. Joanna Margaretha Hamers, ged. 3.3.1701 (Henricus Dupon n(omi)ne Michael Dideren

et Maria Josina Dideren n(omi)ne Maria Salden), [overl. Maastricht 2.11.1725] tr.
[Maastricht 2.2.1725] Petrus Anton de Limbourg, [overl. Maastricht 16.12.1764].

b. Johannes Renerus, ged. 14.7.1702 (Henricus Dupon nomine Renerus Hamers et Josina
Funck).

c. Johan Melchior, ged. 9.9.1705 (Hermanus Vonck nomine Johannes Melchior Hamers et
Anna Josephina Didderen).

d. Maria Elisabeth, ged. 12.12.1706 (Herman Vonck et Maria Elisabeth Hamers).
e. Maria Barbara Hamers, ged. 3.12.1706 (Nicolaas Salden nomine Joannes Georgius

Keulers et Josina Didderen nomine Catharina Margaretha Hamers), tr. Walravus Defre-
ne.

9. Catharina Margaretha Hamers, ged. 16.5.1677 (Hermannus Conradt clerix canonicus the-
saurius et D. Cornelia Haeck dicta Paludanus civitate), vervangen als doopget. te Maas-
tricht 1706, enige erfgename van haar vader door het kinderloos overlijden van haar zuster
„Junfer (Maria) Elisabeth"1*, overl. Sittard 4.10.173789, tr. Sittard (2).9.1709 (geen getui-
gen) Conradus Godefriedus Grein, schepen in Sittard 1720, voogd van Sittard 1735-175188

gerechtsschrijver, Geheim Kamerheer van Z.H. de Paus90, begr. Sittard 11.5.1763, zn. van
Otto Hendrik Grein, gerechtsschrijver.

Uit dit huwelijk, ged. Sittard:
a. Maria Josepha Clara, ged. 13.9.1710 (Melchior Hamers, Dna comitissa de Hazfeld,

Margaretha Hamers91).
b. Maria Elisabetha Amelia, tweeling met voorgaande (Otto Henricus Crein, Dna comitis-

sa de Harzfeld, Elisabeth Hamers).
c. Anna Catharina, ged. 12.3.1712 (Casparus Grein, Beatrix amita patris et vidua Adolphi

Hamers).
d. Christina Cornelia Clara, ged. 12.3.1714 (Hubertus Salden, Christina Salden cum Anna

Cornelia Grein).
e. Johannes Henricus, geb./ged. 12/13.12.1715 (Otto Henricus Grein, prolis avus, R. D.

Kremers collegiatae ecclesiae canonicus et scholasticus, Maria Christina Grein).
f. Joannes Adolphus Alexander Georgius, ged. 13 of 18.10.171792 (Comes Joannes Adolp-

hus de Hatzfelt et Wiedenburg et domicella Maria Salden/comes Joannes Adolphus de
Hatzfelt et Wiedenburg et d(omin)us archiscriba Joannes Georgius Roeien licentiatus
utriusque juris quorum loco Joannes P. Kresgen pastor loei et d(omi)nus Otto Hendrik
Grein judicii scriba et domicella Maria Salden Trajectensis cujus loco stetit domicella
Maria Elisabeth Hamers de Sittart).

g. Johannes Theodorus, ged. 17.8.1719 (R. D. Joannes Delcheur, Theodorus Paumen,
Joanna Clara Lamberts dicta van Oost).

h. Clara Sibilla, ged. 28.10.1721 (R. D. Joannes Wilhelmus Wijlers canonicus huius eccle-
siae, Clara Sybilla Abhackh).

i. Maria Theresia, tweeling met voorgaande (Joannes Henricus Paumen. Anna Maria Ab-
hackh).

j . Joannes Hubertus Nicolaus, ged. 27.12.1723 (D. juris scriba Otto Henricus Grein nomi-
ne Huberti Salden, Nicolaus Salden, Maria Elisabetha Hamers).
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FRAGMENT-GENEALOGIE HAMERS D

I. Wilhelmus Hamers, ovcrl. voor 1635, tr. ca. 1625/30 Mechüldis Visschera (Visscher(s)); zij
hertr. Sittard 17.11.1635 Leonardus Maes, rentmeester van het kapittel van St. Pieter aldaar,
doopget. Sittard 1653.

Uit dit huwelijk, ged. Sittard:
1. Joannes, ged. 16.6.1630 (Otto Probsten et Jacobus In der Sittard); mogelijk identiek met de

hier onder [Ia genoemde Joannes.
2. Nicolaus, ged. 20.12.1633 (Arnold In der Sittard secretarius licentiatus et Catharina vidua

Joannes Camps); mogelijk identiek met de onder Ilb genoemde Nicolaus.

Ha. Joannes Hamers, won. in de Putstraat te Sittard, tr. Gertrudis Mols, dr. van Petrus Mols.
Uit dit huwelijk, ged. Sittard:

1. Mechtildis, ged. 12.11.1651 (Dns Jacobus Salden scabinus et consul, Catharina Vogts, Anna
uxor Wilhelmi Swertz), waarschijnlijk overl. in 1652 als (onleesbaar) Hamers in die Putt-
straet.

2. Cuiliehnus (Wilhelmus) Hamers, ged. 19.1.1653 (Petrus Stockmans, Lenhardus Maes, Ma-
ria Winckels genannt Mols). doopget. Sittard 1716, 1718, 1723, tr. Sittard 26.11.1675 (geen
getuigen) Maria Bruggen, doopget. Sittard 1711.

Uit dit huwelijk, ged. Sittard:
a. Gertrudis, ged. 23.8.1676 (Joannes Gruters, Gertrudt Hamers, Gertrudis Gruters).
b. Megtildis Hamers, ged. 30.1.1678 (Lemmen Gruis cuius loco Frans Pesch, Franciscus

Donners, Metgen Hamers), tr. Reinerus Breuckers.
c. Reiner Joseph, ged. 30.8.1680 (Johan Adamus Beckers, Maria Elisabeth Hamers.
d. Christina Cornelia, ged. 1.3.1682 (Antonius van Holthumb, Christina Bruggen et Cor-

neliaGruels).
e. Agnes (doop niet aangetroffen), doopget. Sittard 1711 en 1716.
f. Calharina Sophia Hamers (doop niet aangetroffen), doopget. Sittard 17149\ 1719, 1721,

tr. Martinus Woesten (Wuesien).
g. Joannes Reinerus Hamers, ged. 18.12.1687 (Petrus Kupers, Wilhelmus Dycks, Christina

Simons)94, doopget. Sittard 1713 en 1717, tr. Anna Calharina Lenssen.
h. Anna Hamers (doop niet aangetroffen), tr. Joannes Brouwers.
i. Wilhelmus Hamers, ged. 9.9.1689 (Conradus Daemen, Agnes Pesch), doopget. Sittard

1716, 1718, 1723, tr. waarsch. Elisabeth Cremers.
3. Mechtildis, ged. 22.11.1654 (Petrus Vonckeler consul, Sibilla Aellmans alias Beckers),

doopget. Sittard 1678 (30.1.), overl. Sittard als virgo 20.4.1678.
4. Elisabelh, ged. 11.2.1657 (Conrahrdus van Holthum senior, Margaretha Hamers, dicta Sal-

den).
5. Nicolaus Hamers, ged. 22.5.1659 (Petrus Stockmans loco Edmundt Roeien rendtmeister zu

Henssbergh, Anna Swecrts loco Annae Hamers), tr. Elisabeth Lambrichts.
Uit dit huwelijk:
a. Helena Geertruida, ged. Maastricht 20.8.1687 (Gerard Lambricht loco Joannis Ha-

mers, Helena Keeckens).
6. Catharina Agnes, ged. 29.5.1661 (Marten Panhauss ex Broichsittard et Margaretha Hamers

alias Salden in der Croinen loco Aleidis Schuggen praefecti in Lemnerich uxoris).
7. Maria Agnes. ged. 13.2.1663 (Robert Schmeedts, procurator, Arnold Cleinians et Anna

Soutzen dicta Kamps).
8. Gertrudis, ged. 20.5.1665 (Dns consul Alexander loco Henrich Coenen ex Doenraedt et

Anna vidua Wilhelmi Schohemechers p.m. dicti Sweerts), jong overl.
9. Gertrudis, ged. 17.11.1667 (Conrahrdus van Holthum junior et Anna vidua Wilhelmi Schoe-

hemekers dicta Swerts et Agnes Mols filia Petri Mols soror matris puerperae scilicet).

Ilb. Nicolaus Hamers, tr. Sittard 17.6.1664 GeHrudt Grueters, wed. van N. Bruggen, moge-
lijk doopget. Sittard 23.8.1676. :j

1664 14 junij venit ad me Leonardus Weselen cum Nicolao Hamers petentes fieri procla-
mationes ad matrimonium perficiendum cum dicto Nicolao Haemers et Gertrudt Grue-
ters vidua Bruggen p.m. et facta est prima et secunda et tertia proclematio in dominica
infra octavam Corporis Xti. 17 junij: copulavi cos post horam quartam mane presentibus
amicis.

Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
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Noten
1 G. DELHOUGNE, Iets over oude Sittardsche schutterijen, Sittard 1925, p. 20. A. H. SIMONIS

e.a., Sittard, Historie en gestalte, Sittard 1971, p.84. Het bedrag van de opbrengst zijnde 296
gld en 10 cent staat verantwoord in de gemeenterekening over 1868, hoofdst. V. Buitenge-
wone ontvangsten, art. 3 (G. A. Sittard).

2 A. A. VORSTERMAN VAN OYEN, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Fami-
liën, dl. I, Groningen 1885, p.14.

3 Door allerlei onjuistheden en onvolkomenheden in vroegere publicaties zou het zeer wense-
lijk zijn dat de gehele genealogie wordt herzien, herschreven en uitgewerkt tot op de huidi-
ge generaties.

4 De beschrijving van dit wapen ondertekend door Vorsterman van Oyen volgens de Heral-
dieke Tentoonstelling te 's-Gravenhage Aug.-Sept. 1880 — nr. 3148 — luidt: gedeeld: a.
zilver met twee blauwe hamers geplaatst en sautoir, b. blauw met omgewende wassenaar
waartusschen een zespuntige ster, beide zilver. Helm: zilver, goud doorboord en getralied,
rood gevoerd. Bourlet: zilver en blauw. Cimier: een hamer uit het schild. Lambriquines:
blauw en zilver. V.v.O. tekent afgewende hamers, het schild van Rutgerus Hamers vertoont
toegewende hamers.

5 Gerardus Goswinus Arnoldts, ged. Sittard 1.11.1778, maireadjoint, lid van de stedelijke
raad, rijksontvanger te Sittard, overl. ald. 21.11.1868, zn. van Dionisius Johannes en Mar-
garetha Engelen, tr. Sittard 2.2.1806 Maria Catharina Hubertina Lindemans, ged. Sittard
2.11.1775, overl. ald. 24.9.1862, dr. van Hendrik Lindemans en Catharina Severings.

6 Bedoeld zal zijn de brand van 1857.
7 Verschillende malen in de literatuur vermeld, o.a. J. BELONJE, Genealogische en heraldische

gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg, Maastricht 1961, p. 224.
8 A. J. A. FLAMENT, Aanteekeningen omtrent kunstvoorwerpen, oudheden enz. in Limburg,

Sittard, in De Maasgouw 26 (1904), p. 38. L. VAN MIERT, Aanteekeningen over de St. Mi-
chielskerk en het Dominicanenklooster te Sittard, in De Maasgouw 42 (1922), p. 42.

9 N. G. H. M. EUSSEN en J. A. M. KREUKELS Hel stadsarchief van Sittard 1243-1794, inventa-
ris en regesten, Sittard 1978, nr. 1121. M. JANSEN, Inventaris van het oud-archief der gemeen-
te Sittard, dl. II, 1609-1794, Roermond 1880, inv. F 28, p. 117/118 geeft een foutieve be-
schrijving van het wapen: een hamer met de steel benedenwaarts. RIETSTAP heeft dit wapen
in zijn Armorial Général overgenomen.

10 J. VAN DE VENNE, Inventaris van hel op het oud archief van Sittard bewaarde archieven over
de jaren 1243-1798, Sittard z.j . , nr. 452. EUSSEN/KREUKELS, t.a.p., nr. 934.

11 Meded. R. T. Muschart aan N.A.H., dd. 2.10.1953 (br. 2195). Hij geeft als haar overl. da-
tum die van haar man met verwijzing naar jhr. VAN KINSCHOT, Collectie monumenten en
grafschriften in verschillende kerken, hs. in bibliotheek van het Rijksmuseum te Amsterdam.

12 E. VAN NISPEN TOT SEVENAER, Maastrichtse grafstenen, in Publications 7/ (1935), p. 244, met
afb. in 72 (1936), p. 299. BELONJE, t.a.p., p. 45.

13 M. JANSEN, Zegels van eenige familiën te Sittard, in De Maasgouw / (1879), p. 127, vermeldt
hierbij het jaar 1776 hetgeen wij als een drukfout voor 1676 aanmerken. Door ons werd
geen stuk uit dat jaar in het archief van Sittard aangetroffen waaropzijn wapen voorkomt.

14 JANSEN, Zegels, p. 127. RIETSTAP beschrijft in zijn Armorial Général het wapen Körvers te
Sittard, doch de hamers zonder kroontjes. ROLLAND maakt bij het tekenen nog een fout
door de wapens Körvér en Körvers (niet Korvers) te verwisselen.

15 J. J. M. TIMMERS, Bijdragen tol de geschiedenis der Sittardsche Sint Pieterskerk. Bouwge-
schiedenis en inventaris, in Publications 77 (1941), p. 195. JANSEN, Zegels, p. 127, vermeldt
achter elkaar de wapens Kreeten (hij las een E. i.p.v. een F), Beckers en Van den Dijck,
zodat hij de wapens ontleend zal hebben aan deze grafsteen.

16 JANSEN, Zegels, p. 127, noot 3 maakt melding van deze wapenborden.
17 De familienaam Dijcks alias Hamers kan ontstaan zijn doordat de echtgenote van Johannes

Dijcks een Hamers was. Wel wekt het dan bevreemding dat ook zijn broer Godefridus
Dijcks vermeld wordt als Hamers sive Dijcks en Dijcks vel Hamers, evenals nog twee zus-
ters van hen. Wij willen op dit geslacht niet nader ingaan. Verwantschap met de familie van
de burgemeester is niet uitgesloten. Pogingen om dit geslacht op te voeren faalden. Ook J.
Verzijl te Maastricht was dit niet gelukt, volgens zijn meded. aan N.A.H. dd. 20.4.1953,
verwijzend naar zijn uitvoerig dossier, thans berustend bij de Stichting Instituut voor Ge-
nealogie en Streekgeschiedenis te Roermond.
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18 JANSEN, Zegels, p. 127, beschrijft, in tegenstelling wat zijn Inventaris vermeldt, het wapen
als volgt: een gekroonde hamer, het puntig einde naar links gewend. Het betreffende stuk
van 1668 werd door ons niet aangetroffen.

19 Naar de beschrijving van RIETSTAP tekenden de gebroeders ROLLAND de wapens: Van den
Dijck planche CCXLVI, Hamers planche CXLI, Körvers planche CCCXLII.

211 Staatsarchiv Düsseldorf, Jülich, Gericht II, Ambt Bom und Millen, inv. nr. 38, Protocolle
indiciale de anno 1656 (Sittard) en Ambt Bom und Millen, Gericht Sittard, inv. nr. 410 u.f.
(1720).

21 G. A. Sittard, Not. Aren., not. F. G. Delahaye.nr. 11, dd. 30.5.1789.
22 SIMONIS, t.a.p., p. 212; ontleend aan DTB aanwezig in par. arch. St. Michielskerk.
23 Tekening van de opstelling der graven door Augustin Dunckel gedateerd 8 April 1829 aan-

wezig in het par. arch. St. Michielskerk te Sittard. Copietekening in gem. arch. Sittard.
24 Meded. A. Corten, destijds Heerlen, aan N.A.H. dd. 12.11.1956.
25 EUSSEN/KREUKELS, t.a.p., I, nrs. 120, 130, 483, 592, 643, 795. 797, 1121 en R 52.
26 G. A. Sittard, inv. 23, Meetboek, dl. I, f. 127, 310, 316, 343.
27 Idem, F. 17.
2lt Idem, f. 15, 35,03, 109, 114, 146, 202, 203, 207, 238, 292, 334, 336, 347.
29 JANSEN, Inventaris, dl. II, p. 131-136: Lijst van burgemeesters, schepenen en raadsverwan-

ten.
311 J. L. MULLENEERS, De scheepvaart in het tegenwoordig hertogdom Limburg tijdens de be-

roerten in de 16e en I7e eeuw, benevens bijzonderheden uit dat tijdperk over maasschippers,
handel, zeden en rechtswezen in dat gewest, in Publications2J (1886), p. 143.

31 DTB Sittard, doopinschr. 31.7.1632 bij kind van Th. Schroeten-Gertrudis N.; 14.1.1633 bij
kind van Guil. Schmids-Anna Driessen, echtp. uit Maastricht.

32 Idem, 12.3.1634 bij kind van Th. Keumans-Catharina N. Is zij mogelijk Windelina Hamers
alias Bex die op 8.6.1634 optrad als meter bij kind van Guil. Sains-Christina N.?

33 Idem, begr. inschr. resp. 6 en 8.9.1630 waar bij de laatste in de kantlijn onduidelijk ge-
noemd worden Sibilla Bex Hamers en Elisabeth Hamers.

34 Idem, doopinschr. 2.10.1635.
35 Idem, doopinschr. 26.4.1643 bij kind van Rein. Oijen-Gertrudis Dauven.
36 I d e m , doop insch r . 2 .10.1639 bij kind van Wilh. Smei t s -He lena N . ; 25.8.1648 bij kind van

Win. Sp iesgens -Agnes N .
37 Idem, doopinschr. 27.5.1649.
38 Idem, doopinschr. 30.11.1642 bij kind Arn. Janssen-Ida N.
39 Idem, begr. inschr. 7.7. en 9.7.1636.
40 Idem, doopinschr. 15.1.1651 bij kind van Petr. Stockman-Gertrudis N.; haar dochter Catha-

rina woonde in Maastricht.
41 We troffen geen andere doop aan van een Catharina, dan uit dit echtp. Wilh. Nohlmans-

Maria Erckens. Wilh. Nohlmans was tevoren gehuwd geweest met Catharina Rutten. Wel
wekt het bevreemding dat geen kind met de naam Wilhelmus is gedoopt.

42 Huw. reg. is niet meer bewaard gebleven. Datum door V.v.O. vermeld naar verstrekte ge-
gevens van Mulleneers.

43 Zie fragm.geneal. Hamers A.
44 De moeder heet bij de inschrijving Catharina Willemerichs.
45 De moeder heet bij de inschrijving Catharina Theunissen.
46 H e t is niet duidel i jk wie deze C a t h a r i n a is. Mogeli jk is bedoe ld Ca tha r ina Hanssen , v rouw

van Pe t rus H a m e r s ; evenzee r kan zij Ca tha r i na , dr . van Ma theus (11,2) zijn.
47 Te Oirsbeek werd 13.9.1694 een Mattheus Hamers, gehuwd zijnde, begraven.
48 Als ouders worden bij haar doopinschrijving vermeld Antonius Frissen en Maria Magdalena

Hamers.
49 Het is niet duidelijk of zij tot deze familie behoort. Zij zou een dochter van Matheus kunnen

zijn en dan geboren vóór 1682. In dit laatste jaar werd de dochter Maria Helena geboren
genoemd naar de vrijvrouwe van Limbricht. Daar veelal het zevende kind naar de heer of
vrouwe van het gebied genoemd werd en in dit geval dan Maria Helena, is er voor 1682 nog
een kind geboren, mogelijk deze Catharina Sophia. We kennen echter ook een Catharina
Sophia te Sittard die tot een ander geslacht behoort. Zie fragm.geneal. Hamers D (Ha, 2f).

5(1 R. A. Maastricht, L.v.O., inv. 1287, o.a. f. 157.
51 Een Wilm Hamers, doopget. Geleen 23.7.1610 bij kind van Claes Goessens en N.; eveneens

15.6.1631 bij eerste kind van Geel Hamers-Meyken Penris, 28.10.1635 bij kind van Lem-
men Hamers-Jen Heijnemans. Gezien Geel en Lemmen Hamers tot een ander geslacht be-
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horen, ligt het voor de hand dat deze niet zonder meer identiek is met de vader van vijf ge-
noemde kinderen.

52 Een Eigten uxor Wilm Hamers is doopget. Geleen 16.9.1625 bij eerste kind van Stesken
Hamers-Meyken Maessen, 28.6.1627 bij kind van Paulus van Simpelvelt en Meyken de
Louff, 7.4.1628 bij kind van Peulken Penris en Maria N.. 12.11.1634 bij kind van Paull
Alerts-Meyken Peulen, 3.4.1636 bij kind van Jan Donners-Enken Custers.

53 DTB Nuth 7.8.1634 bij (haar achterkleinkind) kind van Mathias Wingarts-Margaretha HaJ

mers.
54 Zie noot 24. Hoewel steeds aangenomen is dat deze de stamouders van deze tak zijn, be-

staan er bij ons twijfels. Naamgeving, vernoeming en getuigen zou het aannemelijk maken
en in de DTB Geleen vinden we het huwelijk in een lijst van huwelijken zonder data, maar
er zijn aanwijzingen die doen vermoeden dat het echtpaar Willem Hamers-Agatha Gielen
veel later is gehuwd en daardoor niet het paar kan zijn waaruit de vijf genoemde kinderen
werden geboren. In DTB Geleen, p. 125, bij ongedateerde overlijdens: Wilm Hamers et
uxor Eitgen Gelen et filius Willem te Opgeleen. Een Willem Hamers de jonge en Lisken
Hamers van Ophoven zijn doopget. te Geleen 5.5.1621 bij kind van Tijs van Swanenbergh
enN.

55 Mogelijk ged. Sittard 19.10.1608alszn. van Gillis B ruggenen Stin.
56 D T B Nuth , doopinschr . 7.11.1648 bij kind van Servatius Hamers en J o a n n a C r u s e n .
57 DTB Sittard, doopinschr. 10.6.1656 bij zijn zoon Peter.
58 I dem, doop inschr . 1.7.1672.
59 S I M O N I S , t.a.p., p . 86. ;

60 D T B Si t tard , doop inschr . 27.8.1659 en huw. inschr. 2 .10.1665.
61 Uit dit huw. te Sittard gedoopte kinderen: Maria 23.11.1638 (Stephanus Canisius pastor in

Schinnen, Sibylla Boes); Servatius 1.7.1640 (Leonardus Baes, Servatius Huntgens, Adelhei-
dis Bruggen); Dominicus 30.12.1642 (Aegidius Bruggen, Agnes Bruggen Dionysii Bruggen
uxoris); Joannes 26.5.1644 (Petrus Achten, Elisabeth Suisters vel Bruggen, Aegidii Bruggen
filia Jacobi uxore); Theodorus 9.12.1645 (Godefridus Beckers, Maria Smets dicta Hamers);
Catharina 13.10.1647 (Joannes Helgers senior, Catharina Vogts dicta opgen Ort); Stepha-
nus 19.2.1650 (Adm. Rev. Dno. Stephano Canisio decano patria Falcoburgensis, Egidius
Achten, Catharina Bruggen uxor Leonardi Baesz loco uxoris consolis Huckelovensis N. ab
Erff); Petrus 10.6.1656 (Susceptores veri fuere denominati, per constitutum suscipientem
Hermannum Bruggen huius civitatis trabantum, Mathis Lumpiens et Joannes Horstmans et
Metten Hontiens cuius loco stetit Meiken Smeedtz).

62 DTB Valkenburg, doopget. bij kind van Adam Knubben-Margaretha Hamers.
63 Het is gebruikelijk dat een der eerste kinderen naar de grootvader wordt genoemd. Deze zal

hier dus zijn plaats moeten hebben. Zover bekend trad nergens bij de familie Huntgens een
Wilhelmus als doopgetuige op. Te Nuth evenwel overleed in 1708 een Wilhelmus Huntgens.

64 Zij zal zijn Anna Hieronima ook genoemd Anna van Summeren, vrouw van Giel Hamers.
Zij was in 1633 doopget. Schinnen bij kind van Johannes Hamers en Emerentia Huntgens
en aldaar in 1655 bij Michiel, zn. van Petrus Straelen en Elisabeth Penris, voorts nog in 1656
bij een kind van Mathias (Ie). Mogelijk is zij identiek met Anna van Sonderen uxor Egidii
ex Spaubeek die in 1660 te Beek doopget. was bij een kind van Peter Wouters en Judith
Huntgens.

65 Omdat Giel zowel de roepnaam kan zijn voor Michiel, Egidius en ook wel Guilielmus. zijn
we er niet geheel zeker van dat deze Giel een zoon is uit het huwelijk Wilhelmus Hamers-
Agatha Gielen, zoals de meeste genealogen hebben aangenomen. Daar zijn echtgenote
steeds optrad bij gezinnen waarbij een der ouders een Huntgens was, kan de verwantschap
ook langs die familie liggen. In ieder geval mag hij niet verward worden met Giel (overl.
1686) die een zoon blijkt te zijn van Willem Hamers (overl. 1668) en Meyken Huntgens,
want deze huwde ca. 1630 met Mayke Penris en had van 1631 tot 1649 kinderen laten do-
pen. Vgl. H. C. J. M. KREUNS, Uit het duister van het verleden, dl. A, Kwartierstaai Spael-
gens-Philippen, Heerlen 1980, p. 103 en 135.

<* Bij de kinderen onder e en i t/m I enkel Maria genoemd.
67 DTB Sittard, doopinschr. febr. 1642 Cath'arina, filia Lamberti ex Haegsittardt bij kind van

Wilhelmus Clemens en Catharina N.
6S Moeder heet Maria Kampers.
m Moeder heet Maria Rubsaets.
70 Moeder heet Maria Bohnen.
71 DTB Sittard, o.a. doopinschrijving 15.10.1662 en 26.7.1665.
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72 H. H. SASSEN, Register en memorieboek van het Dominicanessenklooster St. Agnetenberg te
Sittard, in Publications 49 (1913), p. 260.

71 Noot 29.
74 J. A. K. HAAS, Inventaris van hel kapittel van St. Pieter te Sittard, Maastricht 1970, inv. nr.

75.
75 M. J. JANSEN, De verwoesting van Sittard 1677, in De Maasgouw 77(1894), p. 34.
76 J A N S E N , Inventaris, d l . I I , n r . A 118. E u s s E N / K R E U K E i . s r . a . p . , inv . n r . 4 4 3 , r eges t n r . 52 .
77 EUSSEN/KREUKELS, t.a.p., 1232 en 1233. M. J(ANSEN). De oude toren van Sittard, in De

Maasgouw / (1879), p. 183. F.' A. HOEFER, Het klokkenspel van Sittard, in Publications 30
(1893). p. 153-163.

78 S A S S E N , t.a.p., <p. 2 7 5 .
79 Doopget. bij het kind van het echtpaar Johannes Hamers-Gertrudis Mols. Zie fragm.ge-

neal. Hamers D (Ha 4). Een verband hebben we niet kunnen leggen.
80 EUSSEN/KREUKELS, t.a.p., inv. nr. 934.
81 DTB Sittard, nieuw inv. nr. 119.22. Overlijdens- en jaargetijdenregister van het klooster St.

Agnetenberg. 16 juni: Obiit op H. Sacramentavont Borgemeester Hamers vigilien et mise-
ren. En op 9 mei het overlijden in 1770 van zuster Maria Hamers. Laatstgenoemde was in
1721 op 20-jarige leeftijd ingetreden en kan geen dochter van de burgemeester zijn geweest.
SIMONIS, t.a.p., p. 239, legt verband tussen beide aantekeningen, hetgeen onjuist is. Wie de-
ze Maria dan wel is hebben we niet kunnen vaststellen.

82 E U S S E N / K R E U K E L S , t.a.p., i nv . n r . 4 4 5 . V A N D E V E N N E , Inventaris Sittard, inv . n r . 4 4 0 , ve r -
meldt Melchior, doch dit moet Johan zijn; zie EUSSEN/KREUKELS, t.a.p., inv. 797.

81 J. VAN DE VEN, Inventaris van het archief van de Keurkeulse Mankamer te Heerlen, portef.
1675-1684, in Versl. 's Rijks Oude Archieven 1928, dl. I, 1929, inv. 536.

84 DTB Sittard, get. bij doopinschr. 5.3.1686 Lisbeth Hamers wittib Herren Renthmr. Roeien
von Hinsbergh.

85 DTB Sittard. doopinschr. 24.5.1703, ald. genaamd Reinerus Raimundus.
s6 J. A. K. HAAS, Obituarium van het kapittel van Sint-Pieter te Sittard, in Publications 105-106

(1969/1970), p. 90: 1705 vigesima octava Augusti obiit reverendus dominus Reinerus Ha-
mers, canonicus Sittardiensis.

87 H. PULS, Lijst van stadhouders en schouten in de heerlijkheid Schinnen, in De Maasgouw 43
(1923). p. 2. H. PULS, Bijdrage tot de geschiedenis van de voormalige heerlijkheid Schinnen,
in Publications 64 (1928), p. 281.

88 M. JANSEN, Voogden van Sittard, in De Maasgouw3 (1881), p. 209.
89 HAAS, Obituarium, p. 103: 1737 4 Octobris obiit Catharina Hamers uxor domini Grijn „iusti-

tiae scribae satrapiae Bornensis" aetatus suae 61 annorum, cuius anima requiescat in pace.
Amen.

90 DTB Sittard, begr. 11.5.1763 ,.S. ƒ. P. consoliarius intimus". Vgl. JANSEN, Voogden, p. 209.
91 Bedoeld zal zijn Margaretha Hamers dicta Salden.
92 De DTB-registers Sittard 119.4 en 119.5 (oude nrs. 815, 816) bevatten niet identieke in-

schrijvingen, zoals hier de datum en de vermelding der doopgetuigen.
93 DTB Sittard, doopinschr. 14.9.1714 bij kind van Theodorus Reiniger-Emerentia Hamers.

Vgl. fragm.geneal. Hamers A, II 8a.
94 Moeder heet bij de doopinschr. enkel Maria.

HERALDIEK EN LETTERS

Bron: D. Rühl, Familiewapens in Landsarchiefvan Nederlandsch-lndië te Balavia. Bandoeng 1942.
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ZELF WAPENS FOTOGRAFEREN EN REPRODUKÏIES
MAKEN

Er zijn diverse redenen op te noemen, waarom we een wapen op de ge-
voelige plaat wensen vast te leggen. De ene keer is het een zegel van een
verre voorouder, dat we later eventueel willen publiceren, de andere keer
gaat het om het wapen dat we boven de schoorsteen hebben hangen en dit
ook aan anderen willen laten zien.

Toestemming
Als u iets wilt fotograferen, dat niet van u persoonlijk is, vraag dan de

betreffende eigenaar of beheerder eerst om toestemming. In vele archieven
krijgt men deze toestemming niet, maar schakelt men de fotograaf van het
archief of een beroepsfotograaf in.

In enkele archieven zijn reeds vele voorwerpen, zoals zegels, al gefoto-
grafeerd en geïndexeerd. Soms mag u wel fotograferen, als u maar geen flit-
ser gebruikt. Het is mij overkomen dat er, van de voor mij belangrijke ze-
gels, op geen enkele manier foto's waren te verkrijgen. Dit heeft mij vele
uren tekenwerk gekost. Men zij gewaarschuwd voor teleurstellingen.

Zwart-wit of kleur
Afhankelijk van het te fotograferen voorwerp en het doel waarvoor het

produkt zal dienen, kiezen we een zwart-wit of een kleuren(dia)film.
Als we de afbeelding ooit wensen te publiceren, is het van belang dat het

filmmateriaal een fijne korrel levert; dus geen hooggevoelige film ge-
bruiken. Dia's hebben, naast het nadeel dat ze niet direct kunnen worden
bekeken, het voordeel dat ze in een diaopbergdoos als in een kaartsysteem
kunnen worden gerangschikt (samen met de dia's van portretten, boerde-
rijen, enz.): Van karton kunnen we tabkaartjes snijden, die dan boven de
nummering op de slede uitsteken.

Dia's kunnen we goed gebruiken, als we anderen iets willen vertellen
over onze familie. Dia's vormen (indien juist belicht) ook een uitstekende
basis voor kleurenafdrukken.

De mooiste resultaten krijgt u als u de afdruk laat maken door een „vak-
lab". Men dient er wel rekening mee te houden dat men hiervoor prijzen
berekent vanaf ƒ 30,— per afdruk, omdat dit „met de hand" gedaan wordt.

Bij het in zwart-wit afdrukken van kleurenfoto's, in bijvoorbeeld tijd-
schriften, wordt de kleur rood vaak als zwart gereproduceerd. De rode dek-
kleden van een wapen op een zwart rouwbord kunnen dan volledig wegval-
len. Bent u niet geheel zeker dat alles goed overkomt: maak dan (ook) een
zwart-wit opname, in de hoop dat dit zwart-wit materiaal uw rood in een
fraaie grijstint zal weergeven.

Voor hen die zelf hun zwart-wit rolletjes kunnen ontwikkelen, brengen de
lichtgevoeligheidsverhogende en korrelverminderende ontwikkelaars vele
voordelen met zich mee. Flitslicht en statief hoeft men dan meestal niet
meer mee te slepen. U kunt uw fototoestel dan ook gebruiken voor het ma-
ken van echte fotokopiën.
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Apparatuur

Allereerst het fototoestel: dit dient bij voorkeur een spiegelreflexcamera
te zijn, omdat je dan precies ziet wat je fotografeert. Ten tweede: een
zoomlens met macro-instelling kan erg handig zijn.

Met de standaardlens en eventuele tussenringen en/of teleconverter ko-
men we ook al ver (of liever gezegd: dichterbij). Verder een goed statief,
dat op allerlei manieren in- en afgesteld kan worden, eventueel een (auto-
matische) flitser met een verlengsnoertje, en voor lange belichtingstijden
een draadontspanner.

Reproduktie en kleine voorwerpen

Het maken van een reproduktie van een afbeelding, een document of het
fotograferen van kleine voorwerpen, zoals zegels, gaat op de professionele
wijze met een reproduktiestandaard. Ze zijn veelal uitgerust met gewone
gloeilampen, die zorgen voor een gelijkmatige belichting van het te fotogra-
feren onderwerp. Voor kleurenopnamen gebruiken we dan een film die ge-
schikt is om belicht te worden bij kunstlicht.

statief camera

lamp v.a. 60 W.

De opstelling voor hel maken van reprodukties en hel fotograferen van kleine voorwerpen.

Een vergelijkbare opstelling kunnen we ook maken met een goed statief
en twee bureaulampen (zie afb. 1). Heeft u twéé flitsers,.dan gaat het ook;
om een gelijkmatige belichting te verkrijgen, zult u eerst wat moeten expe-
rimenteren, het is erg moeilijk een goede opstelling te maken en de resulta-
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ten zijn pas te zien als de foto's klaar zijn. Lukt het om een goede opstelling
te maken, dan kunt u voor kleurenopnamen met de gewone daglichtkleu-
ren(dia)film werken. Bij het fotograferen van voorwerpen moet één van de
lichtbronnen iets verder weg staan, zodanig dat de ruimtelijke vorm van het
voorwerp ook tot zijn recht komt. N.B. veel vergrotingsapparaten kan men
ook gebruiken als reproduktiecamera (lees de gebruiksaanwijzing of vraag
uw fotohandelaar).

Reproduktie gemaakt met binnenvallend licht.
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De hierna volgende manier levert echter ook uitstekende resultaten op.
Leg hetgeen u wenst vast te leggen op een tafel vlak voor een raam, waar
het (bij voorkeur noorder-) licht onbelemmerd kan binnenvallen. Voor
kleurenopnamen krijgt u de beste kleuren als u fotografeert bij een heldere
of slechts lichtbedekte lucht en dan nog tussen 11.00 u. en 15.00 u. Laat het
zonlicht nooit direkt op uw voorwerp vallen; bij zegels bijvoorbeeld kan dit
een te groot contrast opleveren, waardoor kostbare details verloren gaan.
Het wapen van afbeelding 2 is op deze manier gefotografeerd.

Een goede belichting zorgt ervoor dat hel voorwerp natuurlijk overkomt.

Draai kleine voorwerpen zodanig, dat zij naar uw smaak het beste tot hun
recht komen. Een verkeerd belicht zegel kan dan hol overkomen (zie afb.
3). Boeken die ongelijk liggen moet u ondersteunen en laat iemand de blad-
zijden strak houden. Thuis kunt u een afbeelding ook mooi glad krijgen
door er een grondig schoongemaakte glasplaat overheen te leggen. Let
hierbij op dat u geen reflecties krijgt van aanwezige lichtbronnen. Flitsers of
lampen dienen onder een hoek van 45° of minder ten opzichte van het tafel-
blad opgesteld te staan. Bij het fotograferen met binnenvallend licht is de
kans groot dat u het statief en/of camera in de glasplaat weerspiegeld ziet;
dit is dan later ook op de foto te zien! Deze manier van reprodukties maken
geldt natuurlijk niet alleen voor wapenafbeeldingen, maar ookvoor portret-
foto's, landkaarten, documenten, enz. Probeer altijd uw te fotograferen on-
derwerp zoveel mogelijk beeldvullend in de zoeker te krijgen. In veel geval-
len zult u hierbij gebruik dienen te maken van tussenringen. Het kan voor-
komen dat u met de standaardlens uw onderwerp niet genoeg kunt
benaderen en dat u met de dunste tussenring te dichtbij komt: probeer het
dan eens met de teleconverter.

Afbeeldingen mei bladgoud of zilver- en goudverf

Vaak willen we de reflectie van het bladgoud of de zilver- en/of goudverf
in de opname tot zijn recht laten komen. Kijk eerst of er op de afbeelding
geen glimlichtjes zijn aangebracht met een lichte kleur verf. Is dit het geval,
maak dan een opname zoals hierboven beschreven. Laat u in dit geval het
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licht door het zilver of goud reflecteren, dan komen deze glimlichtjes don-
kerder over en de reproduktie wordt lelijk. N.B. dit geldt o.a. voor de af-
beeldingen in het wapenregister van het C.B.

Overigens, voor het verzilveren van afbeeldingen gebruikt men tegen-
woordig aluminium in plaats van zilver, omdat zilver op den duur zwart
wordt.

Nu gaan we een opstelling maken die wat improvisatie vereist. We wer-
ken hierbij alleen met binnenvallend licht, flitslicht levert een te harde re-
flectie en maakt de rest van de afbeelding onduidelijk.

Bij het venster staande, ondersteunen we de afbeelding onder een hoek
van ongeveer 45°; zodanig, dat als we er loodrecht op kijken, de reflectie
maximaal is. Daar waar nu uw oog is, daar moet nu de camera komen. Het
statief mag niet tussen venster en afbeelding worden opgesteld, omdat dit
dan een schaduw op onze afbeelding werpt. Het moet dus achter(op) de ta-
fel staan en om omvallen te voorkomen, zal het verzwaard moeten worden
(zieafb.4).

Afbeeldingen met bladgoud kan men het beste op beide bovenstaande
manieren fotograferen. Het door het goud gereflecteerde licht kan de opna-
me totaal overstralen, zodanig dat de direkte omgeving van het bladgoud,
vooral bij kleine details, verloren gaat.

Maak in alle gevallen twee extra opnamen: elk met een diafragmastap
meer en minder (automatische belichting uitzetten!). Niet elke belichtings-
meter is bij dichtbij-opnamen even betrouwbaar. Ook kontrastverschillen
tussen de kleuren van het wapen en zijn ondergrond kunnen door de belich-
tingsmeter van uw camera anders geïnterpreteerd worden dan wenselijk is.

Grotere voorwerpen
Deze kunnen langs de normale weg gefotografeerd worden. Denk erom

dat bij glanzende voorwerpen het flitslicht een hinderlijke reflectie kan
opleveren, waardoor eventuele tekst of afbeeldingen verloren gaan. Houdt
de flitser m.b.v. een verlengsnoertje op enige afstand van de camera en
maak eerst een proefflits terwijl u in de zoeker controleert of u reflectie
ziet.

Glas-in-lood

Glas-in-lood fotograferen we altijd van binnenuit de betreffende ruimte.
Het binnenvallende licht dient zo helder mogelijk te zijn. Als de zon op het
venster staat wachten we even tot die achter een wolkje verdwijnt. Doen we
dit niet, dan kunnen de donkere delen overstraald worden door de lichtere
ook al vertelt de belichtingsmeter dat alles goed is ingesteld. Maak ook hier
drie verschillende opnamen.

Omdat (kerk)vensters vaak hoog zijn aangebracht krijgen we een verte-
kend beeld als we geen hulpmiddelen gebruiken. Om deze vertekening te
vermijden, moeten we eigenlijk op gelijke hoogte staan met het hart van
het venster. Dit is meestal niet mogelijk. Een redelijk resultaat levert de
volgende oplossing: zoom- of telelens op de camera en het statief met toe-
stel zo hoog mogelijk plaatsen. Ga zover van het venster staan, dat u alles

398



netjes beeldvullend in de zoeker ziet, met de lens ingesteld op de maximale
brandpuntsafstand. Afb. 5. is gemaakt in de St. Jans-kathedraal te 's Herto-
genbosch met een 250 mm zoomlens.

Fotograferen we een glas-in-loodmedaillon, dan moeten we opletten dat
datgene wat we door het medaillon heen zien niet zal gaan storen; dit on-
danks het feit dat het toch onscherp wordt afgebeeld. Verhang het medail-
lon zodanig dat het een heldere gelijkmatige lucht als achtergrond heeft.
Gebruik géén flitser!

statief
ondersteunen en

verzwaren

De opstelling voor het fotograferen van afbeeldingen met bladgoud of zilver- en/of goudverf.

Grafzerken

Grafzerken zijn, als ze niet tegen een muur geplaatst zijn, de lastigste
voorwerpen om zelf te fotograferen. Probeer met behulp van het statief zo
hoog en zo recht mogelijk boven de zerk te komen, eventueel een 35 mm-
lens gebruiken. Neem eventueel een huishoudtrapje mee of probeer er een
telenen.

In kerken met gekleurde glas-in-lood vensters is het raadzaam om bij
kleurenopnamen de flitser te gebruiken. Gebruik ook hier weer het ver-
lengsnoertje voor de flitser om een grotere reliëfwerking te verkrijgen. Is
de zerk erg groot of erg bewerkt, maak dan ook detailopnamen, zodat u
thuis op uw gemak de details kunt bestuderen.
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Venster in de St. Jans-kathedraal te 's-Hertogenbosch, gefotografeerd met 250 mm zoomlens.

Rouwborden

Vraag of het rouwbord van zijn meestal hoge plaats naar beneden ge-
haald mag worden en fotografeer dit dan langs de normale weg (Denk om
de reflecties van de flitser). Moet het bord blijven hangen, ga dan op dezelf-
de manier te werk zoals beschreven staat bij de glas-in-loodvensters. Voor
de belichting met de flitser, het verlengsnoertje gebruiken om binnen de
reikwijdte van de flitser te komen. Bent u alleen, gebruik dan de zelfont-
spanner. Met een beetje experimenteren is er zeker één goede opname bij.

Zeker zijn hier niet alle gevallen behandeld; leest u dit artikel dan nog
eens, wellicht vindt u een tip die u toch kunt gebruiken.

Heeft u hierna nog vragen, stap dan gerust binnen bij een fotovakhandel:
zij zullen u graag advies geven.

A. W. H. HOLLA

Aan dit nummer werkten mee:

W. A. van Ham, Noordsingel 140, 4611 SJ Bergen op Zoom.
N. A. Hamers, Vogelenzang 4, 6581 CR Malden.
K. W. van Hilten, Lombardije 4, 3524 KW Utrecht.
A. H. Hoeben, Liatrislaan 12, 5582 GJ Aalst-Waalre.
A. W. H. Holla, Keurvorsterstede 22, 5431 XPCuijk.
H. C. 't Jong, Vondelstraat 111, 3314 BP Dordrecht.
Ir. G. L. Meesters, Dantelaan 32, 3533 VA Utrecht.
Drs. S. E. Pronk Czn, Gen. Spoorlaan 199, 2283 GG Rijswijk.
J. H. Schrader, gemeentearchief, Baenjenstraat'l, 6131 JK Sittard.
Mr. A. K. Vink, H. Kamerlingh Onnesweg 33, 1402 EB Bussum.
P D . de Vost.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Correspondentie-adres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.

400




