
Litteratuuropgave:

- Oud-archief Rhenen, de nappen 47 en 48
- Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij,

door W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Weenink
- Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel VII
- Geschiedenis van Amsterdam, Prof. Dr. H. Brugmans deel IV
- Nijhoffs Gesch. Lexicon, pag. 462-463

VAN NAMEN GESPROKEN !

Bij het doorlezen van de oude geschriften en archieven stuit
men herhaaldelijk or> dezelfde namen. Namen die vaak vele
generaties in dezelfde plaats blijven voorkomen. In Rhenen
zijn dat bijv. " van Renen "(zonder h), van Dolderen (of van
Dolre), Budding (met en zonder h) en zo ziin er vele.
Zo trof mij ook de naam : Kier(c)k, en de Kier(c)k, die in
het artikel over het Rhenense Oproer in 1703 herhaaldelijk op-
duikt en wel bij verschillende personen.
Honderd jaar later blijkt deze naam in Rhenen nog te bestaan.
Hoynck van Papendrecht vermeldt in het Maandblad van het Ge-
nealogisch-Heraldisch Genootschap "De Nederlandsche Leeuw in
1917", dat in 1798 de openbare verkoping van de wapenborden
uit de Kerk te Rhenen diende plaats te vinden. Hij ontleende
deze mededeling aan een in zijn bezit zijnd dagboek, bijge-
houden door den oud-burgemeester Klerck van 1794 tot 1805.
Deze oud-burgemeester Mr. Dirk Klerck is in 1777 schepen en
later burgemeester van Rhenen. Over het verwijderen van fami-
liewapens uit het kerkgebouw en daarop gevolgde publieke ver-
kooping schrijft de samensteller van het dagboek als volgt:
"27 september 1798. Vandaag zijn de wapenborden alhier ver-
kogt in de kerk, nadat men alvorens gepubliceert hadde, dat
een ijgelijk zijn wapens kon affhalen binnen zes weken, mits
voor elk bord betalende drie guldens ten behoeve van de kerk.
Gelukkig dat ik die van de familje Klerck, welke negen stuks
waren, bij de eerste bekendmaking om de wapenborden uit de
kerk te halen, hebbe te huys gehaalt, als wanneer de drie
gulden daar nog niet opstonden(!). Zijn also van 60 of 70
stuks, die er in de kerk waren, 34 onafgehaalde wapens ver-
koqt", en dan volgen de namen van de 34 gegadigden. Hieronder
treffen we de borden aan van de qeslachten Smissaert, van
Gelder, Bockhorst, Broekhuizen, Wijngaarden, van Rhenen, van
Brienen, Vonck van Lienden, Brederode en anderen.

We hopen op het bovenstaande nog eens terug te komen.

J. Combrink
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