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GENEALOGIA KLERCKIANA
De geschiedenis van de Rhenense familie Klerck

Dr. A.J. de Jong

Zoals gemeld in het vorige Oud Rhenen verschijnt binnenkort in een zeer
beperkte oplage het boek 'Genealogie en Heraldiek te Rhenen'1.
In dit boek komt onder andere de Rhenense familie Klerck uitgebreid aan de
orde. Een aantal leden van dit geslacht bekleedde funkties in het
stadsbestuur van Rhenen, zoals Raad of Burgemeester.
De schrijvers van bovengenoemd boek hadden reeds kennis genomen van
het bestaan van een genealogie van de Rhenense familie Klerck, die zich
volgens de bekende Nederlandse heraldicus C. Pama in het Kaaps Archief
te Kaapstad in Zuid-Afrika zou bevinden.2'3

Over een lange periode is gecorrespondeerd met dit archief om voor
Rhenen een kopie van deze genealogie te bemachtigen. De genealogie heet
'Genealogia Klerckiana' en bestaat uit een boekje einde 18e eeuw
geschreven, met wapentekeningen van de Rhenense heraldicus Martinus
Christianus Volhard, die ook de wapenborden, die in het oude Rhenense
raadhuis hangen, heeft vervaardigd.
Het is een handschrift van 281 pagina's waarvan 74 pagina's gekleurde
wapentekeningen, voornamelijk van rouwborden zoals die einde 18e eeuw
nog in de Cunerakerk te vinden waren.
Uiteindelijk kregen we dit najaar de beschikking over zwart-wit microfilm-
kopieën van dit boekje en kwamen we tevens in contact met de heer H.J. de
Wit in Delft, die het enkele jaren geleden persoonlijk te Kaapstad gezien had
en een aantal kleurenfoto's gemaakt had, die eventueel voor het boek
"Genealogie en Heraldiek te Rhenen" gebruik mochten worden.
De schrijvers vonden dat deze nieuwe informatie in dit boek niet mocht
ontbreken maar het betekende wél dat het uitkomen hiervan enkele
maanden vertraagd zou worden.

Genoemde genealogie Klerck begint met een korte uitwijding over de
herkomst van het geslacht. We lezen daarover het volgende:
"Dese famlelje, oftewel twee jongelingen van dien naam, gebroeders,
waren in dienst, in qualiteit van pages, bij Frederick, Paltsgraaf aan den
Rhyn, die gekroont is tot koning van Bohemen, den 4 November 1616".
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En voorts:
"... en is alzo deze familie Klerck uit het Koningkrijk Bohemen en uit de stad
Praag (bij overlevering). Alhier en heeft sig gesoutineert in aansien, schoon
edel, dog sonder sig op den adel te proneren tot op den huldigen dag,
1790, in de Regeering der stad Rhenen".

Volgens de genealogie zou de naam eigenlijk moeten zijn Van Petersheim',
hetgeen zou verklaren waarom deze familie als wapen in zilver twee
gekruiste zwarte sleutels voerde (de sleutel, het symbool van de apostel St.
Pieter).
Hier kan op z'n minst een vraagteken bij geplaatst worden, omdat reeds in
1574, tevens volgens de genealogie, een CORNELIS GERRITSZ KLERCK te
Rhenen voorkwam, en die in november 1585 reeds was overleden. Voor de
Boheemse afkomst hebben we nergens anders aanwijzingen kunnen vinden.

De 'Genealogia Klerckiana' blijkt in Zuid-Afrika terecht te zijn gekomen via
WILLEM JAN KLERCK, de oudste zoon van de Rhenense burgemeester
DIRCK KLERCK en WILLEMINA JOHANNA MENTHEN. Van hem hangt in het
het Kaapse Archief een wapenbord met 16 kwartieren, met ze volgende
tekst:
"W i Hem Jan Klerck, geboren te Rheenen, in de Provincie Utrecht, den 20
Augustus 1766. Wierd Lieut. ter Zee 1783 in dienst van de Staten der
Verenigde Nederlanden. Benoemd tot Kapit. Lieut. en Kommandant van 's
Lands Fregat de Swaluw in de Oostindien in 1791, 1792-1793.
Getrouwd met Aletta Wilhelmina Deneys den 17 July 1793 aan de Kaap de
Goede Hoop, Wierd in 1804 Weesmeester en in 1814 Ontvanger van
tienden en 's Meeren regten. Hertrouwd den 31 Maart 1817 met Catharina
Maria Munnik".

ALETTA WILHELMINA DENEYS, de vrouw van WILLEM JAN KLERCK, was
volgens hetzelfde wapenbord op 14 oktober 1774 te Sadraspatnam, 'op de
kust van Koromandel', geboren als dochter van Mr. JACOB PIETER DENEYS,
koopman in dienst van de V.O.C., opperhoofd te Sadrasputnam (in Voor-
Indië) en tenslotte Pro Interim Friscaal aan de Kaap, waar hij op 29 augustus
1742 was geboren. Van laatstgenoemde zou, volgens het boekje het
wapenbord in de kerk 'van Cabo de Goede Hoop' zijn opgehangen (is daar
niet meer aanwezig).
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in Hoiiand werd de familie Kierck in 1ö31 in de adeistand verheven, doch
zou volgens het Adelsboek in 1926 daar zijn uitgestorven.
In Zuid-Afrika kan men echter nog leden van dit geslacht vinden in de
omgeving van Kaapstad en in Transvaai.

Door dit boekje konden de nodige genealogische puzzels bij Rhenense
geslachten opgelost worden, maar kregen we ook toegang tot unieke
wapenafbeeldingen, zoais die van de familie PALMERS (Paimerswaard is hier
naar genoemd). Het behoeft geen betoog dat de schrijvers van het boek
'Genealogie en Heraldiek te Rhenen' verheugd waren met deze informatie,
die gelukkig nog in het boek kon worden meegenomen, inclusief een aantal
gekleurde wapenafbeeldingen (via de heer J. de Wit).
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