
Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -31-De Cruyff alias Van Bemmel ) In 'Tussen Rijn en Lek' XXI (1987) 1, schrijft de heer A.A.B, vanBemmel een artikel onder de titel &quot;Tussenstand onderzoek Van Bemmel&quot;waarbij ook mijn naam een aantal keren valt en zelfs de suggestiewordt gewekt dat ik bij dit 'onderzoek' betrokken zou zijn (noot 22:&quot;Kemp, M.S.F., brief aan de auteur d.d. 14-11-1985&quot;). Ik stel er prijsop te verklaren dat dit laatste niet het geval is. Tevens blijkt deheer van Bemmel mijn bijdrage in 'Gens Nostra' (december 1985) &quot;Stam-reeks Van Bemmel herzien?&quot;, niet goed te hebben gelezen dan wel begre-pen. Ik heb aangetroond dat een familie welke zich enige tijd van denaam De Cruyff bedient, in te passen is in de familie Van Bemmel. Datdeze Van Bemmel's zouden zegelen met het wapen De Cruyff (een dwars-balk met drie lelies 2,1) zoalb ae ntisx Var.

Strminei unoei beroep op mijstelt, is onzin en ook niet uit mijn bijdrage af te Izen. Integendeelleg ik in 'Gens Nostra' (p. 5A0) omstandig uit hoe deze Van Bemmel'sdie een tijdje De Cruyff heten, hun naam zullen ontlenen aan eengrootvader van moederszijde, geheten Willem de Cruyff. Vervolgensontleent de heer Van Bemmel nog een ander gegeven aan mijn bijdrage in'Gens Nostra', namelijk dat een vooraanstaande familie Van Bemmel uitWijk bij Duurstede en Amersfoort eigenlijk tot het geslacht Verweybehoort. En hij vervolgt: &quot;Deze laatste Van Bemmels zegelen DAN OOKmet HET wapen van de Verwey's namelijk in goud drie (2,1) zwartekookpotten&quot;. Ook dit is onzin: HET wpen van de familie Verwey uit Tuilen 't Waal is: in zilver een blauwe keper, beladen in top met eenzilveren zwemmende vis en vergezeld van drie rode meerbladeren; helm-teken een gouden eikel. Alleen een tak van

deze familie (namelijk diein Amerongen) heeft zich bediend van het wapen met de drie kookpotten.In het themanummer Genealogie van 'Spiegel Historiael' (november 1986)maak ik de samenhang zichtbaar van deze met drie kookpotten zegelendeVerwey's en Van Bemmel's met het geslacht Verwey dat met het 'klas-sieke' wapen zegelt (pag. 498). De heer Van Bemmel verwijst bij zijnbewering over deze laatste wapenovereenkomst (namelijk tussen Bemmelen Verwey) naar het artikel van de heer Reinboud in 'De Navorscher'(XCVIII (1959), p. 19). Dit is evenwel onjuist: Reinboud wees slechtsop de overeenkomst van het wapen met de drie kookpotten van de doorhem beschreven familie Van Bemmel met dat van het geslacht Wijcker-sloot. Pas de heer W. Wijnaendts van Resandt, in zijn artikel over hetgeslacht Verwey waaruit o.a. Prof. Dr. Albert Verwey stamt (JaarboekCentraal Bureau voor

Genealogie XX (1966), p. 243 e.v.) legt voor het



Tussen Rijn en Lek 1987 4. - Dl.21 4 -32- eerst verband tussen beide geslachten Verwey en van Bemmel met dekookpotten. Maar hij drukte zich korrekt en voorzichtig uit toen hijschreef: &quot;DIT geslacht Verwey voert in goud drie zwarte kookpotten(2,1)&quot; (op.cit. p. 245). Het lijkt mij dat een zo pretentieuze bedoeling als die van eensoort totaal-Van-Bemmel-onderzoek zoals kennelijk door de heer VanBemmel aangevat, op zijn minst geschraagd moet worden door enigegenealogische en heraldische zorgvuldigheid. Het is daarom misschienzaak om ook artikelen over deze onderwerpen zorgvuldig te lezen alvo-rens algemene beweringen te doen. M.S.F. Kemp, Leidschendam. ) De redactie biedt haar verontschuldigingen aan dat door omstandig-heden deze reactie niet in een eerder nummer geplaatst werd.
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