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beschreven wapen van dien naam. Geheel in overeen
stemming hiermede ziet men dan ook in de fraai be
werkte genealogie van de familie van der Hoop op de 
kwartierstaat naast pag. 114 dit wapen aangegeven 
voor Johanna Sleght, getrouwd met Johan van der Hoop 
en dochter van bovengenoemd echtpaar. Uit dezen 
kwartierstaat blijkt, dat de vader Adriaan Sleght de 
zoon is van Johan Sleght Adriaensz. en Lidia Hollaer, 
dochter van Adriaen Hollaer en Anna Bontius. De 
Vlaamsch-Zeeuwsche familie Hollaer, ook als de Hoolare 
voorkomende, nu voert als wapen „in zilver een roode 
dwarsbalk, vergezeld boven van 3 roode klophamers, 
schuinrechts geplaatst naast elkaar" en dus zien wij, 
dat de kwartieren 2 en 3 in dit wapen Sleght het wapen 
Hollaer weergeven; ergo moeten de kwartieren 1 en 4 
(de ossekop) het wapen Sleght voorstellen. In overeen
stemming hiermede is dan ook het wapen van Johan 
Slecht, die 17/1 1680 te Rotterdam woont en wiens 
zegel te vinden is in de Boedelpapieren van de Haagsche 
Weeskamer, een gedeeld schild met eenen aanziend ge
stelden ossekop in de rechterhelft. Ook hierop is dus 
het wapen Slecht, Sleght een ossekop. 

Tot zoover is dus alles in orde, maar nu komen de 
wonderen. 

Een zoon uit het huwelijk Adriaan Sleght X Marga
retha van der Heim is Nicolaas Sleght, overleden in 1774 
en getrouwd met Josina Edens. Deze vierden 1/4 1771 
te Rotterdam hun 50-jarig huwelijksfeest eh lieten bij 
die gelegenheid gouden en zilveren herinneringspen
ningen slaan. 

Ons medelid Jhr. W. A. Gevers Deynoot is in het 
bezit van een gouden en een zilveren exemplaar en 
was zoo vriendelijk mij één daarvan toe te zenden. 
Deze penning nu vertoont 'op de keerzijde in het hoofd 
de wapens Sleght en Edens naast elkaar. Dit wapen 
Sleght nu is daarop als volgt weergegeven: „gevieren
deeld, I en I V in groen een verlaagde zwemmende 
visch, vergezeld boven rechts van een ster, boven links 
van 2 afgewende wassenaars, I I en I I I in goud een 
ossekop half naar rechts gewend met korten hals". 

Wij zien hier dus den zoon Nicolaas een geheel ander 
wapen voeren dan zijn vader Adriaan. Het zelfde doet 
Margaretha Catharina, de in 1726 geboren dochter van 
Nicolaas. De 2 door mij van haar als weduwe van den 
Rotterdamschen burgemeester Gerard Francois Meyners 
gevonden zegels nl. vertoonen volkomen hetzelfde ge
vierendeelde wapen als dat van haren vader. Waren 
nu in deze wapens van Nicolaas en zijne dochter de 
kwartieren 1 en 4 gelijk aan het wapen Hollaer, 
dan zouden wij hier aan wapenomwenteling kunnen 
denken (zie mijn artikel over dat omwentelen in dit 
Maandblad, jg. 1918, kol. 266), doch zooals wij zagen, 
is zulks niet het geval, de hoofdkwartieren in hun 
wapen vertoonen een vergezelden visch. Toch blijft 
de kans, dat omwenteling heeft plaats gehad, nog be
staan, waardoor dan de ossekop in 1 en 4 en de ver
gezelde visch in 2 en 3 zou komen te staan. Ik acht 
dit niet uitgesloten, want het zegel van Margaretha 
vertoont den visch met ster en wassenaars op een veld, 
dat gearceerd is door diagonalen van (her.) links boven 
naar (her.) rechts beneden, welke arceering de zoog. 
purper-kleur zoude moeten weergeven. Deze arceering 
is altijd verdacht en doet dadelijk aan omwenteling 

.denken (zie boven aangehaald artikel). Maar omgewen
teld of niet, Nicolaas en Margaretha hebben een ander 
wapen gevoerd dan hun vader, respectievelijk groot
vader Adriaan. 

Wat stelt nu dat kwartier met dien vergezelden 
visch voor? Zoekende in mijn groep vergezelde visschen, 
vind ik daarin slechts één wapen, dat er volkomen aan 
beantwoordt en dat is het wapen van . . . . Samuel Vischer, 
wiens vrouw Anna Bont in 1605 overlijdt en in de Oude 
of St. Pieterskerk te Middelburg begraven wordt. Diens 
wapen, dat ik in 2 verschillende M. S. Wapenboeken 
vond, vertoont een verlaagden visch, vergezeld boven 
rechts van een ster, boven links van 2 afgewende wasse
naars, volkomen hetzelfde dus als de l e en 4° kwartieren 
in de gevierendeelde wapens van Nicolaas Sleght en 
diens dochter Margaretha. 

De vrouw nu van dezen Samuel Vischer was, zooals 
wij zagen, Anna Bont en boven zagen wij, dat de moeder 
van Lidia Hollaer was Anna Bontius. De namen Bont 
en Bontius zijn identiek, de laatste is eene verlatijni-
seering van den eerste, aangenomen door den eersten 
hoogleeraar in de geneeskunde aan de Leidsche Univer
siteit Gerard Bont, die in 1536 te Rijswijk in de Betuwe 
geboren werd. E n wat zien wij nu? Het wapen dezer 
familie Bont, Bontius is . . . . een ossekop, zoowel aan
ziend als niet aanziend gesteld voorkomende. Vol
gens Zelandia Illustrata, deel 1, pag. 267, vertoonde 
het wapen van Anna Bont, bovengenoemd, op haar 
grafzerk in de Oude kerk te Middelburg een gevieren
deeld schild met het wapen van haren man Samuel 
Vischer in de kwartieren 1 en 4 en haar eigen wapen, 
de ossekop, in de kwartieren 2 en 3, welk wapen dus 
volmaakt hetzelfde is als dat van Nicolaas Sleght en 
diens dochter Margaretha. 

Het bovenstaande nu in onderling verband beschou
wende, trek ik daaruit de volgende conclusie. De familie 
Sleght had zelf geen wapen, of als zij dit wel had, lieten 
dé hier behandelde leden dat varen. Adriaan Sleght, de 
man van Margaretha van der Heim, neemt het wapen 
aan van zijne grootmoeder van moederszijde Anna Bon
tius, de ossekop dus, en combineert dit met het wapen 
zijner moeder Lidia Hollaar. Zijne descendenten echter 
nemen het wapen aan van bovengenoemde Anna Bontius, 
zooals dat op haar grafzerk te zien was, en dat, zooals 
wij zagen, de combinatie is der wapens van haren man 
Samuel Vischer en van haar zelf! 

Hoezeer hier eene wapen verwarring heeft plaats ge
had, blijkt o. a. ook uit een wapen Bont, dat wij in een 
laat 18" eeuwsch M . S. Wapenboek van M R Reinier van 
Heemskerck aldus vinden weergegeven: „een dwarsbalk, 
vergezeld boven van 3 klophamers, schuinrechts ge
plaatst naast elkaar", zijnde dus . . . .het wapen Hollaar \! 

Wij zien hieruit, hoezeer men met wapenbeschrijvingen 
moet oppassen. 

Gegevens betreffende sterfgevallen op het platteland 
van de Veluwe uit het Archief der Geldersche 
Rekenkamer sedert de tweede helft der 16 d e eeuw, 

medegedeeld door H. MIJNSSEN. 
( V e r v o l g v a n L , 149.) 

Inv. 4524. Rekening van den Keurmeester van 16 
September 1560—16 September 1561. 

Fol . 14 verso. (23 October 1560.) Gertgen Kyllen, bas-


