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WAPENBOEK VAN DE NEDERLANDSE NATIE AAN DE 

UNIVERSITEIT TE ANGERS. 1614-1617  

Koninklijk Bibliotheek aanvraagnr 77 K 5 

 

Bewerkt voor de website door Anton C. Zeven (Wassenaar 2016), anton.zeven@hetnet.nl 

 

Beschrijving (KB): 1 gouache, 4 portretten, 49 geschilderde wapens. 32 persoonlijke wapens 

+ 17 wapens van de Verenigde Nederlanden op één blz (ACZ: onduidelijke schets, hier niet 

opgenomen). Papier 44 fol. 345 x 218 mm. Contemporaine bruine band met goudstempeling. 

Vergulde sneden. Aan het eind heb ik het wapen Van Steelant toegevoegd. 

 

Portretten 

Om te accentueren dat de universiteit van Angers een rooms-katholieke universiteit is, wordt 

het wapenboek voorafgegaan met de portretten van Maria de’ Medici, koningin van Frankrijk, 

Elisabeth de Navarre, dv Henry IV, koning van Frankrijk, Louis XIII, koning van Frankrijk en 

Henry IV, koning van Frankrijk. 

 

Beschrijving van het wapenboek 

Beschrijving van de Nederlandse studentenvereniging te Angers door Frijhoff, W. & R. van 

Drie. 1990. Het wapenboek van de Nederlandse studentenvereniging te Angers. Jaarboek van 

het Centraal Bureau voor Genealogie 44: 115-148. 

 

Wapenvoerders en blz 

 

Aemstel a Mijnden, Assuerus ab 13 

Beresteyn, Arnoldus a 10 

Blaubeen, Jacobus 5 

Blockhuisius, Godefridis 6 

Cats, Amadee, de/Theophilus de 9 

Cincq, Gerardus 16 

Cincq, Harmannus 8 

Colterman, Daniel 17 

Cooth, Reinerus a 16 

Dussen, Theodorus v an der 10 

Episcopius, Theodorus van der 2 

Grijse, Jean de 6 

Hacfort, Winandus 12 

Haestrecht, Godefroy de 14 

Hoeff van Zijll, Jacobus ab 13 

Hoeff, Willem van der 11 

Hooch, Arn. van der 5 

Hooch, Cornelius van der 3 

Kerckhoven alias Polyander, Johannes 11 

Kievit, Lievinus 4 

Langius, Simon 4 

Pannekoeck, Hieronymus 14 

Pauw, Regnerus 12 

Polyander, Johannes Kerckhoven alias 11 

Santen, Baldedus van 15 

Schoonhovius, Florentius 7 

Schuijlen, Cornelius van 2 

Sloosius, Johannes 17 

Somer, David 15 

Steelants, Philipe de 18 

Storm, Gerardus 7 

Sueserenghe, Adrien Gerard de 9 

Torre, François de la 3 

Twenhuysen, Henricus a 8 

 

 

Boven aan de bladzijde in de meeste gevallen in 

een lint van zwart, blauw en goud met op het 

blauw in gouden letters JEMAINTIENDRAY 
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PERSOONLIJKE WAPENS 

P = blz nr in KB-website, fol is het folio-nummer in het Wapenboek. 

 

P034 fol 005r Cornelius van Schuijlen, Angers 24 juni 

1614. Zie ook P027. 

 

Gevierendeeld, 1 en 4. in blauw drie zilveren ganzen met 

gouden snavel, 2 en 3. in rood drie groen gesteelde 

gouden bloemen als goudsbloemen. Helmteken: op een 

gouden, zilveren en rode wrong de kop en hals van de 

vogel van het schild. Dekkleden: rood, goud en blauw. 

 

 

 

P033 fol 006r Willem 

Episcopius, Angers 26 

augustus 1614. 

KB: uit Rotterdam, ca 1585-1617, jurist. 

 

Doorsneden door een gouden streepbalk, waarop twee 

zwarte vogels staan, 1. in blauw een opvliegende zilveren 

vogel, 2. in rood op een zwevende groene grond een 

zilveren olifant. . Helmteken: een opvliegende zilveren 

vogel boven een blauw en gouden wrong. Dekkleden: rood en zilver.  

 

Zie ook Livinus Kievit P030 fol 009r (blz 4). Verwantschap? 
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P032 fol 007r François de la Torre, Angers 1614. 

KB: uit Den Haag, ca 1588-1662. 

 

In groen een zwart geopende zilveren burcht met vier 

kantelen, gedekt met een gevaand puntdak, vergezeld van 

twee de burcht vasthoudende gouden leeuwen, rood 

getongd (CBG). Helmteken: op een gouden en groene 

wrong een burcht van het schild. Dekkleden: groen en 

goud. 

 

CBG: Heer van Valkenisse, geb. Den Haag ca. 1588, katholiek, student te Angers (Ned. 

Natie) 1614 en schermleerling 1615, te Burgos 1615, gegoed op Tholen, in ´s-

Heerarendskerke, Wissekerke, Ovezande en Craeyaertspolder, ov. 1662, zv Philippe de la 

Torre en Henrica van Cuylenburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P031 fol 008r Cornelius van der Hooch, Angers 1614. 

KB: uit Den Haag, -1664, hoogheemraad van Rijnland. 

ACZ: zie ook Arn. Van der Hooch, P028 fol 11r. 

 

In goud een dorre boom met drie vogels, één op de 

linkerondertak, één op de rechterondertak en één in de 

kruin, alles zwart. Helmteken: op een zwarte en gouden 

wrong de boom met de vogels van het schild tussen een gouden en blauwe antieke vlucht. 
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P030 fol 009r Lievinus 

Kievit, Angers 29 

augustus 1614. 

KB: uit Rotterdam, -1637. 

Lieven Kievit. ACZ: Zie 

ook P033 fol 006r (blz 2). 

 

Doorsneden door een gouden streepbalk, waarop twee 

zwarte vogels staan, A. in blauw een opvliegende zilveren 

vogel, B. in rood op een zwevende groene grond en zilveren 

olifant. Helmteken: een opvliegende zilveren vogel boven een blauw en gouden wrong. 

Dekkleden: rood en zilver. 

 

 

P029 fol 010r Simon Langius, Angers 28 september 

1614.  

KB: Simon de Lange, geb. Schoonhoven, 7 maart1590-, 

jurist. 

 

In goud een schaap van natuurlijke kleur, met een rood touw gebonden aan en gaande voor 

een geplante groene boom, alles op lossen groene grond. Helmteken: een gesloten vlucht van 

goud en groen. Dekkleden: groen en goud. 

 

Zie ook CBG-Heraldische Databank. 

 

Niemand van alle mensen over wie de zon schijnt is gelukkig. 
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P028 fol 011r Arn. Van 

der Hooch, Angers 1614. 

KB: Uit Den Haag, - 1663. 

ACZ: zie ook Cornelius van der Hooch, P031 fol 008r 

(blz 2). 

 

In goud een dorre boom met drie vogels. Eén op de 

linkerondertak, één op de rechterondertak en één in de 

kruin; alles zwart (CBG). Helmteken: op een blauwe en gouden wrong de boom van het 

schild tussen een antieke vlucht, de rechter vleugel goud en de andere blauw. 

Travaillant j’espere. Vive l’amour le bon vin passe tout = werkende hoop ik Leve de liefde de 

goede wijn gaat boven alles. 

 

 

 

P027 fol 12r Jacobus 

Blaubeen, 29 augustus 

1614. 

KB: uit Goes, ca 1591 - , jurist. CBG: heer van Helst, geb. 

ca. 1591, uit Goes (Zeeland), student te Leiden (filosofie) 

11 juni 1609, te Angers 29 augustus 1614, advocaat voor 

de Raad van Vlaanderen, aan Spaanse zijde, zv Michiel 

Cornelissen Blaubeen en Maria Marinusdr. 

 

Gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een rode leeuw, 2 en 3. in 

rood twee zilveren linkerschuinbalken. Helmteken: op een gouden en blauwe wrong de de 

leeuw van het schild uitkomend. Dekkleden: goud en blauw.  

 

N.B. Een rode leeuw op een blauw veld in heraldisch ongebruikelijk. Volgens de kleuren van 

de wrong en de dekkleden: blauw en goud, moet misschien de leeuw van goud zijn. 
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P026 fol 13r Godefridis Blockhuisius, 14 september 

1614. 

KB: Uit Schoonhoven, Godfried Blokhuis. 

 

Gevierendeeld, 1 en 4. in blauw twee ruggelings geplaatste 

zilveren karpers, 2 en 3. in blauw drie gouden sterren (2-1). Helmteken: op een gouden en 

blauwe wrong een uitkomende rode leeuw met in de rechter opgeheven klauw een ster van het 

schild. (CBG). Dekkleden: goud en blauw. 

 

 

 

 

P025 fol 14r Jean de Grijse, 

29 november 1614.  

KB: Uit Den Haag, militair, - 

1634. 

 

In zilver een verlaagde rode keper, vergezeld van drie 

groene klaverbladeren (2-1). Helmteken: op een rode en 

zilveren wrong twee schuingekruiste zilveren 

zwanenhalzen met kop met rode snavel tussen een vlucht. 

Dekkleden: rood en zilver. 
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P024 fol 15r Gerardus Storm, 29 november 1614. 
KB: uit Den Haag, ca 1593-1651. 

 

In goud drie zwarte vogels, twee boven en één in de 

schildvoet; een groot rood hartschild, beladen met negen 

aangesloten ruiten, bestaande boven uit vijf en beneden uit vier ruiten de hartschildranden 

rakend. Helmteken: op een zwarte wrong een zwarte antieke vlucht. Dekkleden: zwart (met 

zilveren nerven). (Beschrijving gedeeltelijk gebaseerd op die van de CBG.) 

N.B. In dit wapen staan de bovenste zwarte vogels op de bovenrand van het hartschild. Dat is 

in andere gevallen niet het geval. 

 

 

P023 fol 16r Florentius Schoonhovius, 23 december 

1614. 

KB: uit Gouda, ca 1594-ca 1648, jurist. 

Florens Schoonhoven. 

 

Gedeeld, I. in goud een rode leeuw, II. in zilver drie rode 

hoekige dwarsbalken. Helmteken: op een rood en gouden 

en zilveren wrong de leeuw uitkomend. Dekkleden: rood en goud. 
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P022 fol 17r Harmannus Cincq, 9 december 1614. 

KB: uit Gouda, ca 1598 -, jurist. 

ACZ: cinq = vijf groene ronde schilden.. 

 

Gevierendeeld, 1 en 4. in zilver vijf zwarte ronde 

schilden; 2 en 3. in groen een versmald zilveren 

schuinkruis. Helmteken: op een zilveren, groene en zwarte wrong het ronde schild gaande 

over twee schuingekruiste lanzen. Dekkleden zwart en groen, en zilver. 

 

N.B. De kwartieren 2 en 3 zullen naar het wapen Cincq verwijzen. Zie ook wapen Gerardus 

Cincq, P005 fol 29r (blz 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P021 fol 18r Henricus a Twenhuysen, 1615. 

KB: uit Amsterdam, 1594-1637. Hendrik van Twenhuysen. 

 

In rood een dwarsbalk, boven vergezeld van drie lelies 

naast elkaar, alles goud. Helmteken: op een gouden en rode 

wrong een rode vlucht, elke vleugel beladen met een 

gouden dwarsbalk. Dekkleden: rood en goud. 
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P019 fol 19r Amadee de Cats, 1615. 

Amadee = Theophilus de Cats, ca 1593 - 

Amadeus = liefde voor God, Theophilus = vriend van God 

(internet). 

 

In zwart twee golvende zilveren dwarsbalken, vergezeld 

boven van twee en beneden van één gouden ruit. Helmteken: uit een gouden en zilveren 

wrong een uitkomende rode drakenkop met hals. Dekkleden: goud en zilver. 

 

 

 

 

 

 

P018 fol 20r Adrien Gerard de Sueserenghe, 1615. 

KB: Uit Utrecht, ca 1594 – 1645. 

 

In zwart een gouden adelaar. Helmteken: op een zwart en 

gouden wrong de adelaar van het schild tussen een antieke zwarte vlucht. Dekkleden: zwart 

en goud. 

 

CBG-Heraldische Databank: Swesereng, de w vermoedelijk een dubbele u. Spreuk: Virtute 

maioribus prælucendo. = door in deugd de voorvaderen voorbij te streven. 
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P017 fol 21r Theodorus van der Dussen, 22 juli 1615. 

KB: uit Delft, jurist, 1591-1658), stedelijke magistraat 

Delft. 

 

Gevierendeeld, 1. in rood een zilveren stappende hond, 2. 

in goud twee beurtelings gekanteelde zwarte dwarsbalken, 

3. in goud drie zwarte kepers boven elkaar, 4. in goud een tegengekanteelde zwarte 

dwarsbalk, waar over heen een zwart schuinkruis. Helmteken: op een rood en zilveren wrong 

een zilveren hondenkop met hals tussen een vlucht, elke vleugel doorsneden zilver en rood. 

Dekkleden: rood en zilver. 

 

N.B. Hans Nagtegaal (Hogenda) meldt dat deze familie Van der Dussen pretendeerde verwant 

te zijn aan de adellijke familie van die naam. De wapens in kwartieren 2, 3 en 4 zijn dan ook 

onjuist aan de wapens van deze adellijke families ontleend. 

 

 

P016 fol 22r Arnoldus a Beresteyn, 16 juli 1615. 

KB: uit Delft, 1595-1652, stedelijke magistraat Delft. 

 

In zilver een op een blauwe steen zittende beer van 

natuurlijke kleur. Helmteken: op een zilveren en blauwe 

wrong drie struisveren, zilver-blauw-zilver. Dekkleden: 

blauw en zilver. 

 

N.B In andere Van Berensteyn-wapens zit de beer met een ketting aan de steen vast. 
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P015 fol 23r Willem van der Hoeff, 29 juli 1615. 

KB: 1594-1662, baljuw en dijkgraaf. 

 

Gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een gouden leeuw, 2 en 3. 

in goud een verticaal geplaatste blauwe slang, de staart 

kruislings omhoog gebogen (Van ADRICHEM). 

Helmteken: op een gouden en blauwe wrong een uitkomende gouden leeuw. Dekkleden: 

blauw en goud. 

 

CBG: Willem van der Hoeff (1994-1662), baljew en dijkgraaf (zv Pieter Willemsz van der 

Hoeff en Baertge Claesdr van Adrichem), tr. Magdalena van der Hoeff (1597-1643). 

Het door hem in Angers gebruikte wapen was een combinatie van de wapens van zijn ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P014 fol 24r Johannes Kerckhoven alias Polyander, 20 

juli 1615. 

KB: Dordrecht, 1594-1661, jurist, diplomaat. 

 

Gedeeld, I. in zilver een kerk van natuurlijke kleur op losse 

groene grond, II. doorsneden: A. in goud een zwarte vogel 

staande op de snijlijn; B. in zilver een gouden 

brouwerskuip. Helmteken: op een zilveren, zwarte en gouden wrong de kerk van het schild. 

Dekkleden: zilver en goud, en zwart. 
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P013 fol 25r Regnerus Pauw, 20 juli 1615. 

KB: uit Amsterdam, Reinier Pauw, 1591-1676. 

 

In blauw een dwarsbalk en een paal die op de dwarsbalk 

staat, vergezeld van drie sterren, twee boven en één 

beneden, alles goud. Helmteken: op een gouden en blauwe wrong een aanziend gestelde 

pronkende pauw van natuurlijke kleur. Dekkleden: blauw en goud. 

 

 

P012 fol 26r Winandus Hacfort, 1615. 

KB: 1593-voor 1638. 

 

Op internet geen Winandus/Wijnant/Wijnand te vinden. 

 

In goud een dwarsbalk, vergezeld van drie lelies, twee boven en één beneden, alles rood. 

Helmteken: op een gouden en rode wrong een zilveren, roodgehalsbande zittende windhond. 

Dekkleden: rood en goud. 
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P011 fol 27r Assuerus 

ab Aemstel a Mijnden, 

1615. 

 

KB: Assuerus van Amstel van Mijnden, - 1658, 

 

Gedwarsbalkt in acht stukken, goud en zwart en over alles 

heen een schuinkruis geschaakt in twee rijen van zilver en 

rood. Helmteken: op een gouden en zwarte wrong twee uitkomende naar buiten gebogen arm, 

gekleed zwart en goud, houdend in de handen een krans bestaand afwisselend uit acht rode en 

zilveren goudgeknopte rozen. Dekkleden: zwart en goud. 

N.B. Het schild meestal: in zwart drie gouden dwarsbalken. 

 

 

P010 fol 28r Jacobus 

ab Hoeff van Zijll, 15 oktober 1615. 

KB: ca 1592-1647. 

 

Gevierendeeld, 1 en 4. in zwart een zilveren kruis en in 

het eerste kwartier een aanziende meermin met in de 

rechterhand een spiegel en in de linkerhand een kam, 

alles goud (Van ZIJLL), 2 en 3. in zwart een zilveren lage keper, boven beladen van twee 

gouden schuinkruisjes, in de rode schildvoet eveneens beladen met één gouden schuinkruisje. 

Een hartschild: in rood een gouden adelaar. Helmteken: op een zilveren en zwarte wrong de 

meermin van het schild. Dekkleden zilver en zwart. 

N.B. Kwartieren 2 en 3 zijn waarschijnlijk Van der HOEF. 
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P009 fol 29r Hieronymus Pannekoeck, 29 september 

1615. 

KB: uit Gelderland, ca 1593-1636. 

 

 

In zilver vier rode dwarsbalken. Helmteken: op een rode en zilveren wrong een staande 

gouden pelikaan, die zich in de borst pikt; de bloeddruppels rood. Dekkleden: zilver en rood. 

 

 

 

 

P008 fol 31r Godefroy de Haestrecht, 1615. 

KB: Godefroid van Haestrecht, 1593-1659, matematicus 

en geograaf. 

 

In zilver vier rode beurtelings gekanteelde dwarsbalken. 

Helmteken: op een rode en zilveren wrong een ezelskop met hals in natuurlijke kleur. 

Dekkleden: zilver en rood. 
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P007 fol 32r David Somer, 2 december 1615. 

KB: Veere, ca 1599- 

 

In goud een geplante boom in een pot, alles van natuurlijke kleur. Helmteken: op een groene 

en gouden wrong de boom van het schild uitgerukt. Dekkleden: groen en goud. 

 

 

 

 

 

 

P006 fol 33r Baldedus van Santen, 1615 of 1616. 

KB: Uit Den Haag, 1660, jurist. 

CBG: geb. Den Haag, student te Angers (Ned. Natie) 

1616, advocaat voor het Hof van Holland, baljuw van 

Blois, overl. 1660, zv Dirck van Santen en Agatha van Melisdijck. 

 

In zwart drie springende zilveren bokken. Helmteken: op een zwarte en zilveren wrong een 

bok van het schild. Dekkleden: zwart en zilver. 
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P005 fol 29r Gerardus Cincq, 1615. 

KB: ca 1593-1664, jurist, stedelijke magistraat Gouda. 

ACZ: cinq = vijf groene ronde schilden. 

 

Gevierendeeld. 1 en 4. in rood een zwart geopende 

gekanteelde toren, 2 en 3. in zilver vijf zwarte  

ronde schilden. Helmteken: op een zilver en rode wrong 

de toren schuin naar links overhellend. Dekkleden: rood, zwart en zilver. 

 

N.B. Zie Harmannus Cincq P022 fol 17r (blz 8). Het wapen in kwartieren 2 en 3 zal dat het 

familiewapen Cincq zijn. Heeft de scheefstaand van de toren van het helmteken betekenis? 

 

 

P004 fol 34r Reinerus a Cooth. 30 juli 1616. 

KB: Gelderland, - 1645, schout. 

 

Doorsneden, A. in groen drie gouden sterren naast elkaar, B. effen zilver. Helmteken: op een 

groene en zilveren en gouden wrong een gouden ster tussen een vlucht van groen en zilver. 

Dekkleden: goud en groen, en zilver. 
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CBG: Katholiek, student te Angers (Ned. natie) 30 juli 1616, gerichtsman 1627, schout van 

Ermelo 1631, ov. voor 15 februari 1645, zv Gerrit Cornelisz. van Cooth. 

 

 

ACZ: cinq = vijf groene 

ronde schilden.. 

P003 fol; 35r Daniel Colterman, 16 augustus 1616. 
KB/CBG: Haarlem, 1594-1630. Jurist, schout van 

Nieuburg, zv Johan Colterman en Susanna van Vlierden. 

 

Gevierendeeld, 1 en 4. in zwart een geharnaste rechterarm 

een sabel in de hand houdend, alles zilver, 2 en 3. in zilver een zwarte leeuw, een gouden 

rondas in de linkervoorklauw houdend. Helmteken: op een zwarte en zilveren wrong een 

uitkomende geharnaste rechterarm een sabel in de hand houdend, alles zilver (CBG). 

Dekkleden: zilver en zwart. 

N.B. Is Colter gerelateerd aan harnas? 

 

 

 

 

 

 

 

P002 fol 36r Johannes 

Sloosius, 1616 of 1617. 

KB: Gouda, - 1639, jurist. 

 

In goud een zilveren dwarsgestreepte linkerschuinbalk 

beladen met een zwarte aal met de kop omhoog; boven vier 

zwarte vliegen naast elkaar en beneden drie eveneens 

zwarte vliegen naast elkaar. Helmteken: op een zilveren en 

gouden wrong een vlieg van het schild. Dekkleden: goud 

en zilver. 
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P 01 fol 37r Philipe de Steelants, 20 februari 1617. 

KB: -1668, militair. De ruimte voor het wapen niet ingevuld. 

 

N.B. Omdat dit het laatste aantekening is, was er misschien geen tijd beschikbaar voor het 

schilderen van zijn wapen. 

 

Ik voeg het wapen Van Steelant toe: in rood een zilveren dwarsbalk, beladen met een blauw 

traliewerk (en boven met drie gouden sterren). 

 

Bron: www.kurtvansteelant.be/ 

 

Het wapen van de vroeger West-Vlaamse 

gemeente Loppem/Lophem is op het 

wapen Van Steelant gebaseerd. 

 

 

 

 

 

 


