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VIERDE (TWEEDE DIGITALE) HERZIENE EN VERMEERDERDE UITGAVE
Voor U ligt de CD met de vierde herziene en sterk vermeerderde uitgave van het
Wapenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten. Zoals ik al bij het verschijnen
van de eerste CD-Wapenboek in 2004 opmerkte is het een groot voordeel dat,
dankzij digitale technieken, het aantal gekleurde en zwart-wit afbeeldingen onbeperkt
kan zijn. Hierdoor hoefde ik mij niet in het aantal afbeeldingen te beperken en kon ik
door middel van vergrote details het een en ander nader illustreren.
Zie ook beneden voor Inleiding bij CD152 (2004)
Geschiedenis van het Wapenboek
Het is goed om de Geschiedenis van het Wapenboek aan te geven. In tabel 1 is een
overzicht gegeven van de vier edities Wapenboek. In 1982 ben ik met het
verzamelen van „Veluwse wapens‟ begonnen. Het eerste overzicht verscheen in
1992 als Wapenboek Vereniging Veluwse Geslachten (Publikatie 152). Toen 102 blz
A4 met 9 zwart-wit afbeeldingen. Dit Wapenboek werd uitgebreid tot Publikatie
152V(ervolg). Deze beslaat 374 bladzijden, waarbij het A4 formaat verkleind werd tot
A5 formaat. Naast de 13 zwart-wit wapenafbeeldingen werden ook 172 handmerken
(ik prefereer nu de term: persoonlijke merken) opgenomen. Ik wilde toentertijd in het
Wapenboek ook „alle‟ Veluwse handmerken opnemen. Dit laatste was echter een te
groot project en daarom verwijderde ik de handmerken in de derde publicatie, d.i. de
eerste CD (CD-152). De handmerken, die mijn grote belangstelling, hebben, bleven
echter in mijn gedachte om later er een aparte publicatie van te maken. CD-152 is in
2004 uitgegeven en bestaat uit 1985 „bladzijden A4‟. De toename in grootte werd
vooral veroorzaakt door opneming van in totaal 2595 afbeeldingen bestaande uit
foto‟s van zegels, en zwart-wit- en kleurenafbeeldingen van wapens Nu zeven jaar
verder wil ik CD-152V(ervolg) voor publicatie klaar maken. Dankzij heraldische
activiteiten, zoals die van Dr. Ad J. de Jong (Voorhuizen) en Hans K. Nagtegaal
(Delft) kon met hun toestemming talloze gekleurde wapenafbeeldingen toegevoegd
worden. De foto‟s van kleurenafbeeldingen van Ad de Jong werden door hem
gemaakt van vooral wapenboeken in het bezit van Het Utrechtse Archief (HUA). Ad
gaf mij toestemming om van de door hem uit de hand gemaakte foto‟s naar behoeve
afbeeldingen te ontlenen. Dit heb ik graag gedaan. Hierbij heb ik naar de originele
bron verwezen. Hans Nagtegaal maakte voor de Hollandse Genealogische
Vereniging (HGV) de Hollandse Genealogische Databank (HGD), met onderdeel
Familiewapens. Dankzij zijn toestemming en die van de voorzitter van de HGV heb ik
ca 235 kleurenafbeeldingen kunnen overnemen. Hierbij heb ik naar HGD verwezen,
waar de originele bron is terug te vinden.
Tabel 1. Jaar van uitgifte, grootte en aantal afbeeldingen
Uitgave
Jaar Nblz* Nafb
Pub152
1992 102
9
Pub152V
1997 374
13**
CD-152
2004 1085 2813
*N=aantal
**en 172 handmerken.
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Toename 2004-2011
In Tabel 2 geef ik de veranderingen aan, die in de zeven jaar tussen CD152 en
CD152V ontstaan zijn. Men ziet naast een toename van 16% van het aantal
zegelafbeeldingen een sterke toename van 75% van de gekleurde
wapenafbeeldingen. De sterke toename van de gekleurde afbeeldingen komt mede
door de wapens die ik van Ad J. de Jong en Hans Nagtegaal (zie boven) mocht
ontvangen. Daarnaast werden en worden meer en meer wapens in publicaties in
kleur opgenomen. Ik denk bijvoorbeeld aan wapenregistraties. Ook heeft de digitale
camera een invloed. Immers vroeger had men in een gewone camera of een
kleurenfilmpje of een zwart-wit filmpje. Het was niet handig om telkens het filmpje
naar behoeven om te wisselen. Daarnaast kan nu met een digitale camera zonder
extra kosten meerdere foto‟s van een wapen gemaakt worden om er dan de beste er
uit te kiezen. Met een gewone camera was dat natuurlijk ook mogelijk, maar een
afdruk van een extra zwart-wit foto kostte ƒ 2,-- (ca € 1,--) . En een kleurenfoto
navenant.
Het bijna gelijk gebleven aantal zwart-wit afbeeldingen duidt ook het overgaan naar
kleurenafbeeldingen.
Tabel 2. Toename van de aantallen bladzijden, zegelafbeeldingen, zwart-wit en
gekleurde wapentekeningen.
CD
Jaar
CD152 2004
CD152V 2011
Toename
In %

Nblz Nze
1085 539
1264 980
179 441
16 81

Nwz Nwk Ntotaal
1322 952 2813
1338 1663 3991
16
1

711 1185
75
42

N = aantal, ze = zegel, wz = wapenafbeelding zwart-wit, wk idem in kleur.
Toevoegingen
GAA-Wapenboek van het Coninckstraat Vendel
In CD-152 meldde ik dat het Wapenboek van het Coninckstraatvendel te Arnhem niet
in het Gelders Archief (GAA) werd teruggevonden. Na mijn oproep in Arnhem ons
Genoeglijkste vond Drs. Tineke Seebach van het GAA het in het GAA-depot. Ik heb
de wapens uit de hand gefotografeerd en aan het VVG-wapenboek toegevoegd.
Handfoto‟s ACZ.
GAA-Waardenburg: Huisarchief van Waardenburg en Neerijnen, Blok 0439
Alba amicorum, afkomstig van verschillende personen, 16e en 17e eeuw. Alleen
wapens toegevoegd, als het wapen “Veluws” was.
Inv. 2118 Album Amicorum wsl. oorspronkelijk van Margriet van Matenes, ca 15801639, en Inv. 2119 Album Amicorum wsl. Mechteld van Gelder, ca 1600-ca 1610
Handfoto‟s ACZ.
Collectie HUA-Het Utrechts Archief
Alleen wapens betreffende „Veluwse geslachten‟ overgenomen.
HUA Toegang 324Blok 3603 Inv. 392 Verzameling van Atteveld. Stukken opgesteld
door Johan, Joost, Herman en Dirk van Attevelt: genealogieën, kwartierstaten,
wapenschilden en andere aantekeningen van genealogische aard, betreffende
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vooraanstaande in hoofdzaak Stichtse families (17e-begin 18e eeuw), met
aanvullingen (18e – 19e eeuw). 392. Waenroij..
Wapenboeken van de Gelders-Overijsselse studenten, delen 1-4. Bibl. cat. nr. XXXIX
D 4 – 7. Zie Schutte (1975) voor achtergrondsgegevens.
HUA Toegang 643-1 Blok 3772 Inv. 2396-1, 2399, 2400-3, 2400-5.Coll. van
Hardenbroek, Wapenboek , w.o. Wapenboek Engelen. Van sommige wapenboeken
alleen „Gelderland” gefotografeerd.
Handfoto‟s Ad J. de Jong. Ik mocht van hem vele wapens overnemen.
Collectie Hollands Genealogische Databank - Wapenboek
Wapens Hans (H.K.) Nagtegaal maakt voor de Hollandse Genealogische Vereniging
de Hollandse Genealogische Databank-HGD. Deze is samengesteld uit meerdere
bronnen. Ik verwijs naar de HGD, waar de oorspronkelijke bronnen zijn vastgelegd. Ik
mocht van zijn Databank vele wapens overnemen.
NGV-Loke-wapenboek
Het wapenboek Loke, in het bezit van de Nederlandse Genealogische Vereniging
(NGV-B-157-LOKE-03), werd in kleur samengesteld door Johannes Jacobus Loke in
de 18de eeuw. Dit wapenboek bevat vooral wapens van Zeeuwse families.
Handfoto‟s ACZ.
Particulieren en andere bronnen (incl. internet), waarin één of enkele wapens
Particulieren, meestal lid van VVG zonden mij afbeeldingen van zegels en wapens.
Tevens kon ik aan gedrukte publicaties en van het internet enkele zegels en wapens
ontlenen.
Algemene opmerking
Vele wapenboeken en –kaarten zijn copieën (van copieën). Hierdoor kunnen fouten
bij het natekenen gemaakt zijn en doordat de copiïst de bijgeschreven naam door
een aan hem onbekend schrift niet goed kon lezen kunnen namen verkeerd zijn
overgenomen. Men zij hierop bedacht. Zo lees ik bij Attenveld de naam Borsale in de
betekenis van Borsele.
Overzicht 2011
In tabel 3 geef ik een overzicht van de aantallen bladzijden, zegels, en
wapenafbeeldingen per letter. Aangezien er geen naam met het initiaal X genoteerd
kon worden ontbreekt deze letter in de tabel.
Uit deze tabel blijkt dat gemiddeld per bladzijde drie afbeeldingen te vinden zijn.
Samen leverde dat bijna 4000 afbeeldingen op, waartoe ik niet de details reken, die
ik uit de afbeeldingen knipte.
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Tabel 3. Overzicht van het aantal bladzijden, en afbeeldingen van zegels en wapens
per letter en totaal.
Letter
A
B
C
D

Nblz Nzeg Nwz
36
42
51
170 113 192
48
29
41
54
57
86

Nwk
49
209
81
78

Ntot
142
514
151
221

afb/blz
3,9
3,0
3,1
4,1

E
F
G
H

54
14
60
134

24
8
76
111

52
13
55
146

112
26
64
176

188
47
195
433

3,5
3,4
3,2
3,2

I
J
K
L

10
16
38
50

8
13
29
63

4
19
43
52

16
8
42
60

28
40
114
175

2,8
2,5
3,0
3,5

M
N
O
P

62
20
34
36

55
10
12
25

62
22
47
41

76
17
33
48

193
49
92
114

3,1
2.5
2,7
3,2

Q
R
S
T

2
80
126
44

0
69
97
33

2
95
122
33

4
104
181
66

6
268
400
132

3,0
3,4
3,2
3,0

U
10
2
7
17
26 2,6
V
60
37
56
82 175 2,8
W
82
63
95
98 256 3,1
Y
2
0
0
0
0 0
Z
10
5
2
16
23 2,3
-----------------------------------------------------------ST 1258 971 1338 1663 3982 3,16
Onbeke 6
9
0
0
9 1,50
-----------------------------------------------------------Totaal 1264 980 1338 1663 3991 3,18
Bij de vierde en Inleiding 38 blz. In totaal dus 1300 bladzijden A4.
N = aantal, blz = bladzijde, wz = zwart-wit wapen , wk gekleurd wapen, tot = toaal
van Nzegel, Nwz en Nwk., ST = subtotaal.
Nog te raadplegen (en te fotograferen)
In de Inleiding van VD-152 (2004) noem ik enkele bronnen, die nog geraadpleegd
dienen te worden. Hiervan zijn enkele inmiddels bekeken. Nieuwe zijn bronnen:
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Arnhem
Zegels en Wapenboeken in het Gelders Archief Arnhem-GAA
Zegels in het Gelders Archief te Arnhem-GAA
Dankzij Con en Tjip Hesselink-Melchior worden vele „oude‟ zegels gefotografeerd en
beschreven. Hierna worden zij op de website van het GAA geplaatst. De gegevens
van deze website zijn niet opgenomen. Hiervoor voer ik een aantal redenen aan: 1.
men kan zelf de zegels op de website vinden, 2. op de afbeeldingen berust een
copyright, 3. een deel van de zegels vinden wij terug in coll. Verkerk (Arnhemse
schepenen uit de laatste eeuwen van de Middeleeuwen). Deze vallen niet onder het
GAA-copyright, aangezien ik al voor CD-152 van Dr. Kees (C.L.) Verkerk, schrijver
van het lijvige boek Coulissen van de Macht, en van Drs. Tineke Seebach (GAA)
toestemming had verkregen om van de foto‟s gebruik te maken.
Het Stadsarchief Sittard-Geleen zet ook de z.g. Digitale zegelboeken op hun website.
Deze kunnen geraadpleegd worden.
Handschriften uit het archief van de familie van Rhemen in het GAA
Toegang/blok 0908. inv. nr 0481.Drie leden van de familie van Rhemen verzamelde
heraldische gegevens. Sommige zijn verwerkt in wapenboeken, andere in schetsen.
Ik geeft twee verkleinde voorbeelden.

Wapenboek Torck
Wapenboek van de Ridderschap Kwartier van Zutphen in het GAA
Toegangsnr 0006 invnr 6*. Groot formaat wapenboek. De wapens zijn, zoals de
naam al aangeeft, van ridderlijke geslachten.
Leeuwarden
Provinciale/Provinsjiale en Buma Bibliotheek/Biblioteek van/fan Friesland/Fryslan te
Leeuwarden/Ljouwert
Het Wapenboek van het Gezelschap van Gelderssche en -Overijselsche studenten
aan de Akademie van Franeker.
Leiden
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Universiteitsbibliotheek Leiden
Het Wapenboek van de Geldersch-Overijselsche studentenvereniging,
Uit beide wapenboeken werden al in de eerste editie (VG-152) de basis-gegevens,
zoals die door Schutte (1975) beschreven zijn, overgenomen.
Algemeen
Nieuwe en oude collecties
Nieuwe en oude collecties zullen ontstaan. Ik denk aan die van de NGV, CBG en
uitbreiding van de HGV. Tevens zullen nieuwe gegevens door leden van de VVG,
door derden, en uit wapenregistraties beschikbaar komen.
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Inleiding bij uitgave CD152 (2004) met aanvullingen (2011)
Wapen van het Kwartier van de Veluwe
Inleiding
Het Wapenboek in ontwikkeling van de Vereniging Veluwse Geslachten bevat beschrijvingen en
afbeeldingen van wapens en zegels van vooral families en personen, die als 'Veluws' beschouwd worden of
mogen worden. In de eerste twee uitgaves worden enige afbeeldingen van handmerken opgenomen. Het
plan is een apart CD-Rom Handmerkenboek te produceren.
Aan het verzamelen van beschrijvingen en afbeeldingen van wapens zal worden doorgewerkt.
Vooral de collectie handmerken is nog zeer beperkt in omvang. Hoewel zij op hetzelfde niveau staan als
zegelafdrukken en handtekeningen worden zij door archiefonderzoekers nog te weinig verzameld.
Derde, herziene en vermeerderde uitgave: nu als CD-ROM en later op internet
U ziet op Uw scherm door middel van een CD-ROM de derde versie van het Wapenboek in ontwikkeling
van de Vereniging Veluwse Geslachten. In 1992 werd het eerste Wapenboek in ontwikkeling als publikatie
nr 152 uitgegeven. Het bestaat uit 101 bladzijden. Het tweede aangevulde en gereviseerde wapenboek nr
152V werd in 1997 gepubliceerd. Het beslaat 375 bladzijden. In beide gevallen werden enkele wapen- en
handmerkafbeeldingen opgenomen. De juli-2004-versie beslaat met 2595 afbeeldingen ca 1500 bladzijden
Doordat ik in de afgelopen zeven jaar talloze nieuwe gegevens, vooral afkomstig van de Collectie Muschart,
bewaard bij het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage (zie www.cbg.nl), heb toegevoegd, is
het huidige op mijn PC 'digitale' Wapenboek uitgegroeid tot ca 600 bladzijden.

Wapen van Veluwe en Veluwezoom Arnhem, 1611.

Waarom nu de derde versie?
tekst. Zoals beneden aangeven is, is het einde nog niet bereikt. Immers, door de huidige en toekomstige
digitale technieken kunnen nieuwe gegevens zonder meer aan het bestand worden toegevoegd, waarna
deze direct op de PC te raadplegen zijn. Ook is het mogelijk om de nieuwe versies van de CD-ROM te
maken en beschikbaar te stellen.
Het aantal wapenbeschrijvingen (incl. die van varianten) wordt momenteel (juli 2004) geschat op meer dan
4500. Dit is aanzienlijk meer dan het 1000-tal, dat in 1981 door een medelid als maximum werd geschat.
Naast een onderschatting van het totale aantal wordt dit verschil ook veroorzaakt doordat ik
zegelbeschrijvingen van vele in Arnhem (d.w.z. de Veluwe) wonende (of handelende) personen heb
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opgenomen. Onder hen zullen zich zeker niet-Veluwenaren bevinden, die zich of blijvend of tijdelijk in
Arnhem hebben gevestigd, of er nooit hebben gewoond.

Geschiedenis van het Wapenboek
In 1982 werd een begin gemaakt met de samenstelling van een Wapenboek van Veluwse Geslachten. In
de jaren 1983-1984 werden zwart-wit tekeningen gemaakt door de heer G.A.P. van Helbergen. Hij ontwierp
ook het vignet van de Vereniging.
Tot ca 1987 werden kleurentekeningen gemaakt door C.J. van den Bosch, Bilthoven. Van enige door hem
getekende wapens waren de kleuren niet bekend. In dat geval heeft de tekenaar naar zijn heraldisch inzicht
kleuren aan het wapen toegekend.
Tot ca 1987 werden zwart-wit tekeningen gemaakt door M.J. Nix. Van enige waren alleen beschrijvingen
bekend. In dat geval is het ontwerp volgens zijn heraldisch inzicht gemaakt. Later werden zwart-wit wapens
en wapens in kleuren door F. Nikkels gemaakt. Van de gekleurde wapens werden kleuren-fotocopieën in de
verzameling opgenomen. Vanaf 1990 heeft Berjo Hammer, Apeldoorn gedurende enkele jaren gekleurde
wapens getekend. Door toenmalig tijdgebrek kon ik hem onvoldoende gegevens verschaffen.
Andere wapen-, zegel- en handmerkafbeeldingen werden ontvangen. Indien de schenk(st)er aan mij
bekend is, heb ik dat vermeld. Eventuele correspondentie bevindt zich bij het wapen in de Basis-collectie.
Verder werd gepoogd om zoveel mogelijk afbeeldingen uit handschriften en gedrukte bronnen te
bemachtigen. Hierbij denk ik ook aan foto's van zegelafdrukken. Tot ca 1992 werden zoveel mogelijk dia's
en diaprints van gekleurde afbeeldingen gemaakt. Dit leidde vaak, door de overheersende witte
achtergrond, tot onderbelichte foto's van de wapentekening. Een afdruk wordt dan onaantrekkelijk door de
blauwgrijzige of bruinige tint. Dankzij de voortschrijdende ontwikkelingen van copieertechnieken kunnen nu
prachtige kleurencopieën gemaakt en geprint worden. Vanaf begin 2004 werden digitale kleurenfoto’s
genomen en ingevoerd. Het bleek ook mogelijk te zijn om kleurenfoto’s van het PC-scherm te nemen en
deze in te voeren.

Basis-collectie
Zoals boven opgemerkt werd vanaf 1982 een Basis-collectie met beschrijvingen en afbeeldingen
aangelegd. Deze Basis-collectie afbeeldingen, correspondentie en andere aangelegenden zijn opgenomen
in de Verenigingsbibliotheek. Momenteel wordt deze bewaard in het Gemeente-archief van Barneveld. De
bedoeling van het bestuur is een uitdraai van het gehele wapenboek aan de bibliotheek toe te voegen.
Oorspronkelijk kon de Basis-collectie ook op verenigingsbijeenkomsten geraadpleegd worden. In de
toekomst zal dit door middel van de uitdraai en de CD-ROM kunnen plaats vinden. Kleurencopieën kunnen
of van de uitdraai of van de CD-ROM gemaakt kunnen worden. Uiteraard wordt de CD-ROM ook verkocht.
In de toekomst lijkt het mogelijk te zijn het gehele bestand op de webplek van de Vereniging te zetten, zodat
de gegevens via internet te raadplegen en te copiëren zijn.

Veluws?
Soms is het niet duidelijk of een wapen wel van een Veluws geslacht is (zie boven). Aangezien de
samenstelling van het Wapenboek over meer dan 16 jaren heeft plaats gevonden, ben ik niet consequent
geweest in het opnemen van een wapenbeschrijving, als ik twijfelde of het wel Veluws was.
Dit geldt ook 'omgekeerd'. Amersfoortse geslachten kunnen van de Veluwe komen. Zo vinden wij in het
Wapenboek van Amersfoort bijvoorbeeld de Veluwse families Van Bijler, Van Dompselaar, van Estveld, van
Oldenbarnevelt en van Wenckum. Een typische grensfamilie is ook Van Scherpenzeel met zijn zes 'OostUtrechtse/West-Veluwse' lelies in het wapen (Zeven, 2000, 2001b).
Bovenstaande geldt voor andere steden en dorpen, die buiten maar nabij de grens van de Veluwe liggen. Is
het geslacht van oorsprong Veluws of Veluws geworden? Men dient dat dan uit te zoeken.

Gelre
Muschart beschrijft uit vele bronnen de zegels van de graven en hertogen van Gelre, en van andere
belangrijke personen. Omdat deze bekend zijn (zie beneden), heb ik ze op een paar na niet overgenomen.
heb toegevoegd, is het huidige op mijn PC 'digitale' Wapenboek uitgegroeid tot ca 600 bladzijden Jacob van
Maerlant vermeldt in zijn Den Naturen Bloeme van ca 1266-1269: Esculus data die mespelaer (Meij. 1972).
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Het wapen van de hertogen van Gelre van na 1200 is: in blauw een gouden, rood getongde en
genagelde leeuw (met dubbele, (gekruiste) staart).
Het oude wapen van de graven/hertogen van Gelre uit ca 1200 was: in goud drie rode mispelbloemen.
Enkele beschrijvingen van zegels van graven en hertogen van Gelre door Muschart:
Otto graaf van Gelre, 29-3-1259: licht beschadigd ruiterzegel van lichtbruine was: omgewende ridder
gekleed in een wapenrok met pothelm zonder helmteken gezeten op een omgewend springend paard
zonder iets op de kop en kruis (achterhand?, ACZ) en zonder dekkleden en houdende met de rechterhand
een banier. Wapen op schild en banier: een leeuw op een met blokjes bezaaid veld, die op de banier zeer
onduidelijk. Omschrift: Sigillum Ottonis Co—Ghelrencis. Contrazegel: dezelfde omgewende ridder op
omgewende springend paard, doch met een zwaard in de omlaag gestrekte rechterarm. Helm zonder
helmteken en het paard zonder dekkleden. Wapen op het schild de leeuw op een met blokjes bezaaid veld
(doch onduidelijk). Omschrift: et Zutphaniencis.
N.B. De beide omschriften vullen elkaar aan.
*Gelderland-21.

Graaf Reijnald van Gelre: 20-9-1280: een ridder in maliënkolder
waarover een wapenrok met pothelm en lange rechthoekige
smalle standaard in de rechterhand. Aan zijn linkerarm een zeer
groot schild, dat zijn gehele bovenlijf bedekkend, en zittend op een
springend paar met dekkleden en op de kop eenzelfde scherm als
de ridder op zijn helm. Het wapen op de schild, de standaard en
dekkleden: een leeuw op een met blokjes bezaaid veld. De
leeuwen met de staart naar buiten omgebogen, behalve door
gebrek aan ruimte op de hals (zin door ACZ gewijzigd). Omschrift:
Sigillum reijnaldi comitis Gelren. Contrazegel: als boven, doch de
ridder en het paard omgewend zonder banier, doch met een
zwaard in de omlaag gestrekte rechterarm, het paard zonder
dekkleden en zonder iets op de kop. Op het schild hetzelfde
wapen, als boven. Omschrift: et Sutphaniensis.
N.B. De beide omschriften vullen elkaar aan
*Gelderland-21.
Graaf Reijnald van Gelre, 25-3-1298: donkerbruine was: een ruiterzegel: een ridder met banier op een
springend paard met dekkleden, de ridder met pothelm, waarop een scherm met vijf punten, op de kop van
het paard eveneens hetzelfde scherm, helm met een zeer lange schuin omlaag afhangende smal
helmkleed. Wapen op een groot schild dat het gehele bovenlijf van de ridder afdekt, op een lange banier en
op de paardedekken: een leeuw op een met blokjes bezaaid veld. Omschrift: Sigillum.Reijnald-.Comitis
Gelrensis. Contrazegel: alleen het schild binnen het omschrift met het boven beschreven wapen. Omschrift:
et Sutphaniensis.
N.B. De beide omschriften vullen elkaar aan
*Gelderland-21.
Reinoud graaf van Gelre: 4-12-1312: een groot ruiterzegel in bruine was: een omgewend paard met
dekkleden en op de kop een scherm met zeven lange punten die in een bolletje eindigen, op het paard een
zittende ridder met pothelm, getopt met dito scherm, tussen twee lange smalle vogelveren terzijde aan de
helm bevestigd, wapen op banier, schild en dekkleden: een leeuw met staart naar binnen op een met
blokjes bezaaid veld. Geschonden omschrift Sigill-- --ld: Comiti---s.Gelrensis. Contrazegel: hetzelfde
ruiterzegel, doch kleiner en geen banier, doch een zwaard in de hand. Omschrift: et.Sutphaniensis.
N.B. De beide omschriften vullen elkaar aan
*Gelderland-21.
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Reynaut greve van Gelren ende van Sutphen: 1-3-1333: omgewende ridder met zwaard in de omlaag
gestrekte rechterhand op omgewend springend paard met dekkleden. Wapen op het schild, schouderschild
en paardedekken: een leeuw op een met blokjes bezaaid veld. Helmteken: een aanziend gestelde pothelm
waarop zeer grote pauwenveren, het binnengedeelte beladen
Reinoud II of Reinald II, graaf van Ghelre en van Zutphen
30-11-1333: een leeuw op met blokjes bezaaid veld.
Omschrift: de naam in latijn. Groene was.
Gelders archief, Charterverzameliing nr. 188 (1338)
N.B. r zijn nog meer zegelbeschrijvingen van graaf
Reijnout in *Gelderland-21 en bijvoorbeeld in *Arnhem-16:
Reinaerd, graaf van Gelre 12-7-1309.
Idem Arnhem, Oud-archief nr. 1110 (reg. nr. 71 (1339).
met een omgewende leeuw en vier blokjes. Op de kop van
het paard dezelfde waaier. Omschrift: afgebroken.
Contrazegel: hetzelfde. Omschrift: et Zutphaniensis.
N.B. De beide omschriften vullen elkaar aan
*Gelderland-21.
Eduart/Eduwart, hertog van Gelre: een gekroonde leeuw
met dubbele staart met barensteel met drie hangers over
de hals. Helmteken: op een pothelm een waaier en de
leeuw zonder barensteel. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: 1360, 1367, 1386 en andere jaren: in rode
was.
Wyllem brueder tot Gelre, here tot Egmondt tot Ysselstein ind slantz van Mechelen, 12-10-1459: vrij groot
zegel van bruine was: gevierendeeld, 1 en 4. gekeperd van 12 stukken (van EGMONDT), 2 en 3. twee
beurtelings gekanteelde dwarsbalken (van IJSSELSTEIN). Helmteken: op een gekroonde steekhelm een
zeer hoge bos veren of misschien langwerpige bladeren. Schildhouders: twee leeuwen die de helm en het
helmteken houden. Omschrift: S.Willem.brod.tot Gelre --- tijsselsteine.
Schepenzegel van de 'voighdien' [voogdijen] van Gelrelandt: doorsneden, A. een halve leeuw met dubbele
staart van de snijlijn uitgaande, B. een (heraldische) roos met ronde bladeren.
*Gelderland-6.
Twee toegewende hellende schildjes, elk met helm en helmteken. De rechter beladen met een
omgewende, gekroonde leeuw met dubbele staart. Helmteken: een
pauwenstaartwaaier, beladen met de omgewende leeuw. De linker beladen met.
Kairll van Gelre, 7-1-1535. een leeuw. Helmteken: over de hals van een dier en links daarvan een
vleugel*Arnhem-6-1: zegel in rode was van hertog
Andere voorbeelden
Zegel van de Gelderse Leenkamer - twee schildjes toegewend naast elkaar, waarvan de rechter beladen
met een omgewende
gekroonde leeuwe met dubbele staart, en het linker beladen met een gekroonde leeuw.
Beide schilden bedekt met een traliehelm, het rechter helmteken: een pauwenstaart komende uit een kleine
bazijnvormige houder, en beladen met een ovaalvormig bord waarop de rechter leeuw, het linker helmteken
dito, doch het bord beladen met de linker leeuw. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Arnhem 20-5-1622.
Gelderland
Het wapen van Gelderland is gedeeld, I. in blauw een omgewende klimmende, gouden leeuw, rood getongd
en genageld, en met dubbele staart, II. in goud een zwarte leeuw, rood getongd en genageld.
Schilddekking: een hertogshoed.
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Op een Chinees porseleinen bord is in kwartier 1 de leeuw goud
gekroond. Kleurenafbeelding zie van Lookeren Campagne
(1996, omslag).

Verwerkte en geraadpleegde bronnen
Leden van de Vereniging Veluwse Geslachten
Vele leden schonken aan de collectie een foto van een zegel of een fotocopie van gekleurde wapen.
Hieronder bevinden zich 'aloude' en 'aangeboren' wapens en ook recent aangenomen (en geregistreerde)
familiewapens.
Centraal Bureau voor Genealogie
Collectie Muschart
Het grootste deel van de tekst van het Wapenboek bestaat uit zegelbeschrijvingen, die door R.T. Muschart
gemaakt zijn, en die als de Collectie Muschart in het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage
bewaard worden en te raadplegen zijn. Deze collectie bestaat uit zo'n 150000 vooral zegelbeschrijvingen,
welke hij in archieven in Nederland maakte (van Drie & Steur, 2000). De beschrijvingen bevinden zich op
een kaartsysteem, bestaande uit dunne papiertjes. Oorspronkelijk was deze collectie alleen op wapenstuk
gerangschikt en daardoor niet
gemakkelijk op familienaam te raadplegen. Op deze collectie is door het Centraal Bureau voor Genealogie
een index op familienaam gemaakt, zodat men ook op familienaam kan zoeken. Deze collectie is door
middel van microfiches toegankelijk gemaakt. Daarnaast zijn Muschart's 'net'-schriften bewaard gebleven.
Hierin staan de zegelbeschrijvingen per archiefbezoek. In elk schrift staat een inhoudsopgave. Muschart
moet of een kaartsysteem op geraadpleegde archieven en archiefdelen of een enorm geheugen gehad
hebben, want ik heb slechts twee keer bemerkt, dat hij een archiefgedeelte opnieuw beschreef.
Interessant is hierbij op te merken, dat de beschrijving van eenzelfde zegel iets verschillend kan zijn. Als
voorbeeld denk ik hierbij aan een ankerkruis versus een krulkruis. Het zegel zal niet duidelijk geweest zijn,
waardoor hij in de ene keer tot een ankerkruis besloot en de andere keer tot een krulkruis. Dit betekent dat
men voor de zekerheid het zegel-zelf moet bekijken om dan zelf een beslissing te nemen. Kleuren hoopte ik
met behulp van ondermeer het door C.E.G. ten Houte de Lange in 2001 uitgegeven Repertorium
Familiewapens van bekende Nederlandse geslachten te controleren en toe te voegen. Hiermee wilde ik het
Wapenboek zo volledig mogelijk maken, en, aangezien Muschart vooral 'ongekleurde' zegels beschrijft de
kleuren aan zijn wapenbeschrijvingen toevoegen. De kleurenafbeeldingen zonder wapenbeschrijvingen,
maar wel met bronvermelding, vindt men het genoemde Repertorium.
Hierbij vielen mij nog twee zaken op. Ten eerste komen talloze varianten van eerder in het VG-Wapenboek
opgenomen wapenbeschrijvingen naar voren. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de horens van een zilveren
bok, die volgens een eerder genoteerde wapenbeschrijving goud zijn, en in het Repertorium zilver, aan een
anders gekleurde schuinbalk, de snavelkleur van de zwaan (goud versus rood) en aan andere
schildhouders (leeuwen versus omkijkende griffioenen). Ten tweede vroeg ik mij af aan wie de talloze naar
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mijn mening helemaal niet zo 'bekende Nederlandse geslachten' dan wel bekend zijn, en waarom talloze
bekende Veluwse geslachten ontbreken? Daardoor overlappen het Repertorium en het Wapenboek elkaar
weinig en vullen elkaar dus goed aan.

11n (Muscharts code)

zoz.

VLIECK
Geschuind

Hendrijck Vlieck 29/7 1721 leenman van de
abdisse van Elten vermoedelijk te Putten
Lakafdruk in de Volmachten der Geldersche
Leenkamer.
NB: de naam komt ook als Vlijck voor.
Deze familie behoort tot de groep families
op de Noord Westelijke Veluwe, waarvan vele gerangschikt.

A (rechts) 3 voorwerpen als schets, 2-1
Leenmannen van de Abdij Abdinghof en van
B (links) 3 lelies, 1 wassenaar en een merk
de Kelnarij van Putten zijn, die alle zoogenaam- als onderstaande
schets
de seinlichten in hun wapens voeren als
de letters H. en V. boven het schild
voordracht over dit
(zie schetsen hierboven) wapenfiguur.
NB: Vergelijk Vlieck met 3 vergezelde blaren.
Zie verder ommezijde.

Brantsen, van Hennekeler, van Verscheur, Wakker etc. Zie mijn

Collectie Steenkamp/Damstra

In het Centraal Bureau voor Genealogie bevindt zich de collectie Steenkamp/Damstra. Deze collectie werd
in eerste instantie door J.C.P.W.A. Steenkamp gemaakt. In 1946 werd zij door M.N. Damstra overgenomen
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De collectie bestaat uit ca 250 000 blasoeneringen, die vergezeld gaan van zegelafdrukken en
wapentekeningen (Ned. Archief Geneal. en Heraldiek 4 (1945/6): 145-149). De collectie is geordend op
familienaam en is op microfiches te raadplegen. Omdat de foto's van zegels op microfiches niet duidelijk
zijn, kan men de originele collectie inzien.
Hoge Raad van Adel
Zegelcollectie Kragt
De zegelcollectie Kragt moet nog bestudeerd worden. Het bevat ‘Gelderse’ zegels, o.a. uit Nijkerk
mededeling Mr Egbert Wolfswinkel.
Andere collecties
Aangezien er bij andere instellingen nog veel te verzamelen was en is, kwam ik nog niet aan de collecties
van De Hoge Raad van Adel toe. Enkele bronnen zijn door E.G. Wolleswinkel in De Nederlandse Leeuw
beschreven.
Gelders Archief te Arnhem
Zegels
Bekend is dat er nog talloze bronnen in dit archief op ‘heraldische’ ontsluiting liggen te wachten. Een begin
wordt gemaakt door de vooral middeleeuwse zegels in het Gelders Archief te beschrijven en te fotograferen.
Dit werk wordt gedaan door Con en Tjep Hesselink-Melchior. De foto’s en de beschrijvingen zijn op de
website van het Gelders Archief te vinden.
Aleerder, rond 1970 zijn voor het proefschrift ‘Coulissen van de macht’ van Dr. Kees (C.L.) Verkerk ca 270
zwart-wit foto’s van zegels in het voormalige Gemeentearchief van Arnhem en in het voormalig Rijksarchief
in de Provincie Gelderland, beide in Arnhem, gemaakt. Ongeveer 100 zegels werden door Verkerk in het
bovengenoemde boek opgenomen. Met toestemming van het Gelders Archief (Drs. Tineke Seebach) heb ik
de bovengenoemde 270 foto’s in het wapenboek opgenomen. Hierdoor is niet alleen deze bron ontsloten,
maar werd ook het wapenboek verrijkt.
Zie ook website www.geldersearchieven.nl/
Wapenboeken.
In het Gelders Archief kreeg ik de gelegenheid om de gekleurde wapentekeningen in de wapenboeken, die
in dit archief bewaard worden te fotograferen. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat ik de
wapentekeningen op een zonnige dag nabij het raam van de leeszaal, uiteraard uit de zon, legde en daar
de foto’s nam. Het resultaat was bruikbaar, maar van suboptimale kwaliteit. De tekeningen moeten dan ook
als bron gezien worden om ze later op professionele wijze te doen fotograferen.
Het wapenboek van Arnhemse Coninck Straete vendel , dat in 1918 door van Hogerlinden vermeld wordt, is
niet aanwezig in het Gelders Archief en de Bibliotheek Arnhem. Is het verloren gegaan, bijvoorbeeld tijdens
de Slag om Arnhem in 1944, of zou tijdens deze slag of erna iemand het gevonden hebben en het als zijn
eigendom beschouwd hebben? Dan zou het nog boven water kunnen komen.
N.B. Toegevoegde notite: dit wapenboek is gelukkig bewaard gebleven en de afbeeldingen zijn aan deze
revisie toegevoegd.
Hoewel ik een aantal wapenboeken fotografeerde, zijn er noch andere die bestudeerd en gefotografeerd
dienen te worden.
Opvallend is dat vele leden van ambachtsgilden en schutterijen gecompliceerde persoonlijke wapens
voerden. Bijvoorbeeld: het wapen werd gedeeld, in veld I vinden we het familiewapen, en in veld II een
ander wapen. Of het wapen werd gevierendeeld met in kwartier 1 (en 4) het familiewapen. Mijn hypothese
dat de leden hun persoonlijk wapens met die van hun echtgenote, van hun moeder, hun grootouders
vermeerderden, controleerde ik voor enkele wapens (zie hieronder). Genealogisch onderzoek zal deze
hypothese moeten bevestigen of verwerpen. Waarschijnlijk in de hand van Muschart werden in het
Wapenboek van de St. Joosten Schutterij in potlood de (vermoedelijk) familienamen van de toegevoegde
wapens geschreven. Maar hierbij kunnen fouten gemaakt zijn, zoals onderstaand voorbeeld aangeeft.
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Een voorbeeld is het persoonlijke wapen van Jasper van
Brienen, lid van de Sint Joosten Schutterij te Arnhem, ov.
1606. Zijn persoonlijk wapen is gedeeld, I. van Brienen (een
rode klimmende eenhoorn op zilver), II. een rode adelaar op
zilver. Iemand, mogelijk dus Muschart, schreef hierbij in
potlood ‘van Arnhem.’ Verschillende Arnhemse families
voer(d)en dit wapen, o.a. van Arnhem en Munter. In dit
geval zal het tweede veld het wapen Munter zijn. Jasper
was immers getrouwd met Naleke Munter.

Gedrukte bronnen
Talloze gedrukte bronnen werden geraadpleegd en een eventueel aanwezig beschrijving en afbeelding van
een zegel of wapen opgenomen. Dergelijke bronnen kunnen Genealogieën, Zegel- en Wapenboeken zijn.
Zo bevinden zich in de Jaarboekjes van het Nederlands Patriciaat vele, veelal zwart-wit, tekeningen van
familiewapens.
Speciale aandacht vestig ik op het:
Repertorium
In 2001 werd het prachtige boek Repertorium familiewapens van bekende Nederlandse geslachten, do
wens, dat het bovengenoemde Repertorium (ook) als CD verschijnt, nog in vervulling gaat. De titel zou dan
gewijzigd kunnen worden in Wapens van bekende Nederlandse geslachten, want Familiewapens van
geslachten is wat dubbelop.
Arnhems-Zilver-1958
De catalogus van de tentoonstelling Arnhems Zilver-1958 bevat meer dan 500 geschetste afbeeldingen. De
namen zijn gecodeerd beginnende met AZ-. De schetsen zullen geleidelijk aan worden toegevoegd.
Collecties Anton C. Zeven, Wageningen
Gemeente-archief Wageningen
In de loop der jaren heb ik foto's gemaakt van ca 1300 zegels, die ik in het Gemeente-archief van
Wageningen tegenkwam. Hiervan zijn wellicht 700 persoonlijk zegels. De zegels zijn vooral afkomstig uit
Wageningen en de omgeving. Daarnaast komen zegels andere delen van Europa voor, van Rostock
(Duitsland) tot Tralee (Ierland) en Bordeaux (Frankrijk) en uit de vroegere Nederlandse koloniën.
Het aantal zegels van 'Wageningers' is relatief gezien niet groot, doordat de door Wageningers
(bijvoorbeeld schepenen) gezegelde documenten veelal aan de rechthebbenden werden meegegeven,
terwijl een ongezegeld afschrift in Wageningen bewaard werd. Ook werden gezegelde documenten naar
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een andere plaats werd gestuurd om daar mogelijk in een archief te worden bewaard. Zo worden oude
stadszegels van Wageningen bijvoorbeeld in het Gemeentearchief van Rhenen bewaard, en zegels van
Wageningse schepenen in het Gemeentearchief van Veenendaal. Hierdoor bewaart het GAWageningen
zegelafdrukken van personen uit de bovengenoemde plaatsen en gebieden. Een deel van de foto’s en
beschrijvingen is aan het Wapenboek toegevoegd.
Gemeente-archief van Barneveld
Bovenstaande geldt ook voor zegelfoto's door mij gemaakt in de Gemeentearchief van Barneveld.
Gemeente-archief van Nijkerk
De zegels gefotografeerd in het Gemeente-archief van Nijkerk en enige uit de collectie van Timo de
Ridder, Nijkerk zijn in het Wapenboek opgenomen.
Gelders Archief te Arnhem: wapenboeken
In het Gelders Archief worden Wapenboeken bewaard. Sommige zijn afkomstig van schutterijen en
ambachtsgilden. Andere werden door particulieren samengesteld. Tot de laatste behoren leden van het
geslacht van Rhemen, die wapenafbeeldingen, die zij tijdens hun onderzoek waren tegengekomen,
natekenden en in hun verzamelingen opnamen. Een deel* van de wapenboeken werd in kleur
gefotografeerd. Zie hierboven voor de opmerkingen over de suboptimale kwaliteit van de foto’s.
*Wapenboek van het ‘Rhijnstraatse Vaandelen’, aangelegd door Wouter Zimmers in het jaar 1713,
lopende over de jaren 1676-1794. GA inv. 2105.
*Wapenboek van het Collegium Vetus Fraternitatus Sancti Jodoci of Sint Joosten schutterij, opgemaakt
de
omstreeks het midden der 17 eeuw, en bijgehouden tot 1785. GA, Oud-Archief Arnhem, Gedeponeerde
archieven inv. 2089.
*Wapenboek van het St. Lucasbroederschap te Arnhem, GA toegangsnr 0352 inv. 1.
*Wapenboeken van het St. Caecilia Concert te Arnhem. Gemeentearchief Arnhem nrs 16 en 17.
Andere nog te (verwerken)/raadplegen bronnen
in willekeurige volgorde
Collecties
Het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage. De bovengenoemde collectie Muschart moet
nog verder worden geraadpleegd. Dit Bureau fotografeert zijn zegelcollectie; de foto’s zijn in het Bureau in
te zien.
Het Wapenboek van de Heraut Gelre kan nog verder worden bestudeerd. Een deel van de gegevens
werd overgenomen en gekoppeld aan de kleurentekening van de hieronder vermelde website. Zie voor
gedrukte vorm met zwart-wit afbeeldingen: Gelre. 1992. Uitgeverij-Editions Jan van Helmont, Leuven. 383p,
en voor nieuw getekende kleurenafbeeldingen (alleen wapenschild) de website (juni 2004) www.heraldiqueeuropeenne.org/ Armoriaux/Gelre/ (nog niet alle wapens zijn getekend, juni 2004, 2011)
De afbeeldingen in de door Schutte (1975) beschreven wapenboeken van de Gelders-Overijsselse
studentenverenigingen in Nederland , die aanwezig zijn in Het Utrechts Archief zijn door Ad. J. de Jong
gefotografeerd en de ‘Veluwse’ wapens zijn opgenomen. De wapenboeken in Leidse en Franeker
studenten moeten nog verwerkt worden. Misschien komen wapens van Veluwenaren voor in
wapenboeken van studentenverenigingen in het buitenland.
Een publikatie met beschrijvingen van zegels van Rhenenaren door Ad J. de Jong komt beschikbaar.
Gemeentearchief Amersfoort. De meeste afbeeldingen in het Wapenboek van Amersfoort (Zeven,
2000) werden in eerste instantie zwart-wit gefotografeerd. Later zijn de wapens in kleur gefotografeerd en
werden de zwart-wit afbeeldingen vervangen. Tevens dient de foto-collectie, samengesteld van de
afbeeldingen gecopieerd door M.L. van Hangest, baron d’Yvoy van de wapenborden in de Sint Joriskerk in
1787 op wapens met Veluwse achtergronden bekeken te worden. Het origineel bevindt zich in het Centraal
Bureau voor Genealogie. Tot slot moet de zegels beschreven door A.F. van Beurden, in 1933
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(gepubliceerd als Schepenzegels in het Amerfoortsche gemeentearchief Amersfoort. 58p.) gefotografeerd
worden.
De zegels in de collectie van de Nederlandse Genealogische Vereniging te Weesp worden
gefotografeerd en is in het Verenigingscentrum raadpleegbaar.
Collectie foto’s van zegels (zie boven), gemaakt door Anton C. Zeven in het Gemeentearchief van
Wageningen in de periode 1996-2002 moeten worden toegevoegd, als daar geen eigen CD van wordt
gemaakt.
Een begin is gemaakt met het fotograferen en beschrijven van de talloze zegels in het Gelders Archief te
Arnhem (zie boven). In dit archief zijn ook wapenboeken aanwezig, waarvan een deel door mij werd
gefotografeerd. De ‘Veluwse’ wapens van de nog niet gefotografeerde wapenboeken moeten nog worden
overgenomen.
Ik veronderstel dat in het huidige millennium of waarschijnlijker nog deze eeuw afbeeldingen van de
talloze (45000-80000, Zeven, 1996) zegels, aanwezig in de Gelderse en niet-Gelderse archieven en
die van particulieren, digitaal beschikbaar komen en beschreven worden. Daaronder zullen die van
Veluwenaren zijn, die nog niet bekend zijn. Maar wellicht dat bijvoorbeeld in 2020 betere technieken dan
de huidige (2004) beschikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor de Wapenboeken. Een deel werd reeds
opgenomen.
Moderne technieken zullen het publiceren van goedkope facsimile-uitgaven wapenboeken in de nabije
toekomst mogelijk maken. Indien in de originelen geen beschrijvingen staan, dan zouden die moeten
worden toegevoegd.
Afbeeldingen en beschrijvingen van oude, nu nog onbekende en nieuw-ontworpen wapens moeten
worden toegevoegd.
In de volgende gedrukte bronnen zijn nog gegevens over wapens van Veluwse geslachten te vinden:
Hamers, N.A. en anderen: verscheidene publikaties over heraldisch bronnen in het Gemeente-archief van
Nijmegen. Bijv. Wapens van Nijmeegsche geslachtenp. 137-181 in Zoeklicht op Nijmegen (Nijmegen,
1980),.
Hesselink-Melchior, C.C., G. Luessink-Stam & J.K. Pruim-Reinders. 2000. De Zwolse schepenzegels.
Zwolle. 198p.
de Jong, A.J. & C.L. van Otterlo. 1996. Genealogie en heraldiek te Rhenen. Rhenen. 495p.
Nederlands Patriciaat (alle jaarboekjes).
Nederlands Adelsboek
Rietstap'’s Amorial
Schilder, K. 1974-1981. Kamper schepen- en schoutenzegels. Kamper Almanak, artikelen in 8 jaargangen.
Schilder, K. 2001. Besloten testamenten 1655-1809. Bewerking van de inventarisnummers 156-162 van
het rechterlijk archief van Kampen. Met afbeeldingen van de opgedrukte zegels. Kampen.
de Vey Mestdagh, J.H. & J.A. de Boo. 1995. Liber Sigillorum. De zegels in het Archief van de Ridderlijke
Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-1811. Utrecht. dl. 1, 243p, dl. 2, 110p.
Ook op particuliere en institutionele websites worden meer en meer wapens, dus ook van Veluwse
geslachten, gepubliceerd.

10

Merken en handmerken
Merken, die als handtekening werden gezet heten handmerken (ook vaak huismerken). Deze heb ik ook
verzameld. De collectie is zeer zeker onvolledig. Het plan is een afzonderlijke CD-ROM Handmerkenboek
van Veluwse Geslachten in ontwikkeling te maken.
In een groot aantal wapens komen merken voor, die afgeleid zijn van handmerken. Deze merken vormen
een deel van het wapen en moeten dus als een wapenfiguur beschreven worden. Door hun veelvormigheid
is dit moeilijk. Beter is het een afbeelding te tonen. Ook Muschart waagde zich er niet aan en schreef: merk,
soms vergezeld van een tekening. Ik volg hierin Muschart.
Pogingen om merken te classificeren of te coderen zijn die van Jonker (1986) en Pallada (1988):
Jonker (1986) maakte de volgende hoofdindeling: I. kruizen, II. gaffels, III. rechte lijnen anders dan I en II,
IV. gebogen lijnen, V. letters, VI. combinaties van I tot en met V. VII. afbeeldingen, en VIII. overige vormen.
Indelingen I, II, III en V worden dan verder verdeeld.
Pallada (1988) legde de vormen van handmerken in formules vast. Het gebruik ervan vereist een grote
kennis van deze methode. Een toepassing ervan heb ik niet gezien. Een nieuwe poging wordt ondernomen
door Paul Harthoorn (NGV). Zijn methode van indeling is nog niet gepubliceerd (juli 2004).
Verhoeven en Mol (1994) verwoordden ook mijn conclusie, dat de meeste handmerken zo ingewikkeld zijn
dat zij zich niet laten beschrijven. Alleen een afbeelding geeft aan hoe een handmerk eruit zag (Zeven,
1996i).
Zie verder Inleiding van het nog te verschijnen Handmerkenboek.
Varianten
Van een aantal wapens zijn varianten opgenomen. Dit houdt in dat van een wapen van een bepaalde
families meerdere, op elkaar gelijkende afbeeldingen en/of beschrijvingen beschikbaar zijn. Hierbij denk ik
bijvoorbeeld aan een wapendier, dat omgewend is, of aan een ander helmteken. Ik heb voor elke variant de
beschrijving van het onveranderde deel niet opnieuw opgenomen. In het algemeen nam ik als
hoofdbeschrijving diè beschrijving op die ik als eerste tegenkwam. Dit betekent niet dat een variant van
lagere orde is dan het eerst beschreven wapen. De beschrijving van de variant, indien eerder gevonden,
had dus ook de hoofdbeschrijving kunnen zijn.
Maar daar de samenstelling van het Wapenboek over vele jaren plaats vond, zijn soms de varianten apart
en volledig beschreven.
Meerdere wapens van één persoon
Tijdens de samenstelling van het Wapenboek viel het mij op dat één persoon met verschillende
zegelstempels zegelt. De afbeeldingen op het zegel kunnen op elkaar gelijken, bijvoorbeeld doordat de
persoon een kwestie een zegelstempel met zijn familiewapen heeft en een ander zegelstempel met een
gedeeld wapen met rechts zijn familiewapen en links dat van zijn vrouw of van zijn moeder.
Uiteraard komt het ook voor dat iemand zegelt met het zegel van een tweede persoon, omdat de zegelaar
zijn eigen stempel niet bij zich heeft of er geen bezit. Vaak wordt dat dan in het document vermeld. In
sommige gevallen ontbreekt deze vermelding, waardoor het lijkt of dit het zegel en dus het wapen van de
zegelaar is. Als een onderzoeker dan een afdruk van dergelijk stempel als eerste bron van een wapen
vinden, dan is het aannemelijk dat hij aanneemt dat de zegelafdruk zijn familiewapen toont.
Verder kunnen verschillende zegelstempels door één persoon gebruikt worden (Zeven, 1994a), omdat hij
zich moet aanpassen aan de tijdsomstandigheden. We zien dat in de periode 1795-1813, waarbij de
zegelaar zich moest aanpassen aan de verordonneringen van die tijd. We zien dat voor bijvoorbeeld
Harmannus B. van Dalen te Wageningen. Maar het is ook mogelijk dat een zegelaar zijn stempel verloor.
Het gebruik was dan een nieuw stempel met een wijziging te doen snijden. Bijvoorbeeld in plaats van
schildhoudende leeuwen werden schildhoudende griffioenen gebruikt (Zeven, 1999).
Recentelijk ontdekte ik dat bovenstaande ook door Muschart in 1918 was opgemerkt. Hij schrijft: -- dat ik
een groot aantal brieven-collecties, dat ik reeds heb doorgewerkt vele voorbeelden heb gevonden dat een
en dezelfde persoon verschillende wapens gebruikte, dat wil zeggen of zijn eigenlijke familiewapen alleen,
of dit gecombineerd met andere wapens, hetzij gedeeld, doorsneden of gevierendeeld. Ook anderen zullen
dit opgemerkt hebben.
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Streekwapens
In bepaalde steden of streken van de Veluwe komen bepaalde wapenstukken in een opvallend hoge
frekwentie voor. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ankerkruis en de uitgerukte heideplant/toorts voor de Noord
West Veluwe. Het zijn streekwapenstukken. Maar beschouwt men de frekwenties van voorkomen van
deze wapenfiguren in vergelijk met alle op de Veluwe voorkomende wapenfiguren, dan zijn deze
frekwenties erg klein.
Tevens dient vermeld te worden, dat met toename van de frekwentie van een wapenfiguur die van een
andere wapenfiguur moet afnemen. In bepaalde streken komen dan bepaalde figuren helemaal niet voor.
Dergelijke wapenfiguren heb ik ‘hiaatstukken’ genoemd. (Zie voor een overzicht: Zeven, 2001b, 2001c).
Ankerkruis
In zijn boek Het Laat-Middeleeuws grafregister van Barneveld (1985) schrijft A.H.J. Prins op pag. 48 dat het
'ankerkruis vanouds een typisch West-Veluws streekwapen (is), dat samenhangt met de grondheerschappij
van de abdij van Paderborn.' Hij vermeldt daarbij de geslachten Van Dompselaar, Van Schaffelaar, Van
Renselaar, Van Oldenbarnevelt, Bentinck en Van Hell die alle een ankerkruis in het wapen hebben. In een
gesprek meldde Prins, dat hij vermoedde, dat deze geslachten het ankerkruis in hun wapen voerden, om
zich als groep van een andere groep geslachten te onderscheiden. Hij merkte daarbij op dat de Franse lelie
door weer andere geslachten in het wapen was opgenomen. Het bovenstaande is niet toegelicht. (Zie voor
overzicht 2001b.)
Lelie
Wat de lelie betreft, deze vinden wij vooral in wapens van Oost-Utrechtse/West-Veluwse families (zie voor
overzicht Zeven (2001b). Wat is hiervan de oorzaak?
Heraldische (ster)roos/vijfblad met puntige bladeren
In de zegels van de schepenen in Arnhem in de 15de eeuw komt vaak een heraldische sterroos of vijfblad
voor. Is dit een streekgebonden wapenstuk? Waarschijnlijk niet. Ik denk hierbij aan een breuk. Een zegelaar
zal hiermee hebben willen aangeven, dat het zijn zegel was en niet dat van een nauwverwant familielid,
bijvoorbeeld zijn vader, broer of zoon.
Seinlicht, brandende takkenbos, bos uitgerukte heideplanten of toorts, brandend zwaard?
Van der Muelen (1885) vermeldt voor het wapen Lyesvelt twee zwarte omgekeerde hermelijnstaartjes. In
een voetnoot zegt hij 'Kunnen deze omgekeerde hermelijnstaartjes misschien takkebossen voorstellen aan
een handvatsel verbonden, die aangestoken des nachts voor het geven van seinen gebruikt werden, zooals
nadere onderzoekingen hebben uitgemaakt voor dergelijke figuren, o.a. in de wapens Brantsen en
Verschuir.' Deze figuren worden door Muschart als ‘uitgerukte heideplanten’ en 'seinlichten' beschreven.
Misschien herkennen wij in dit laatste genoemde woord Muscharts verleden als marine-officier en
havenmeester. Hoffman (1933-1941) gebruikte in zijn engelstalig artikel de term torch, dus in het
nederlands: toorts. J. Hoogendijk (mond. meded. jan. 2001) noemt ze echter bij de oude naam:
omgekeerde hermelijnstaartjes.
Deze drie sterk verschillende termen n.l. omgekeerde hermelijnstaartjes (van der Muelen, 1885), seinlicht
(toorts, brandende takkenbossen als veronderstelling van der Muelen, 1885 term ingevoerd door Muschart),
en uitgerukte heideplanten vinden hun oorsprong in de grote variatie aan de afbeeldingen ervan (zie bij van
Renselaar). Vaak heb ik de term uitgerukte heideplanten gebruikt, maar ook wel toorts met handvat of
omgekeerd hermelijnstaartje. Misschien moeten we ook aan een brandend zwaard denken. Alvorens een
wapen te tekenen is het noodzakelijk de bron te bestuderen om te zien hoe het wapenstuk in het stempel
was gesneden of een tekening was gemaakt.
Beschrijving van wapens en zegels zoveel mogelijk volgens Muschart
Nederlandse taal
De meeste beschrijvingen zijn afkomstig van Muschart. Hij gebruikte een zeer duidelijke, in het Nederlands
gestelde taal. Zo gebruikte hij in plaats van balksgewijs resp. paalsgewijs, naast elkaar resp. boven elkaar.
Hetzelfde geldt voor de kleuren. Ik volg Muschart, Rietstap en vele Vlaamse en andere Nederlandse
beroeps- en amateur-topheraldici, die de Nederlandse woorden voor de kleuren rood, blauw, zwart en
groen gebruiken, en niet de archaïsch termen keel, azuur, sabel en sinopel. Muschart's spelling knods
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wijzigde ik in knots. Hetzelfde geldt voor -waards in -waarts. Muscharts benoemingen 'paardenkop' en
'paardenpoten' heb ik niet gewijzigd. Het is mogelijk dat ik vele jaren geleden zijn woord 'hertenhoorn'
(hertshoorn, als van een gewei één van de twee takken voorkomt) heb gewijzigd in geweitak, en
hertshoorns (meervoud) in gewei.
In sommige zegelbeschrijvingen vermeldt Muschart kleuren. Kennelijk was op de zegelafdruk een
kleuraanduiding te zien. Dit geldt vooral voor de grotere oppervlakken, zoals het schild en het schildhoofd
en voor grotere wapenstukken.
Het blijkt dat er geen regel bestaat voor de volgorde van de benoeming van de kleuren van dekkleden.
Soms leest men: rood gevoerd van zilver. Wanneer ik voor de keus werd gesteld koos ik voor de volgorde
buitenkleur > voering.
Rangschikking
In vele wapens komen drie stukken van hetzelfde voorwerp etc. voor. Deze zijn veelal geplaatst 2-1, dwz.
één heraldisch rechtsboven, één heraldisch linksboven en één in de schildvoet. Wanneer dit het geval is
wordt dit, zoals het gebruik is, niet in de wapenbeschrijving vermeld. Hetzelfde geldt voor de griffioen.
Heraldisch-normaal steekt dit dier zijn staart onder zijn lichaam tussen zijn poten door. Als dit het geval is,
dan is het vermelden van 'griffioen' voldoende. Niet alle beschrijvingen heb ik op deze wijze aangepast. Een
probleem is echter, dat vaak niet bekend is wat normaal is, en dat een tekenaar van drie wapenstukken of
van een griffioen dan niet weet hoe de wapenstukken te plaatsen en de griffioen te tekenen.
Standaard-beschrijving
Muschart verdient de waardering van alle Nederlandstalige heraldici voor zijn zeer duidelijke beschrijvingen.
Omdat hij zo'n 150000 zegel- en wapenbeschrijvingen op zijn naam heeft staan zou zijn wijze van
wapenbeschrijving in Nederland standaard moeten worden. Maar de meeste heraldici zijn solitairen, die hun
eigen weg gaan. Los van bovenstaande zou Muscharts collectie in het Guinness Book of Records
opgenomen dienen te worden, omdat hij de beschrijvingen zelf maakte.
Zegelbeschrijving
Een zegel werd gebruikt om een overeenkomst te bezegelen of een gesloten brief te verzegelen. Wanneer
men een zegel beschrijft dient men de volgende gegevens op te nemen en te vermelden: 1. naam van de
zegelaar, functie, 2. omschrift, 3. voorstelling op het zegel, 4. vorm, grootte en kleur van het materiaal (was,
lak, anders), 5. wijze van bevestiging, 6. aanwezigheid van een tegenzegel (deze wordt dan ook volledig
beschreven), 7. datum van het stuk, 8. bewaarplaats van het stuk, 9. datum van eerste voorkomen van het
zegel, 10. datum van laatste voorkomen van het zegel, 11. waar eventueel afgebeeld, 12. literatuur
betreffende dit zegel, 13. andere bijzonderheden (van Schilfgaard, 1967; Zeven, 1984b). Definities
betreffende zegelbeschrijvingen worden gegeven door Bautier (1990).
De meeste zegels waren opgedrukte lakzegels (4, 5, 6), waarvan de naam en functie van de zegelaar (1),
datum van het document (7), beschrijving (3), omschrift (2) en bewaarplaats (8) in de bijschriften worden
gegeven. Overigens wordt in de practijk eerst de beschrijving gegeven en vervolgens het omschrift. De
vorm (4) blijkt uit de foto. De grootte (4) wordt niet bepaald. Meestal betreft het de gewone zegelgrootte;
soms vermeldde ik zegelring bij een kleine zegelafdruk. De eerste en laatste data van voorkomen (9 en 10)
kunnen alleen na tijdrovend onderzoek bepaald worden. Aan punten 11 en 12 kon alleen voldaan worden
als deze gegevens mij bekend waren.
Omschrift van een zegel
Over de term randschrift verschillen heraldici van mening. Sommigen menen dat het randschrift voorkomt
op de vertikale kant van een munt, zoals bij de vroegere Nederlandse gulden en de huidige Nederlandse 2euromunt. Muschart gebruikte randschrift. Ook kom je rondschrift tegen. Momenteel geven de meeste
zegeldeskundigen de voorkeur aan de term omschrift.
Spelling
Om de ‘zoveel’ jaren is er weer een nieuwe spelling van de Nederlandse taal. Hierbij worden soms oudere
spellingsregels als nieuw ingevoerd, en recent ingevoerde regels als verouderd verwijderd. De periode
waarin dit wapenboek werd samengesteld heeft de spellingen berenpoot > berepoot > berenpoot gekend.
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En geeft het 'groene boekje' ook de 'versteende' spellingen van heraldische termen, indien die als
'versteend' worden beschouwd? Is ossenkop of ossekop 'versteend' of niet?
Kortom ik weet niet meer welke spelling ik gisteren en vandaag moet gebruiken om morgen alles weer te
moeten wijzigen. Voor de beschrijving van een wapen is het overigens niet van belang of deze in de
spellingswijze van gisteren of eergisteren is gesteld. Immers voor een heraldicus is een ossekop een
ossenkop. Vandaar dat verscheidene spellingen in dit Wapenboek zijn ingesloten.
Daarnaast heb ik ook nog oudere spellingen niet gewijzigd. Zo vinden we bijvoorbeeld militaire functies als
lieutenant, capteijn en collonel gespeld.
Gewaarschuwd
Men zij dus gewaarschuwd. Het bovenstaande betekent dat men zowel op ossekop als ossenkop, of op
berepoort en berenpoot, moet zoeken.
Onderzoek
Ontstaan van enkele wapens
Muschart (1947) geeft van een aantal wapens het verband tussen de wapenfiguur resp. de wapenfiguren en
huisnamen of beroepen. De voorbeelden betreffen voornamelijk wapens van Amsterdamse geslachten. Eén
is afkomstig van een Arnhemse/Haagse/Rijswijkse familie. In 1602 voert de Haagse schepen IJsbrant
Dircksz. van Groenesteijn als wapen een geschakeerd veld. Hij woont dan in het huis 'in de Dolfijn'. In 1656
voert J. van Groenestein te Arnhem als wapen een barensteel op een geschakeerd veld met als helmteken
een dolfijn tussen een vlucht. Later in 1752 vinden wij Christiaan van Groenesteijn, notaris te Rijswijk met
als wapen: gevierendeeld, 1 en 4. geschakeerd, 2 en 3. een dolfijn. Helmteken: een dolfijn tussen een
vlucht. Het huis 'in de Dolfijn' zal ongetwijfeld een dolfijn op een gevelsteen of uithangbord hebben gehad.
Vandaaruit werd het aan het wapen toegevoegd. Bij J. van Groenestein als deel van het helmteken, bij
Christiaan als deel van het wapenschild.
Er zal ook een verband bestaan tussen de drie vogels in het wapen van Johan Wolfsen wonende in de
scholtampt Doornspijk, buurschap Oostendorp in 1678 en de naam van zijn huis 'alwaar uithangen de drie
velthoenderen'. Maar we weten niet of zijn wapen aan de gevelsteen of uithangbord is ontleend, of dat zijn
wapen op zijn huis was aangebracht en dat het huis daarom zo werd genoemd. Misschien dat
archiefonderzoek dit kan ophelderen.
In Wageningen vinden we dat de familie Croon in het huis Croon woont. Welke naam is de oudste? (zie
A.C. Zeven. 2002-2004. Wie woonden waar in de binnenstad van Wageningen. Delen 1-5. Wageningen.
Rockingstone Press, Wageningen., en is ook digitaal op de website http//www.interstad.nl/anton.zeven
raadpleegbaar.
Genealogisch onderzoek
Zoals boven reeds vermeld kunnen individuele en familiewapens ontstaan door samenvoeging van het
wapen van een man met dat van zijn vrouw, zijn moeder of anderszins. Voor een aantal samengestelde
wapens heb ik de familienaam van het tweede kwartier bij een gedeeld wapen, of dat (die) van de tweede,
derde of (en) vierde kwartier(en) vermeld. Door genealogisch onderzoek kunnen die van de nog niet
vastgestelde wapenaanleverende families bepaald worden. Dit heb ik niet gedaan, omdat een dergelijk
onderzoek tijd vergt, en ik mij op het verzamelen van wapenbeschrijvingen en -afbeeldingen heb
geconcentreerd.
Tekenprogramma Armorial Gold
Als tekenprogramma werd in 2002 Armorial Gold (met latere aanvullingen) aangeschaft. De afbeeldingen
werden door Nineke Ch. Zeven-Hissink gemaakt.
Advies
Ieder raadpleger dient de oorspronkelijk bron in te zien. Hierdoor worden fouten opgespoord en wordt
voorkomen, dat men een verkeerd wapen aanneemt of in een publikatie vermeldt.
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Gedrukte bronnen/Literatuur
N.B. Bij de verwijzing naar gedrukte bronnen heb ik de verwijzingsmethode gebruikt, die mij ca 50 jaar
geleden is aangeleerd en dus al een halve eeuw toepas. In de B-wetenschappen is deze methode nationaal
en internationaal de gebruikelijke. Deze methode is korter, dan die in de A- wetenschappen wordt gebruikt.
N.B. Wanneer een gedrukte bron slechts een enkele keer vermeld wordt, wordt die bij de naam zelf onder
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- Zeven, A.C. 2005. Een gedigitaliseerd zegelbestand (sigilloscopie) of een gezamenlijk geheugen.
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- Zeven, A,C. 2006, Idem. Deel 6: Willem Gerrit van Rijn en zijn vier zegelstempels. Veluwse Geslachten
31: 52-56.
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Gaarne aanvullingen op de literatuur betreffende ‘Veluwse wapens’ en op hun wapenbeschrijvingen.
Codes
afb. = afbeelding
ACZ = samensteller
BMGelre = Bijdragen en Mededelingen van Gelre
GA = Gemeentearchief, mogelijk dat dit acroniem ook voor de naam Gelders Archief wordt gebruikt; zie
RAGld
GMArnhem = Gemeente-Museum, Arnhem
GN = Gens Nostra
JbkCBG = Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie
Muschart (code bijv. 34A): coll. Muschart, CBG, met door Muschart gecodeerde wapenstukken
RAGld = Rijksarchief in Gelderland te Arnhem, sinds 2002 Gelders Archief, waartoe ook de
gemeentearchieven van Arnhem, Rheden en Renkum (mogelijk gaan) behoren
VG = Veluwse Geslachten
zw = zwart-wit afbeelding.
Verwerkte bronnen uit de Collectie Muschart.
Talloze gegevens uit de Collectie Muschart zijn nog niet gepubliceerd. De beschrijving van de
bewaarplaatsen, meestal overheidsarchieven is, zoals die door Muschart werd gebruikt. Ongetwijfeld zullen
beschrijvingen en bewaarplaatsen veranderd zijn. Leeszaalbeambten zullen misschien de oude beschrijving
herkennen en de huidige naam weten.
De meeste zegels zijn nog niet gefotografeerd.
Apeldoorn
Apeldoorn-1: Coll. Muschart: RAGld, Rechterlijke Archieven ambt Apeldoorn.
Arnhem
Arnhem-1: Coll. Muschart: RAGld, Archief van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Arnhem.
Arnhem-2: Coll. Muschart: RAGld, Archief van den Kerkenraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente
van Arnhem. Arnhem-3: Coll. Muschart: Archief van de Diakenen der Nederduitsche Hervormde Gemeente
te Arnhem. Arnhem-4: Coll. Muschart: RAGld, Archief van het Polderbestuur van het Arnhemmer en
Velperbroek. Arnhem-5: Coll. Muschart: Leden en hun wapens van het Sancti Lucae te Arnhem, genoteerd
in het Liber sodality Sancti Lucae, d.w.z. het boek van het St. Lukasgilde (te Arnhem). Arnhem-6: Coll.
Muschart: GAArnhem. De archieven van de Gasthuizen en Fundatiën, Gilde, Schutterijen en Vendels,
gedeponeerd in het Oud-Archief van de stad Arnhem. In dit archief bevinden zich ook zegels van nietVeluwenaren. Voor de volledigheid heb ik ze opgenomen. Arnhem-6-1: Charters van het St. Peters
Gasthuis, Arnhem-6-2: Charters van het St. Antonie Gasthuis, Arnhem-6-3: Charters van het St. Catharina
Gasthuis. Arnhem-6-4: Charters van het St. Nicolaas Gasthuis. Arnhem-7: Coll. Muschart: Archief van het
Gerechtshof ter Eerster Instantie van het Arrondissement Arnhem. Arnhem-8: Coll. Muschart: Minuten van
de notaris Mr. Jacob Nijhoff te Arnhem over 1822. Arnhem-9: Coll. Muschart: RAGld, Minuten van notaris
Mr. Gerard van Eck te Arnhem. Arnhem-10: Coll. Muschart: RAGld, Archief van het Hof van Gelderland.
Brieven uit en aan het Hof. Arnhem-11: Coll. Muschart: GAArnhem: Oud-Archief Charters en xx der
Moederkerk te Arnhem. N.B. wat bedoelt Muschart met xx? Misschien &c &c. Arnhem-12: Coll. Muschart:
RAGld, Rechterlijk archief Arnhem (alleen Veluwe). Arnhem-13: Coll. Muschart: GAArnhem, Oud-Archief:
Schepenbrieven. Arnhem-13-1: Coll. Muschart: GAArnhem, Oud-Archief: Secretarie, Rekeningen.
Arnhem-14: Coll. Muschart: GAArnhem, Oud-Archief: Charters van de Grote Kerk. Arnhem-15: Coll.
Muschart: GAArnhem, Oud-Archief: Charters. Het is niet altijd duidelijk is of de zegelbeschrijving een
Veluwenaar betreft. Bij twijfel heb ik de zegelbeschrijving wel overgenomen. De vele zegelbeschrijvingen
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van Van Gelre, Van Cleve, Van Egmont, to Moirsse (Moers=Meurs) c.s. werden niet overgenomen.
Arnhem-16: Coll. Muschart: GAArnhem: doos met charters Presikhave I, idem Klarenbeek, idem
O.L.Vrouwe Broederschap. Arnhem-17: Coll. Muschart: RAGld: Diverse charters. Arnhem-18: Coll.
Muschart: Testamenten van Arnhem. Arnhem-19: Coll. Muschart: Wapenboek van het Coninckstraetvendel
te Arnhem. Arnhem-20: Coll. Muschart: Rechterlijk Archief van het Kwartier van Arnhem. Arnhem-21: Coll.
Muschart: GAArnhem: Ingekomen brieven bij de stadsregering en Losse brieven. Arnhem-22: Coll.
Muschart: Minuten van notaris Mr. Jan Bongers te Arnhem. Arnhem-23: Coll. Muschart: Wapenschildjes
voorkomende op het zilveren gildebeker van het St. Josephgilde te Arnhem. Arnhem-24: Coll. Muschart:
Het Wapenboek 'Waapens en Naamen der hooge en lage officieren gehoorende onder het Rhijnstraatse
Vaandelen van de stat Arnhem, geschilderd door Wouter Zimmers Anno 1712' (Hist. Museum te Arnhem).
Dit wapenboek bevindt zich nu in het GA te Arnhem. Arnhem-25: Coll. Muschart: Wapens op de Gildebeker
van het Arnhemse Kleermakers- of St. Franciscusgilde 1714. In het Historisch Museum van Arnhem bevindt
zich de Gildebeker van het Kleermakers- of St. Franciscusgilde (inv. nr. GM1044). Deze beker werd,
volgens de meestertekens gemaakt door Engel Bongardt en Horatius Van Der Velde. De laatste maakte het
deksel. De beker stamt mogelijk uit 1642 of de tweede kwart van de 17e eeuw, terwijl de deksel in het
laatste kwart van die eeuw werd gemaakt (1). In Arnhems Zilver-1958 (2) worden de wapens met een
schetsje aangegeven en beschreven. Ook maakte Muschart een beschrijving van de wapens (3). Wij laten
de beschrijving in alfabetische volgorde hier volgen. Bronnen: 1. Informatieblad Gemeentemuseum Arnhem,
1992; 2. Zilver, Catalogus van Zilverwerken. 1958. Historisch Museum Arnhem; Arnhem-26: Coll.
Muschart: Archief van de Doopsgezinde gemeente te Arnhem. Charters en andere stukken. Arnhem-27:
Coll. Muschart: Stadhuis Arnhem: wapens in de raadzaal-1899. In 1899 is de in 1830 in gebruik genomen
raadzaal gerestaureerd. Daarom wapens van burgemeester, wethouders, secretaris uit 1899, en uit 1830,
en van Maarten van Rossum. Zie Arnhemsche Courant van 1 Juli 1899 voor beschrijving van de raadzaal.
Arnhem-28: Coll. RAGld: Charters in het Hertogelijk Archief in Gelderland. Arnhem-30: Coll. Muschart:
Wapens, voorkomende op de beker van het Arnhemse St. Eloijgilde, berustende in het Historisch Museum
te Arnhem. Arnhem-31: Coll. Muschart: RAGld: Wapens, voorkomende op de beker van het Arnhemse St.
Jozefsgilde, berustende in het Historisch Museum te Arnhem. Arnhem-32: Coll. Muschart: RAGld, Archief
van de Commanderie van St. Jan te Arnhem. Arnhem-33: Coll. Muschart: RAGld, Archief van het Kapittel
St. Walburg te Arnhem. Arnhem-34: Coll. Muschart: RAGld, Charters van de Rekenkamer van Gelderland.
Vaak wordt de afdruk van de zegelring gebruikt als tegen- of contrazegel.
AZ - Arnhems Zilver (AZ-x betekent nummer van de tekening), zie Arnhem-23, Arnhem-25, Arnhem-30 en
Arnhem-31.
Baak
Baak-1: Coll. Muschart: RAGld, Huisarchief Baak.
Barneveld
Barneveld-1: Coll. Muschart: RAGld, Rechterlijk Archief Barneveld.
Bentinck
Bentinck: Coll. Muschart: RAGld: Familie-archief Bentinck: Archief van de Heerlijkheid Kernhem bij Ede,
berustende bij de ritmeester van het Kasteel Middachten bij de Steeg.
van Brakel
van Brakel: Coll. Muschart: RAGld: Familiearchief van Brakel.
Brantsen
Brantsen: Coll. Muschart: RAGld: Familiearchief Brantsen.
van Brienen
van Brienen: Coll. Muschart: RAGld: Familie-archief van Brienen. Alleen Veluwe.
Brummen
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Brummen-1: Coll. Muschart: GABrummen (geen nadere omschrijving). Brummen-2: Coll. Muschart:
Minuten van notaris J.M. de Kruijff te Brummen 1824. Brummen-3: Coll. Muschart: RAGld, Acten
gepasseerd voor het Vredegerecht van Brummen.
Cannenburch
Cannenburch-1: Coll. Muschart: RAGld: Charters van Cannenburch.
van Delen
van Delen: Coll. Muschart: RAGld: Coll. van Delen.
Dieren
Dieren-1-1: Coll. Muschart: RAGld: Archief van de mark Dieren, Spankeren en Soeren. Diverse stukken.
Dieren-1-2: Coll. Muschart: RAGld: Voluntaire acten 1769-1772.
Doornspijk
Doornspijk-1: Coll. Muschart: RAGld: Rechterlijk Archief Doorspijk.
Doorwerth
Doorwerth-1: Coll. Muschart: RAGld: Archief Huis Doorwerth. Doorwerth-2: Coll. Muschart: RAGld, Archief
van de heerlijkheid Doorwerth. Brieven Huis Doorwerth.
Ede
Ede-1: Coll. Muschart: RAGld, Stukken betreffende de Administratie der goederen en inkomsten van de
graven van Cortenborg. Ede-2: Coll. Muschart: RAGld, Fragmenten uit gemeente-archieven: het ampt Ede.
Ede-3: Coll. Muschart: RAGld, Stukken van gemeente-archieven: Bennekom en Ede. Ede-4: Coll.
Muschart: RAGld, Rechterlijk Archief Ede.
Elburg
Elburg-1: Coll. Muschart: GAElburg: Rechterlijk Archief van de Veluwe. Elburg-2-1: Coll. Muschart: RAGld,
Minuten van transporten, testamenten, huwelijksvoorwaarden etc. van Elburg. Elburg-2-2: Coll. Muschart:
RAGld, Rechterlijk Archief Elburg. N.B. Muschart vermeldt dat er weinig heraldische gegevens in dit archief
aanwezig zijn. Elburg-2-3: Coll. Muschart: RAGelderland, Civiele processen van het Hof. Elburg-2-4: Coll.
Muschart: Elburg: Minuten. Elburg-2-5: Recht. Arch. Criminele informatien. Elburg-3: Coll. Muschart:
GAElburg: Resolutieboek (weinig heraldische gegevens). Elburg-4: Coll. Muschart: RAGld, Recht. Arch.
Elburg: Civiele processtukken. Elburg-5: Coll. Muschart: RAGld: Vredegericht Elburg (alleen Veluwe).
Enghuizen
Enghuizen-1: RAGld, Archief van de Heerlijkheid Enghuizen onder Hummelo (alleen Veluwe).
Epe
Epe-1-1: Coll. Muschart: RAGld, Archief van de heerlijkheid Cannenborgh onder Epe. Epe-1-2: Coll.
Muschart: RAGld: Rechterlijk Archief Epe.
Evers
Evers: Coll. Muschart: RAGld, Coll. Evers.
Gallee
Gallee: Coll. Muschart: RAGld: Familie-archief Gallee (notaris te Vorden) (alleen Veluwe).
Gansneb gen. Tengnagell
Gansneb: Coll. Muschart: RAGld: Familie-archief van Gansneb gen. Tengnagell (alleen Veluwe).
Gelderland
Gelderland-1: Coll. Muschart: RAGld: Archief van de Leenkamer van Gelderland (alleen Veluwe
overgenomen). Gelderland-2: Coll. Muschart: RAGld: Charters van de Rekenkamer van Gelderland (alleen
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Veluwe). Gelderland-3: Coll. Muschart: RAGld: Archief van het Hof van Gelre. Missiven en resolutiën.
(alleen Veluwe). Gelderland-4: Coll. Muschart: RAGld: Criminele dossiers van het Gelderland (alleen
Veluwe). Gelderland-5: Coll. Muschart: RAGld: Volmachten van de Gelderse Leenkamer. Gelderland-6:
Coll. Muschart: RAGld: Civiele Processtukken, Hof van Gelderland. Gelderland-7: Coll. Muschart: RAGld:
Charters van de Leenkamer van Gelderland (Reversalen) (alleen Veluwe). Gelderland-8: Coll. Muschart:
RAGld: Archief der Commissarissen van de Domeinen van Gelderland (alleen Veluwe). Gelderland-9: Coll.
Muschart: RAGld: Charters van de Rekenkamer van Gelderland. Gelderland-10: Coll. Muschart: RAGld:
Brieven van de Gelderse Rekenkamer. Gelderland-11: Coll. Muschart: RAGld: Stukken behandeld door de
Lage Bank. Gelderland-12: Coll. Muschart: RAGld: Archief van de Tiend Commissie (alleen Veluwe).
Gelderland-13: Coll. Muschart: RAGld:Archief van het Sint Lucas of Advocatengilde. Gelderland-14: Coll.
Muschart: RAGld: Archief van de Kroondomeinen. Gelderland-15: Coll. Muschart: RAGld: Diverse
aanwinsten over de periode 1887-1892. Gelderland-16: Coll. Muschart: RAGld: Stukken behandeld door
de Hooge Bank te Arnhem,. Gelderland 17: Coll. Muschart: RAGld: Archief der Provinciale Colleges in
Gelderland (alleen Veluwe). Gelderland 18: Coll. Muschart: RAGld: Ingekomen stukken bij de
Commissarissen tot de Domeinen. Gelderland 19: Coll. Muschart: RAGld: Resolutien met bijlagen van het
Hof van Gelderland. Gelderland-20: RAGld: Archief van het Provinciaal College van Politie, Finantie en
Algemeen Welzijn van Gelderland (alleen Veluwe). Gelderland-21: RAGld: Charters van het Geldersch
Hertogelijk Archief en Archief van de Rekenkamer van Gelderland in de laden in het Rijksarchief te Arnhem.
Van Gent
Van Gent: Coll. Muschart: Familie-archief Van Gent. Alleen Veluwe.
ten Grotenhuis
Familiearchief ten Grotenhuijs.
Harderwijk
Harderwijk-2-1: Coll. Muschart: Register gemerkt 'Resolutien' en Sententien'. Harderwijk-2-2: Coll.
Muschart: Portefeuille met Civiele processen Ao 1661-1665, Rechterlijk Archief Harderwijk. Harderwijk-2-3:
Coll. Muschart: RAGld, Rechterlijk Archief, Missive aan Harderwijk 1599-1760, 1796-1807. Harderwijk-2-4:
Coll. Muschart: Brieven van Citatien te Hove van Harderwijk. Harderwijk-2-5: Coll. Muschart: Gerichtsstukken van Harderwijk/Minuut acten; dit archiefstuk wordt 2x beschreven; Harderwijk-2-6: Coll. Muschart:
Losse stukken 1772-1784. Harderwijk-2-7: Coll. Muschart: GAHarderwijk: Afd. Bestuur: Ingekomen
brieven. Harderwijk-3: Coll. Muschart: Recht. Archief Harderwijk.
Hattem
Hattem-1: Coll. Muschart: Rechterlijk Archief Hattem. Hattem-2-1: Coll. Muschart: RAGld: Pak met stukken
betreffende Hattem. Hattem-2-2: Coll. Muschart: RAGld: Stukken betreffende boedels van Hattem. Hattem2-3: Charters van het klooster Clarewater bij Hattem.
Heerde
Heerde-1-1: Coll. Muschart: RAGld, Archief van de O.L.Vrouwe vicarie te Heerde. Heerde-1-2: Coll.
Muschart: RAGld, Rechterlijk Archief Heerde.
Hoeclum
Hoeclum: Coll. Muschart: RAGld: Familie-archief Hoeclum. Alleen Veluwe.
Hoekelum
Hoekelum-1: Coll. Muschart: RAGld: Heerlijkheidsarchief Hoekelum onder Ede. Charters.
Hoevelaken
Hoevelaken-1: Coll. Muschart: RAGld: Losse stukken van Hoevelaken (alleen Hoevelaken en Veluwe
overgenomen).
Hoff
Hoff: Coll Muschart: RAGld: Familie-archief Hoff (alleen Veluwe).
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van der Hoop
van der Hoop: Coll. Muschart: RAGld: Familiearchief van der Hoop.
Horst
Horst-1: Coll. Muschart: RAGld: Archief van de Heerlijkheid Ter Horst onder Apeldoorn: Archief ter Horst.
Klarenbeek
Klarenbeek-1: Coll. Muschart: RAGld:Archief van de Heerlijkheid Klarenbeek (Leenkamer van Clarenbeek
onder Arnhem). (Alleen Veluwe). Zie ook Zeven (1997b).
Klooster
Klooster-1-1: Coll. Muschart: RAGelderland, Charters van het klooster Nazareth bij Oene op de Veluwe.
Klooster-1-2: Coll. Muschart: RAGld: Charters van het klooster Mariendaal bij Arnhem (doos 1-55).
Klooster-1-3: Coll. Muschart: Charters van het klooster Bethaniën (doos I nos. 1403-1469, en doos II 14701529). Klooster-1-4: Coll. Muschart: Charters 'in een grote houten doos met klep' (Muschart).
van Lawick
van Lawick: Coll. Muschart: RAGld, Familiearchief van Lawick.
van Lintelo
van Lintelo: Coll. Muschart: RAGld, Familiearchief van Lintelo.
Nuys
Nuys: Coll. Muschart: RAGld: Coll. H. van Nuys, notaris te Arnhem (alleen Veluwe).
Nijkerk
Nijkerk-1: Coll. Muschart: RAGld, Rechterlijk Archief Nijkerk. Nijkerk-2: Coll. Muschart: Minuten van notaris
Mr. Engelbert George Ardesch te Nijkerk (alleen Veluwe).
Oldebroek
Oldebroek-1: Coll. Muschart: RAGelderland, (1) portefeuille Oldebroek, losse stukken van het gericht. (2)
portefeuille Oldebroek, verborgingen van momberschappen en erfhuizen.
Putten
Putten-1-1: Coll. Muschart: RAGld, Archief van de Heerlijkheid Putten en Doornspijk. Post gericht aan
'Leenkamer Putten 10-18'. Putten -1-2: RAGld, Archief van de Kelnarij te Putten van het klooster
Abdinckhof te Paderborn. Collectie omslagen met rekeningen en correspondentie
betreffende verschillende goederen dezer kelnerij. Putten-1-3: Coll. Muschart: RAGld, Archief van het
Armenfonds Coop Schrassert te Putten 1645-1857. Putten-1-4: Coll. Muschart: RAGld, Charters 'Putten',
Beelhem te Zwolle.
Renkum
Renkum-1: Coll. Muschart: RAGld, Archief van de mark Renkum.
Rheden
Rheden-1: Coll. Muschart: RAGld: Rechterlijk Archief van de Veluwezoom: Rheden. Rheden-2-1: Coll.
Muschart: RAGld:Archief der heerlijkheid Rhederoord onder Rheden. Rheden-3: Coll. Muschart: RAGld:
Archief van de Amptsjonkers van Rheden: Resolutieboek.
Rhemen
Rhemen: Coll. Muschart: RAGld: Familiearchief van Rhemen (alleen Veluwe). Rhemen-2: Minuut-acten
van notaris Gerrit Jan van Rhemen te Dieren (alleen Veluwe).
Rhenen
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Rhenen-1-1: Coll. Muschart: RAUtrecht - Procuraties en koopacten, behoorende bij transporten en plichten
van het Rechterlijk Archief Rhenen. No 524 Catalogus der rechterlijke colleges, en no 152 (alleen Rhenen
en Veluwe overgenomen, ACZ). Rhenen-1-2: Coll. Muschart: Hij beschrijft de bron: Stukken betreffende
proceduren gevoerd voor de gerechten van de steden Rhenen etc. op het RAUtrecht. Inv. 181. Ik heb alleen
die van Rhenen overgenomen. Rhenen-2-2: Coll. Muschart: RAGld, Processen, behandeld voor de Hooge
Bank. Genealogische en niet-Veluwse gegevens werden niet overgenomen.
Scherpenzeel
Scherpenzeel-1: Coll. Muschart: RAGld: Archief van de heerlijkheid Scherpenzeel: Aanstelling van
Ambtenaren. Scherpenzeel-2: Coll. Muschart: RAGld: Pak betreffende de uytzettinge van de Amptslasten.
Schimmelpenninck
Schimmelpenninck: Coll. Muschart: RAGld: Familie-archief Schimmelpenninck van der Oije (alleen
Veluwe).
van Spaen
Spaen: Coll. Muschart: RAGld: Coll. Familie-Archief van Spaen-Biljoen.
Twello
Twello-1: Coll. Muschart: RAGld: Minuten van notaris Mr. Philip Pelgrim Everts te Twello.
Uchelen
Uchelen-1: Coll. Muschart: RAGld: Archief van de mark Uchelen.
Veluwe
Veluwe-1: Coll. Muschart: RAGld: Rechterlijk Archief van den Veluwe (alleen Veluwe). Veluwe-2-1: Coll.
Muschart: Correspondentie van de procureur H. van Nuijs, Arnhem 1739-1769. Alleen wapenbeschrijvingen van Veluwenaren overgenomen. Muschart heeft de zegels in dit stuk tweemaal beschreven. Veluwe-22: Coll. Muschart: RAGld: Besloten testamenten, magescheiden en contracten van de Gelderse Leenkamer.
Alleen Veluwe. Veluwe-2-3: Coll. Muschart: RAGld: In- en uitgaande brieven aan de Rekenkamer te
Arnhem, port. 1720-1735. Alleen Veluwe. Veluwe-2-4: Coll. Muschart: RAGld: Stukken van het Hof
provinciaal van Gelderland (betreffende runderziekte). Veluwe-2-5: Coll. Muschart: RAGld: Borgtochten van
de Rekenkamer. Veluwe-2-6: Coll. Muschart: RAGld: Port. Richter van Arnhem en Veluwezoom. Veluwe-27: Coll. Muschart: RAGld: Pak met brieven betreffende de rundveeziekte, Hof 1768-1770. Veluwe-2-8: Coll.
Muschart: RAGld: Ingekomen missieven Doetinchem 1666-1669. Veluwe-2-9: Coll. Muschart: RAGld,
Ingekomen brieven en verclaringen van de getaxeerde leeden aangaande de sterkte haarer huishoudingen.
Veluwe-2-10: RAGld: Civiele processen van het Hof van Gelderland (alleen Veluwe). Veluwe-2-11: Coll.
Muschart: RAGld: Stukken van de Gelderse leenkamer. Huwelijkse voorwaarden en geopende testamenten
(alleen Veluwe). Veluwe-2-12: Coll. Muschart: RAGld: Leenreversalen in dozen der Gelderse Leenkamer
(alleen Veluwe). Veluwe-2-13: Coll. Muschart: RAGld: Pak met losse stukken betreffende de Hoogeschool
te Harderwijk (alleen Veluwe). Veluwe-2-14: Coll. Muschart: RAGld: Allerhande stukken van het Hof van
Gelderland (alleen Veluwe). Veluwe-2-15: Coll. Muschart: RAGld-Civiele processen, behandeld voor de
Lage Bank van Arnhem (alleen Veluwe). Veluwe-3: Coll. Muschart: RAGld: Charters, doos gemerkt
Renkum, Nijkerk, Hulsbergen, Harderwijk. Zie ook Veluwe-8. Veluwe-4: Coll. Muschart: RAGld: Archief van
de Veluwe. Minuten van actens gepasseerd in den ampten Rosendal sedert 1808, Losse stukken Heerde
port. 126, Criminele proceduren van 't Loo port. 2. Veluwe-5: Coll. Muschart: RAGld: Archief van de
Veluwe. Losse stukken Putten. Veluwe-6: Coll. Muschart: RAGld: Archief van de Veluwe. Varia. Veluwe-7:
Coll. Muschart: RAGld: Momberschapverborgingen Veluwe en Veluwezoom. Veluwe-8: Coll. Muschart:
RAGld: Archief van Gedeputeerden van Veluwe, charters. Muschart heeft hierbij over het hoofd gezien, dat
hij dit archief al in Veluwe-3 had beschreven. Alleen als de wapenbeschrijving sterk afwijkt van die in
Veluwe-3 of nieuw is, neem ik deze op.
Veluwezoom
Veluwezoom-1: Coll. Muschart: RAGld: Rechterlijk Archief Veluwezoom, brieven van de scholten aan de
richter van Arnhem en Veluwezoom.
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Verwolde
Verwolde-1: Coll. Muschart: RAGld: Huisarchief Verwolde: charters (alleen Veluwe). Muschart: niet geheel
doorgewerkt. Verwolde-2: Coll. Muschart: RAGld: Heerlijkheidsarchief Verwolde, (alleen Veluwe).
Voorstonden
Voorstonden-1: Coll. Muschart: RAGld: Charters Voorstonden.
Wageningen
Wageningen-1: Coll. Muschart: RAGld, Rechterlijk Archief Wageningen (nu GAWageningen).
Wageningen-2-1: Coll. Muschart: GAWageningen: Ingekomen brieven. Wageningen-2-2: Coll. Muschart:
Stukken betreffende het geschil tussen de stad Wageningen en Mr. Cornelis Erpenbeek. Wageningen-2-3:
Coll. Muschart: Brieven aan de secretaris Cras. Wageningen-2-4: Coll. Muschart: Criminele processen.
Wagenin-gen-3: Coll. Muschart: RAGld, Rechterlijk Archief Wageningen (nu GAWageningen): Boedel van
Tilman Aquilius (alleen Veluwe). Wageningen-4: Coll. Muschart: Archief van de Hervormde Gemeente te
Wageningen. Wageningen-5: Coll. Muschart: Wageningen: pacht, koopcondities en transporten.
Wageningen-6: Coll. Muschart: Protocollen van notaris Mr. H.B. van Daalen te Wageningen. Wageningen7: Coll. Muschart: Boedelpapieren van Wageningen 1697-1763. Wageningen-8: Coll. Muschart: Minuten
van notaris Dirk Beek te Wageningen. Wageningen-9: Coll. Muschart: Enveloppe met brieven van
verschillende aard. Wageningen-10: Coll. Muschart: Mr. Peel Beek in Rijksarchief van Gelderland.
Wageningen-11: Coll. Muschart: Stukken betreffende het Lexkesveer, en eigen onderzoek.
Zutphen
Zutphen-1: Coll. Muschart: GA Zutphen. Wapenboek Umbgrove: een 18de eeuws wapenboek, bevattende
de wapens en meestal rouwborden, welke gehangen hebben in de kerken te Arnhem en plaatsen in de
omgeving. Legaat van Mr. W.J.L. Umbgrove te Zutphen. N.B. Muschart: 'Uit dit Wapenboek, dat door grote
onvolledigheid en niet afgewerktheid van vrij weinig betekenis is, heb ik het volgende overgenomen.'
Dit wapenboek dient nog gefotografeerd te worden.
Zutphen-2: Coll. Muschart: GAZutphen: Archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Zutphen. Ingekomen
stukken.
Het Utrechts Archief
Verscheidene wapenboeken werden door Ad J. de Jong gefotografeerd.
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Het fotograferen van zegels in het Gemeentearchief van Wageningen.
De Gelderlander van 6 oktober 2008

VIGNET VAN VELUWSE GESLACHTEN (zie titelblad)
Het vignet van de Vereniging Veluwse Geslachten: in geel een groen ankerkruis. Omschrift in hoofdletters,
boven: VELUWSE, en beneden: GESLACHTEN. De beide woorden links en rechts gescheiden door een
rode mispelbloem met zilveren hart en groene kelk. Het geel gaf de Veluwe aan, en het groen de
omliggende groene gebieden als de Gelderse Vallei, de uiterwaarden van de Rijn en de Gelderse IJssel.
Het ankerkruis wijst op het wapenstuk dat in wapens van (noordwest)veluwse geslachten voorkomt, terwijl
de mispelbloemen op het wapen van de graven van Gelre uit ca 1200 duiden. Zij geven aan dat de Veluwe
tot het graafschap/hertogdom Gelre behoorde. Dit vignet werd op advies van Anton C. Zeven, door G.A.P.
van Helbergen in 1975 getekend.
Het drukken van de omslag van het tijdschrift, enveloppen en briefpapier vereiste vier drukgangen: geel,
groen, rood en zwart. Dit was duur en daarom is in 1975 besloten om het groen door zwart te vervangen.
Indien ik in 1975 had geweten, dat het Kwartier van Veluwe een eigen wapen had gevoerd, dan had ik
wellicht voorgesteld dit wapen in ons vignet over te nemen. Dit wapen werd ontleend aan aan het zegel van
Arnhem, zijnde de hoofdstad. In deze stad werden van oudsher de stukken van het Kwartier bezegeld met
het zegel van deze stad. Immers in 1638 wordt een document beëindigd met 'Des t'oorkonde hebben wij
desen erffpachtsbrieff mit der stat Arnhem secreet zegel (t'welck wij ordinaris sijn gebruyckende) doen
bezegelen)'. De officiële, archaïsche beschrijving van het wapen van Arnhem uit 1816 luidt: van lazuur,
beladen met een dubbelen arend van zilver, gebekt en geklaauwd van goud. In hedendaags Nederlands: in
blauw een zilveren dubbele/tweekoppige adelaar met gouden bek en klauwen.
N.B. Zie afbeelding boven.
Literatuur
Zie hierboven.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter A

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van
het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in
zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie,
die opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeentearchief
van Barneveld

A - een merk met de initialen R en A.

*B. Dolman. 1984. Begraafboek van Wilp, gemeente Voorst. Publ.
VG nr 34.
van der A - twee winkelhaken naast elkaar. Omschrift: IAN UAN DERA R??

*Jan van der A, Arnhem, 1440.
Verkerk B652/3
scan van een foto van het Gelder Archief.
AALDERS - een merk rustende op de benedenrand. Helmteken: een gekroonde helm.
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*Brantsen: P. Aalders, geërfde in Veluwenzoom, Rheden 8-9-1798.
Muschart: Dit is het cachet van Joh. den Duijtsen.
AALDERS - een kerk met drie ramen en met de toren rechts, die getopt is met een kruisje, en een
zelfde kruisje op de linkereinde van het dak op grond.
*Brantsen: P. Aalders, Loonen in de Capel 11-6-1788. Veluws?
AARTS - drie voorwerpen. Helmteken: een vogel.
*Hattem-1 Jan Aarts, 5-8-1799.
ABBINGH - drie wassenaars (1-2), de bovenste met de hoorns omhoog, de twee onderste afgewend.
Helmteken: een wassenaar.
*Arnhem-34: Martijn Abbingh, Arnhem 15-2-1677. Letters M en A. Lakafdruk op staart van charter.
*Gelderland-5: Dr. Henrick Abbingh, Arnhem 5-5-1656.
Muschart: wapen als Daendels.
ABELEN – gedeeld, onduidelijk. Helmteken: een onduidelijk stuk tussen een antieke vlucht.

Aerent Abelen.
Zerk in de St. Catharina of Grote Kerk te Nijkerk.
*Timo de Ridder, Nijkerk,
Gerrit Jansen Laeckecooper zal naderhand in het graf van Arent
Abelen begraven zijn.
ABELS - twee dwarsbalken. Helmteken: op een omgewende steekhelm een omgewende vogel met
lange bek tussen een vlucht.
*Hattem-1: Maess Abels, scholts tot Heerde 25-10-1591. Omschrift: onleesbaar. Papierwaszegel.
ABELVEEN - een geplante boom, vergezeld links van een op de grond staande vogel en rechts
(mogelijk hetzelfde). Helmteken: een zwaan met sterk gebogen hals en de vleugels zijwaarts naar
beneden, de kruin van de boom beladen met acht omgekeerde eikels.
*Elburg-5: A. Abelveen, ontvanger der registratie te Harderwijk 16-10-1817.
d'ABLAING VAN GIESSENBURGH - gevierendeeld, 1 en 4. in rood een gouden leeuw, 2 en 3. in
blauw een keper, vergezeld van drie wassenaars, alles van goud. Een hartschild: in zilver drie groene
leeuwen. Om het schild een uitgeschulpte rode rand. Schilddekking: een kroon. Schild- en
banierhouders: twee omkijkende roodgetongde leeuwen, de rechter goud en een banier van het eerste
kwartier, de linker dat van het tweede kwartier. Wapendevies: CASSIS TUTISSIMA VIRTUS.
*ten Houte de Lange (2001): d'Ablaing van Giessenburg.
*Arnhem-6-1: Joan Daniel d'Ablaing Giessenburgh, vrijheer van Giessenburg en Giessen, Nieuwkerk,
erfwatergraaf van den Overwaal in Holland, heere van Haulsain, Cadsand, Sevenbergen, Bingaartskerk,
Peursum etc., domproost en archidiaken der Metropolitane Kerke ten Dom t'Utrecht 24-5-1756.
Muschart: Dit wapen op schildje beneden op het proosdijzegel van St. Maarten, dat in een groot zegel
in houten doos bewaard wordt. Omschrift: de naam. Hierop ook het zegel van Pieter de SMETH.
van ABROECKE - een baars met grote rug- en buikvin schuinrechts geplaatst. Veluws?
*Arnhem-15: Henrick van Abroecke, 1436. Omschrift: de naam.
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van ACHT - een antiek molenijzer. Helmteken: drie waaiergewijs gerangschikte korenaren.
*Gelderland-5: Cornelis van Acht, leenman van Gelre, Arnhem 19-3-1722.
van ACHTERBERG - in zilver een zwart merk vergezeld boven van twee lelies en beneden van twee
rozen, alles van rood.
*A.J. de Jong & C.L. van Otterlo. 1997. Appendix 1. Rhenen. Met afbeelding.
van ACHTERBERG - een bijzonder voorwerp, vergezeld boven van twee lelies en beneden van twee
vijfbladige bloemen en ?drie bladeren.
*Gelderland-5: Christiaan Achterberg, leenman van Gelre, Utrecht 26-3-1776.
van ACHTEVELT, ACHTERVELT - doorsneden, A. drie zespuntige sterren naast elkaar, B. effen zilver.
*Klesser (1995).
zw (Klesser, 1995).
Variant: effen en in een schildhoofd drie sterren naast elkaar. Helmteken: een antieke vlucht.
*Zutphen-2: Aelbert van Achtervelt, ?geërfde in Veluwe, Zutphen 1565. Op een lint de naam.
Variant: effen zilver en een groen schildhoofd beladen met drie zespuntige sterren naast elkaar.
*GABarneveld en Wolleswinkel (2005).

*E.J. Wolleswinkel. 2005. Wapenboekje van
Joris Sijen Pietersz. uit Amsterdam (midden
de
17 eeuw). De Ned. Leeuw 122: 173-183.
▲ Museum Nairac, Barneveld
Variant: Helmteken: op een steekhelm met wrong een antieke vlucht.
*Gelderland-2: Andries van Achtevelt, schepen van Zutphen 9-4-1578. Omschrift: de naam.
Variant: effen en op een breed schildhoofd drie vijfpuntige sterren naast elkaar. Helmteken: een
steekhelm zonder wrong en lange antieke vlucht.
*Gelderland-2: Zeger van Achtevelt, Heerde, 1562. Omschrift: de naam.
Variant: de sterren hellend. Helmteken: afgebroken.
*Gelderland-2: Gaedert van Achtevelt, Heerde, 1571. Omschrift: de naam.
van ACKERSLOET, zie van ISENDOORN a BLOIS
ACRONIUS - in blauw vijf zilveren wassenaars (2-1-2). Helmteken: een zwemmende zilveren zwaan
met opgeheven vlucht, rood gebekt. Dekkleden en wrong: blauw en zilver.
*Schutte (1975): 10.4 Johannes Acronius a Buma, Wageningen 11-6-1653.
ADOLEF - een boom waaraan twee eikels hangen. Helmteken: een eikel.

*Horst-1: Jochem Adolef, geërfde in Veluwe, Loenen 10-5-1688, 20-12-1704.
Muschart: Bij zijn naam staat vermeld 'Brouwer in den Vrijenbergh tot Loenen’.
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Variant: boomkruin boven rechts en boven links de letters I en A (Joachim Adolef).
*Horst-1: Jochem Adolef, geërfde in Veluwe, Loenen 26-2-1701.
zw (meded. Cornelissen de Beer 1-6-1982).
N.B. Links: in plaats van eikels als pijlpunten.
ADOLPHS, zie ADOLEF.
ADOLPHS - een merk.
*Arnhem-17: Dibbit Adolphs, hijlixman 28-4-1581. Omschrift: de naam.
van AEFFERDEN - een merk.
*Gelderland-6: Jan van Avrden, ?kerspel Brummen 26-10-1625.
AELBERTS - een gekroond monogram van de letters J, G en R.

Gerrit Aelberts en Jacob Gerard, dijkpander van Veluwen, Apeldoorn?
22-3-1807.
Jacob Gerard zegelde samen met Jacob Gerard,dijkpander en Reinier
Oosterbroek. Samen lieten zij een zegelstempel maken met de voorletter
van hun voornamen Jacob, Gerrit en Reinier. Bron:Zeven (2009) en Vegt
(2010).
AELBERTS - een klaverblad. Helmteken: het klaverblad tussen een vlucht.

*Arnhem-25: Jan Aelberts, gardyaen. Ook AZ-01.
AELLEWIJN - een meermin met de staart naar rechts omgebogen en de burcht in een klein
hartschild. Helmteken: een dito staart en de letters J en A.
*Gelderland-6: Jacob Dercksz Aellewijn, Harderwijk 19-11-1604.
Zie hieronder en (van) HALEWIJN.
AELLEWIJN - geen wapenschild: gevierendeeld: 1 en 4. een meermin met groot bovenlijf, de staart
naar recht omgebogen en beide armen omhoog gericht, 2 en 3. drie bollen; op het kruispunt een
kleine burcht.
*Gelderland-6: Jacob Dercksz Aellewijn, muntmeester van Gelre en Zutphen, Harderwijk 29-1-1603.
Zie hierboven en (van) HALEWIJN. Zijn de bollen misschien penningen.
AELSEN - gevierendeeld, 1. twee voorwerpen (waarschijnlijk takken), vergezeld van drie lelies, 2. een
vogel, 3. (afgebroken), 4. een stappende hond. Helmteken: twee lange, smalle voorwerpen (vissen?) als
een omgekeerde keper.
*Coll. Muschart: Oud-Recht. Arch. Harderwijk: Johan Aelsen, geërfde in Veluwe 5-3-1675. Uithangend
zegel.
AELSSEN, zie AELTSEN
van AELST - een halve leeuw.
*Arnhem-6-3: Seger Janssen van Aelst, (Op)Huesden 15-1-1634. Omschrift: de naam.
van AELST - een antieke liggende molenijzer. Helmteken: drie waaiersgewijs geplaatste korenaren.
*Gelderland-5: Cornelis van Aelst, Arnhem maart 1711, leenman van Gelre.
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van AELSTAEI - een merk.

*AZ-02: Aerdt van Aelstaei/Alstaey.
AELTSEN - in blauw drie zilveren stokken, waarvan beide einden pijlpuntig, naast elkaar. Helmteken: de
drie stokken tussen een vlucht.
*J.Th.M. Melssen. 1974. De familie Hegeman. JbkCBG 28: 28-45. o.a. gevoerd door Gerrit Aeltsen te
Elburg, 1637.
*Gelderland-5: Gerrit Aelssen, Elburg 1-8-1639. Omschrift: de naam.
zw uit Bron (Melssen).
AELTSEN - gevierendeeld, 1. twee vissen met koppen omhoog en kepersgewijs geplaatst, vergezeld
van drie lelies, één in elke bovenhoek in één tussen de staarten van de vissen, 2. een stappende vogel
met een eikel in zijn bek, 3. een naar links springend dier, 4. een gaande vos. Helmteken: twee vissen
met de koppen omlaag, omgekeerd kepersgewijs geplaatst, Omschrift: S * IOHANNES AELTSEN.

Johan Aeltsen, 22-3-1682.
*GABarneveld, doos 17 code 118.
Foto ACZ B26.26.
AELTSEN HEGEMAN - gedeeld, I. in zilver drie rode stokken, waarvan beide einden pijlpuntig, verticaal
geplaatst naast elkaar, II. in goud een bruine klimmende beer, vergezeld van drie zilveren schoppen met
de ijzers naar boven (HEGEMAN). Helmteken: uitkomende bruine beer.

*J.Th.M. Melssen. 1974. De familie Hegeman. JbkCBG 28: 28-45.
Gevoerd door Wolter (Aeltsen) Hegeman, ged. Harderwijk 25-7-1598.
kleur (Hammer, zie Hegeman).
AELTZEN SCHOLTZ - schuinrechts geplaatste vis. Helmteken: twee verticaal geplaatste vissen met
staart omhoog en naast elkaar.
*zegel Henrick Joh. Aeltzen Scholtz, scholtus tot Nijkerk, 31-10-1562.
Bron: Melssen (1974 zie voorgaande).
van AEMSTELREDAMME - ?. Achter het schild een engel en ter weerszijde van het schild een
omgewende leeuw. Omschrift: --O--------EUS.
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*Peter Bertelmeeus van Aemstelredamme, Arnhem, 1407.
*GAArnhem, GA 25-44.
Verkerk B6525/33.
van AERDE - twee afgewende tegen elkaar aan liggende papegaaienkoppen met hals.

Johannes van Aerde, Arnhem 15-4-1334
*Verkerk (1992: afb. 8).
 GAArnhem NB-810-1, zie ook uit Verkerk (1992).
geen dubbele adelaarskop met hals, zie hiervoor de volgende.
Verkerk B6522.23.
van AERDE - drie papegaaienkoppen met hals.

*Verkerk (1992, afb. 18 Reynerus van Aerde, Arnhem, 5-3-1344).
scan uit van foto Gelders Archief, Loef 109.
AERENSEN - een merk met de letters G en A.
*Gelderland-4: Gerrit Aerensen, stadhouder Nijbroek 24-5-1619.
AERENTSEN - een omgekeerd anker. Helmteken: tussen een vlucht het anker van het schild, doch
zonder stok en ring.
*Elburg-2-3: Daniel Aerentsen, onderscholtus tot Rheeden 10-8-1659. Papierwaszegel. Omschrift: de
naam.
Zie AERNTSEN, ARNTS, AERNDTS.
AERNDTS - een omgekeerd anker. Helmteken: een dito anker zonder stok tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Daniel Aerndts, leenman van de heerlijkheid Baer en Lathum, Lathum 7-4-1670, onder
scholtis van het ampt Rheden, 11-11-1671.
Zie ARNTS, AERENTSEN, AERNTSEN
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AERNTS - drie nagels, waarvan twee kruisgewijs en met de koppen omhoog en de derde horizontaal er
achter met de kop naar links.

Jacob Aernts/Arnts.
*Arnhem-30 en AZ-05.
Jacob Arnts, Zie ook AZ-157: Jan Dercksen, nagelsmit, AZ-255: Bernt Hendrick,
nagelsmit, AZ-362: Arent Nagel.
AERNTSEN - een omgekeerd anker, vergezeld rechts en links en dicht bij de schacht van drie zeer
kleine bolletjes boven elkaar. Helmteken: een dito anker tussen een vlucht.
*Terwolde-2: Daniel Arntsen, onderscholt tot Rede, 31-12-1664.
Muschart tekent nog aan Het is mogelijk dat rechts en links van de schacht enige kleine voorwerpen
boven elkaar geplaatst zijn.
Gelderland-2: Daniel Aerntsen, geërfde in Veluwezoom, 5-10-1666. Omschrift: de naam.
Zie AERENTSEN, en volgende.
AERNTSEN - een omgekeerde anker met dicht naast de schacht rechts twee zeer kleine bolletjes boven
elkaar (de linkerhelft is afgebroken). Helmteken: het anker, doch zonder steel en ring, wel bolletjes
tussen een vlucht.
*Rheden-2-1: Daniel Aerntsen, onderscholtis tot Rheede 19-5-1660.
*Arnhem-6-1: Daniel Aerntsen, onderscholtis tot Rheede 20-7-1664. Omschrift: de naam.
Zie voorgaande.
AERNTSZ - een merk.
*Bentinck: Henrick Aerntsz, Ede 1564, 1565.
AERTSZ/AERTSEN - een merk.
*Bentinck: Henrick Aertsen Ede 1560. Omschrift: de naam. Merk 1.
*Brantsen: Henrick Aertsz, erfelijk gerichtsman binnen Veluwe, Ede 26-7-1568. Merk 2.
AERTSEN - drie omgewende vogels. Helmteken: een vlucht waartussen een ?vogelkop met ?lange
hals.
*Bentinck: Thonis Aertsen, geërfde en gerichtsman in Veluwe 9-3-1621.
AERTSEN - drie kronen, vergezeld van een kleine ring in het schildhart. Helmteken: afgebroken.
*Gelderland-4: Willem Aertsen, Barneveld 9-8-1641. Omschrift: de naam.
van AGGELEN - gedeeld, I. in zilver een rode vos (Achelse Vos), II. in zilver drie rode heiblokken (Jan
DICKBIER, ridder 1277), in de linkerbovenhoek in zilver een rood molenijzer.

Ontvangen van W.H.G. van Aggelen, Den Haag, 24-71990. Opvallend is het vrijkwartier in de linkerhoek van
het linkerkwartier.
N.B. Wapen gebaseerd op dat van de Belgische familie
Van Achel.
tek. Karel van den Sigtenhorst.
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Variant: kwartier II, gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een rood molenijzer, 2 en 3.in zilver een rood heiblok.

Persoonlijk wapen van W.H.G. van Aggelen, Voorburg, ontv. Sept. 2010.
van AKEN - twee wielen met negen spaken naast elkaar en een effen schildhoofd.
*Muschart (1950): 53 IB van Aken.
Zie van AMSTEL/van AKEN.
ALBERS - een merk.
*Gelderland-1: Hendrick Albers, Middachten 11-1-1620.
ALBERS - een koe, rechts vastgehouden door een geklede man, en links een man met in beide handen
een houweel schuinlinks houdende.
*Brummen-1: Berend Albers, Brummen 21-10-1788.
Het beeld toont het slachten van een koe.
ALBERS - een merk tussen de letters I en A.
*Gelderland-5: Jan Albert, leenman van Gelre, ?Voorst 26-1-1765.
ALDERS - drie gedopte eikels aan gebladerde (2) steeltjes. Helmteken: een dito gesteelde gedopte eikel
tussen een vlucht.
*Zutphen-2: Lambert Alders, geërfde in Veluwe, Zutphen 14-7-1730.
*Voorstonden-1: Lambert Alders, tijdelijk geërfde in Veluwe, Zutphen 31-1-1746.
Wat is een 'tijdelijk geërfde'?
van ALDERWERELT - in rood drie zilveren vogels met kromme snavels. Wrong en dekkleden: rood en
zilver. Helmteken: een gouden wereldbol met blauwe band en kruis tussen een zilveren vlucht.

Bron: Hollandse Genealogische Databank
van ALDERWERELT - in rood drie zilveren vogels met kromme snavels. Een hartschild: in rood een
leeuw. Wrong en dekkleden: rood en zilver. Helmteken: een gouden wereldbol met blauwe band en kruis
tussen een zilveren vlucht.
Variant: in zilver drie papegaaien. Een hartschild: in rood een leeuw. Twee helmtekens: 1. een
omgewende uitkomende leeuw, 2. een papegaai. Schildhouders: twee omkijkende leeuwen.
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Bron: Hollandse Genealogische Databank
Variant: drie papegaaien; een hartschild beladen met een leeuw. Schilddekking: een kroon met drie
fleurons en twee drie-parels.

detail
Jean Louis van Alderwerelt, Den Haag 7-1-1748.
Zie Zeven (2006: zegel 46.19).
*Arnhem-11. Jean Constantijn van Aldenwerelt, J.U.D., Arnhem 14-12-1800.
*Gallee: M.C. van Alderwerelt, Arnhem 8-12-1809.
van ALDERWERELT - alliantiewapen: man: in zilver drie papegaaien. Hartschild: in rood een leeuw;
vrouw: in rood een zilveren dwarsbalk beladen met drie sterren of wellicht zesbladige bloemen en
vergezeld van drie leeuwen. Twee helmtekens: 1. een omgewende uitkomende leeuw, 2. een dito vogel.
Schildhouders: twee omkijkende leeuwen.
ALERS - een omgewende, staande os op een grond.

AZ-8. Martin Alers, Gardiaen.
*coll. Muschart: beker, van St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Martin
Alers, gardiaen 1736 (Zeven, 1996b), en AZ-08.
*Arnhem-6-3: Jan Alers en zijn vrouw Jenneken WILLEMSdr, (Op)Huesden
15-1-1634. Omschrift: de naam. In tekst: Aellertssen. AZ-7b: Arnhem,
Gildebeker.1651.
ALERTS - een merk, vergezeld rechts van een I en links van een A. Helmteken: een vlucht. Het geheel
in een vierbladvormig medaillon met omschrift IAN.ALERTS. RAETSHEER.VAN.DE.AMPTEN.
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*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem: Jan Alerts, raetsheer van den Ampten, en AZ-07.
Zeven (1993b): foto beker, en AZ-07.
*Arnhem-6-3: Jan Alers en zijn vrouw Jenneken WILLEMSdr, (Op)Huesden 15-1-1634. Omschrift: de
naam. In tekst: Aellertssen. AZ-7b: Arnhem, Gildebeker.1651.

van ALEWIJK - in zwart een zilveren rechterschuinbalk, vergezeld linksboven van een zespuntige ster,
eveneens van zilver. Helmteken: op een rode wrong drie struisveren. Dekkleden: rood en zilver.

*K. Suyk jr, Heiloo. ca 1980: gebaseerd op de zerk van Herman Jerefeasen
met alliantiewapen van Alewijk/Buddingh’in de St. Cunerakerk, Rhenen,
vastgelegd in van Treslong Prins (1919).

van ALFEN - in zilver een zwarte achtpuntige ster.

van Alfen. Armorial Bellenville, ca 1364-1386
◄Armorial Bellenville (ca 1364-1386): ALFEN: als omslag van M.
Pastoureau. 1993. Traité d'héraldique. Paris. 407p.
zie Bron (kleur).
Ook in het Wapenboek Gelre. Zie van ALPHEN.
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ALFERTS -. in rood drie zwemmende vissen boven elkaar. Helmteken: een zilveren verticaal geplaatste
vis van het schild met de kop omhoog. Dekkleden:zilver en rood.

Johan Alferts, adelborst. Arnhem,
Coninckstraetveldel
.

Peter Alferts, vaandrigt. Arnhem,
Coninckstraetvendel

Johan Alferts, vaandrig.
Arnhem,
Coninckstraetvendel, 1752

ALFERTS - gedeeld, I. in rood drie zwemmende vissen boven elkaar (ALFERTS), II. een geplante
groene boom. Helmteken: een vertikaal geplaatste zilveren vis. Met de kop omhoog. Dekkleden: rood en
zilver.
Het linker wapen is waarschijnlijk BEUMER.
*Arnhem-19: Johan Alferts, vaandrig 5-8-1752, hopman 7-5-1776; idem Peter Alfers, adelborst.
Muschart: deze vissen (heten in het Arnhems) alfertjes.
R.T. Muschart. 1955. Een en ander omtrent familiewapens (Alfers). Gens Nostra 10: 129-130.
van ALLER - in groen een aanziende zilveren ossenkop met gouden hoorns. Helm met groen-zilveren
wrong en dekkleden. Helmteken: de ossenkop met hals (met tussen de hoorns een sterretje, een hart of
een breedarmig kruisje).

Tek. G.A.P. van Helbergen.

▲Uit: Ridderschap van de Veluwe.
Identiek aan één van de wapens Van Hoolwerff, zie H.L. van Aller. 1963. Het geslacht van Aller.
Gens Nostra 16: 193.en Verkerk (1992: afb. 33: zegel Henric van Aller, Arnhem, 23-2-1375).
*L. Müller-Westphal. 1989. Wappen und Genealogien Dürener Familien. Düren. 1035p: Uradel. Aller und
Oldenaller sind adelige Lehen in Amt Putten in der niederländischen Provinz Gelderland.
Variant: in rood een zilveren goudgehoornde aanziende ossenkop. Helmteken: twee gouden hoorns.
Dekkleden en wrong: zilver en rood.
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*Schutte (1975): I.057 Henricus ab
Aller, Neoclesiensis/Nijkerk, 1664.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

*HUA 643-1-400-5 Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

van ALLER - een aanziende ossenkop met een sterretje tussen de hoorns.
*Klooster-1-3: zegel Gerselis van Aller, schepen van Arnhem 25-4-1474
*Arnhem-6-2: Gherselijs van Aller, scepen tot Arnhem 27-4-1456. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-1: Gerselijs van Allaer, scepen tot Arnhem 1403. In tekst: Aller. Rechts- en linksonder twee
primitief gesneden toegewende leeuwen. Boven een borstbeeld.
*Arnhem-32: Henric van Aller, scepen van Arnhem, Arnhem 16-8-1417. Omschrift: de naam. Muschart
beschrijft het sterretje als een vijfbladig bloempje; Gerselis van Aller, scepen van Arnhem, Arnhem 1410.
Omschrift: de naam. Muschart beschrijft het sterretje als ?adelaar.
*Gelderland-2: Henric van Aller, 19-4-1436 met een vijfpuntige sterretje tussen de hoorns. Omschrift: de
naam.

Henric van Aller, 23-2-1375.
GAArnhem. NB-831-49.
Verkerk B6525/15.

Gerselys van Aller, Arnhem1401.
GAArnhem. NB-759-108.
Verkerk 6523/15.
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*Arnhem-14: Wouter van Aller, scepen van Arnhem 3-2-1438.
Omschrift: de naam; idem Winant van Aller, scepen van Arnhem 104-1455.
*Arnhem-15: Henric van Aller, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.

Gerselys van Aller, 1477. Gelders Archief
OAA-6192-1094. Verkerk B6558/16.

Wolter van Aller, 1442. Gelders Archief
NB-759-198. Verkerk 6523/15.

*Schimmelpenninck: Willem van Aller, 1485. Omschrift: WILHEM VAN ALLER.
*van der Hoop: Gerselijs van Aller 1443.
*Arnhem-29: Charter 2948d: Claes van Aller 19-4-1436, Henrick van Aller 19-4-1436.
*Gelderland-1: Arnt van Aller, leenman van de proost van Zutphen van het goed ‘Die Groote Graffelt,
1539.’De hals is niet aanziend’ (Muschart). Omschrift: ? Papierwaszegel.
*Verkerk (1992): Henric van Aller, 23-2-1375.
Variant: de ossenkop zijdelings gesteld, naar rechts gewend.
*Backer (1880): zegel van Gijsbert van Aller, dijkgraaf van Erckemeden (=Arkemheen), 1485: 'de kop
een weinig regts ziende, met langen hals' (Muschart).
*zw (van Helbergen).
Variant: een aanziende ossenkop, vergezeld van een hartje tussen de hoorns. Omschrift: de naam.
*Klooster-1-3: zegel Wolter van Aller, schepen van Arnhem 10-9-1439.
*Arnhem-6-2: Wouter van Aller, scepen tot Arnhem 13-6-1434: een aanziende ossenkop met de oren
omhoog en vergezeld van een klein hart tussen de hoorns. Omschrift: de naam.
*Arnhem-26: Wouter van Aller, scepen van Arnhem 29-11-1432. Omschrift: afgebroken.
Variant: een aanziende ossenkop schuinlinks geplaatst en lange hals op een steekhelm zonder wrong.
*Arnhem-14: Gherseles van Aller, schepen van Arnhem 6-4-1477. Omschrift: de naam.
*Arnhem-15: Gerselis van Aller, scepen tot Arnhem 7-6-1463, 1474/7. Omschrift: de naam.
Variant: tussen de hoorns een kleine adelaar.
*Arnhem-16: Gherlagt van Aller, scepen van Arnhem 1414.
*Arnhem-33: Gerselys van Aller, 17-9-1398. Omschrift: de naam.
Variant: een breedarmig kruisje tussen de hoorns.
*Arnhem-15: Gerselijs van Allaer, scepen tot Arnhem 1443. Omschrift: de naam. In tekst: van Aller.
Variant: Helmteken: op een steekhelm een ossenkop met korte hals en lange omhoog gerichte naar
rechts gewende hoorns. Schildhouders: twee leeuwen met lange staarten tussen de achterpoten door
naar beneden, die de helm houden.
*Gelderland-2: Omschrift: HEN--RICK VAN ALLER.
Gebruikt door Henrick Wolff, richter in Veluwe, 7-3-1423.
Variant: een vijfpuntig sterretje tussen de hoorns.
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Henric van Aller, 1421.
Gelders Archief, NB875-157.
Verkerk B6525/38

Idem Henrick van Aller, 1426.
Idem, OAA-6222-626. Verkerk B6558/27.

*Arnhem-6-1: Henrick van Aller, schepen van Arnhem 5-2-1428.
*Arnhem-14: Henrick van Aller, scepen van Arnhem 16-2-1426. Omschrift: de naam.
*Arnhem-16: Henrick, Otto en Wouter van Aller, broers van Johan van Aller, Arnhem 1-2-1425. Elk
omschrift: de naam.
*Arnhem-29: charter 2947d: Engelbert van Aller, knaap 3-5-1418. Omschrift: de naam.
Wijnant van Allerm 1453.
GAArnhem NB-839-226.
Verkerk B6525/24.
Variant: met uiterst klein sterretje tussen de hoorns.
*Arnhem-32: Henric van Aller, scepen van Arnhem 20-4-1373. Omschrift: beschadigd.
Variant: met uiterst klein sterretje.
*Arnhem-15: Willem van Aller, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
Variant: Schildhouders: twee leeuwen met koppen aanziend, de bovenlijven boven het schild bij elkaar
komend, met de poten tegen elkaar en de staart tussen de poten.
*Arnhem-15: Claes van Aller, Arnhem 1436.
*Arnhem-29: charter 2946d: Claas van Aller, knaap, 3-5-1418.
Variant: Schildhouders: twee leeuwen met aanziende koppen wier bovenlijven boven het schild
uitsteken en met één poot bovenop het schild.
*Gelderland-2: Claes van Aller 19-4-1436. Omschrift: --Claes—
*GANijkerk, Gasthuisarchief charter 17-6-1436.
van ALLER - een schuinrechts geplaatste vis. Helmteken: twee vissen met kop omlaag als een
omgekeerde keper.
*Gelderland-6: Henrick van Aller, scholt tot ampt Putten, 11-9-1613. Omschrift: de naam met er achter
DJONG. Papierwaszegel.
Variant: helmteken: een steekhelm met de vissen.
*Coll. Muschart: Reyner van Aller, scholt tot Putten 1545. Op een lint Ryner van Aller. In de tekst: van
Arler.
Zie van ARLER.
van ALLER/van BRIENEN - gedeeld, I. een aanziend gestelde ossenkop (van ALLER), II. een
klimmende eenhoorn (van BRIENEN). Helmteken: een ossenkop met hals.
*Muschart (1950): 100: Willem van Aller, en zijn vrouw Johan[na] van Brienen. Zie ook van STEENHUIS.
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van ALLER van STOUTENBURCH - aan aanziende gestelde ossenkop met tussen de hoorns een
sterretje.

Claes van Aller van Stoutenborch, Nijkerk 17-6-1436.
GANijkerk, Gasthuisarchief 036.
Coll. ACZ foto N I.03.
van ALLER van STOUTENBURCH - gedeeld, I. een aanziende ossenkop (van ALLER), II. zes lelies (32-1) (van STOUTENBURCH). Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een aanziende ossenkop,
schuinlinks geplaatst met lange hals/een half naar rechts gewende ossenkop met hals.
*Arnhem-15: Claes van Aller van Stoutenburch, gedeputeerde van vierdel (=kwartier) Zutphen, 1358.
Omschrift: de naam; Arnhem 1436, 25-2-1450. Omschrift: de naam.
*Gelderland-21: Claes van Aller van Stoutenborg, donkergroene was, 31-5-1441. Omschrift: ----S—Aller
van Stoutenborch.
*Veluwe-3: Johan van Aller van Stoutenburch, Nijkerk 1461. Omschrift: de naam voluit.
*Gelderland-2: Clais van Aller van Stoutenborch, 19-4-1436. Omschrift: de naam voluit.
*Arnhem-29: charter 2948d: Claes van Aller van Stoutenborch, 19-4-1436.
van ALPEN, ALPHEN - doorsneden, A. in goud een zwart merk, B. in groen twee springende, boven
elkaar geplaatste windhonden met geringde halsband. Helmteken: een uitkomende windhond van het
schild.
*A.P. de Kleuver. 1965. Barneveldse Courant van 16-9-1965. Henrick van Alphen, laatste van Alphen'molitor' (=molenaar) op de molen te Walderveen. Het heraldische gedeelte is ontleend aan Rietstap
Supplément: item Van Alpen (Gueldre = Gelderland). Rietstap beschrijft het wapen in het frans: Coupé,
au 1 d'or d'une estacadre gu., toutes de extremités cramponnées; au 2 de sin. deux lévriers courante
d'arg., coll. de gu. l'un sur l'autre. Een vertaling luidt: doorsneden, A. in goud een rood staketsel waarvan
de uiteinden als een kram of weerhaak, B. in groen twee rennende zilveren windhonden [boven elkaar,
ACZ], gehalsband van het een in het ander. Dus een rood staketsel in plaats van een zwart merk.
Rietstap Supplément, waarop de Kleuver zich baseerde. De Kleuver voegde een helm, dekkleden, een
wrong en een helmteken toe.
van ALPHEN - een gekroonde leeuw op met blokjes bezaaid veld. Helmteken: op een steekhelm een
kuip waarvan de band in het midden en waaruit een halve leeuw komt. Schildhouders: twee aanziende,
zeer lange wildemannen zonder knots, die de helm houden.
*Arnhem-15: Johan van Alphen, 1436. Omschrift: de naam.
van ALPHEN - in zilver een zwarte achtpuntige ster. Helmteken: een aanziende zwarte ossenkop met
zilveren hoorns en zonder hals. Dekkleden zwart en zilver.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Enghuizen-1: Jan van Alphen Hendrs., Amsterdam 17-1-1786.
Zie van ALFEN. Ook vermeld in het Wapenboek Gelre (Heinen, 13701395): Deric v. Alphen (Cralingen): in zilver een zwarte achtpuntige ster.
*ten Houte de Lange (2001): Schilddekking: een kroon getopt door een
zwarte ossenkop met zilveren hoorns. Dekkleden: zwart en zilver.
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van ALPHEN –een achtpuntige ster. Schildhouders: twee omkijkende leeuwen.
*Gelderland-5: Isaac van Alphen, leenman van Putten, Rotterdam 28-2-1777.
ALPHERTS - drie zwemmende vissen boven elkaar. Helmteken: een verticaal geplaatste vis met de kop
omhoog.

A. Alpherts, geërfde in Veluwe, Velp 19-2-1764.
*Arnhem-28:AZ-09.
Een alfertje is een vissoort.
◄ Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.

*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem. A. Alpherts, gardiaen
1736 en AZ-09; Jan Alpherts 1750; Peter Alpherts, raatsvrind 2-3-1764; -?- Alpherts, raetsheer 1750.
*Rheden-2-1: Alphert Alpherts, geërfde in Veluwezoom, Arnhem 22-9-1732; Dr. A. Alpherts, geërfde in
Veluwezoom, Arnhem 5-3-1794; A.U. Alpherts, geërfde in Veluwezoom, Arnhem 5-3-1794; Peter
Alpherts, Rheden 17-2-1759.
*Arnhem-9: Geertruida Alpherts, Arnhem 1-8-1831.
Wageningen-10: Jan Alpherts, Rencum, geërfde in Veluwezoom 30-4-1782.
Variant: drie smalle zwemmende vissen als grepen, boven elkaar. Helmteken: de vis verticaal geplaatst.
*Gelderland-1: Susanna Grada Alpherts en man Theunis VOS Gzn, Elburg 3-3-1784.
*Brantsen: Berent Alpherts, geërfde gerichtsman in Veluwenzoom, Rheeden 28-10-1802.
Variant: in rood drie horizontaal geplaatste zilveren blauwgevinde vissen boven elkaar. Wrong en
dekkleden: rood en zilver. Helmteken: een vis van het schild
*ten Houte de Lange (2001): Alpherts.
ALPHERTS - een merk.
*Rheden-2-1: Jan Alpherts, Arnhem 24-9-1729, oud 80 jr, won. 'op de Steeg in de ampt van Rheden',;
Muschart: ‘aldaar van jong op verkeert hebbende' (= aldaar van jongst af aan gewoond hebbende).
ALSTORPHIUS - in goud een verkort rood kruis en acht zwarte ruiten, twee aanstotend geplaatst tussen
elk paar armen en samen een schuinkruis vormend. Helmteken: op een goud en zilveren wrong een
zilveren vogel. Dekkleden: rechts goud en zwart, links goud en rood.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Harderwijk-2-5: Catharina Elisabeth Alstorphius wed. prof. Ernst
Willem Westenberg, Harderwijk 16-8-1720.
*ten Houte de Lange (2001): Alstorphius.
ALTHOFF, zie OLTHOFF.
ALTIUS - doorsneden, A. in groen twee omgewende zilveren ossenkoppen met halzen, B. in goud een
omgewende vis, vergezeld van drie lelies, alles van zilver. Helmteken: een zilveren mand, waaruit
gouden vlammen oprijzen. Dekkleden en wrong: groen en zilver.
*Schutte (1975): 10.2 Hermannus Altius, Otterlo 8-5-1654.
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van ALSTAAI - drie gedopte eikels met de stelen omlaag.

Aert van Alstaai, Gardiaen.
*AZ-03.

van ALSTAEY - een merk.

*Arnhem-30 en AZ-02.: Aerdt van Alstaey/Aelstaei.

van AMBE - drie vijfbladige bloemen. Helmteken: op een gekroonde steekhelm een antieke
baniervlucht, waartussen een gebogen lange vogelhals (de kop afgebroken). Schildhouders: twee
griffioenen met staart horizontaal tussen de poten door, die de helm houden.
*Arnhem-15: Jacob van Ambe, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: afgebroken.
AMBROSII - een zon. Helmteken: een zon aan een gebladerde (2) lange steel tussen vlucht.
*Gelderland-1: Bernard Ambrosii, Arnhem 22-11-1782.
van AMERONGEN - in zilver een zwart droogscheerdersschaar, schuinrechts met de punten naar
boven.
*wapenkaart A.P. de Kleuver, Veenendaal.
van AMERONGEN - in goud een rood schuinkruis, vergezeld boven en beneden van een zwarte
zespuntige ster en aan weerszijden van een zilveren ring. Dekkleden en wrong: rood en goud.
Helmteken: een ster van het schild tussen een vlucht van goud.

*Schutte (1975): V.034:. Adrianus
van Amerongen, Wageningen, 1668
resp. V.178: Cornelis van
Amerongen, Wageningen.
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zie ook VG 9 (1984):
232.
van AMERONGEN - een adelaar.

Mechtelt wed. van Elys van Amerongen, 1440.
Verkerk B6524/2.
*GAArnhem NB-772-203.
Zie boven.
Haar zegel toont een mansschild. Is zij een lid van één van de
Arnhemse families die een adelaar in het wapen voeren?
van AMERONGEN, zie ook ONBEKEND-9
van AMERSFOORT - op rood zes gouden lelies (3-2-1).
*J.H.P. Kemperink. 1972/1973; E.J. Wolleswinkel. 1985. Twee Scherpenzeelse geslachten van
Wolfswinkel. De Ned. Leeuw 102: 146-208.
van AMERSVOORT - een hoofdletter M, vergezeld boven een kroon.

Hendrick van Amersvoort, 1707.
* GAApeldoorn, Kerk. Archief, Beekbergen. Inv. nr. 79.
foto’s van twee zegelafdrukken van Hendrick van Amersvoort
samengevoegd, Kerk. Arch. Beekbergen, inv. 76 (1712) en 79
(1707). Zie van den Enk & Zeven (1984).
foto's van B. J. van den Enk.
Variant: Een hoofdletter M, vergezeld boven van een kroon, en
rechts en links van de hoofdletters H en A.
*van den Enk & Zeven (1984).
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AMMON - in blauw een zilveren gezichtswassenaar. Een aanziende helm met blauw-zilveren wrong en
dekkleden. Helmteken: de wassenaar uit het schild tussen een blauwe vlucht. Schildhouders: twee
aanziende wildemannen, de rechter met de knots over de buitenschouder, de linker met de knots in de
buitenhand bij de voet.

* Staats Evers (1874) nr 2.19: E.J. Ammon, Arnhem, 13-12-1755; van Helbergen; en van den Bosch
(Veluws schepengeslacht) en  Zeven (2006, 58.30): E.J. Ammon, scholtis des Ampts Ede 20-1-1795.
Idem 32.34, en J.P. Ammon, Ede, 1795: 03.26.In deze bron nog twee
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr 17: E.J. Ammon, den 13
Decemb. 1756.
Foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding. coll. ACZ RAW198 zw foto 2.14/2.15. *Coll. Muschart
(Zeven, 1995g): zegel van E.J. Ammon, scholtis van het ampt Ede, 12-5-1773; idem (Zeven, 1996d).
RAWageningen 231: 16-9-1786 zwart lakzegel van E.J. Ammon, scholtis des Ambts Ede. Idem
RAWageningen inv. nr. 198 21-3-1780 rood lakzegel E.J. Ammon, scholtis van Ede.

◄ zw (vHelbergen);

*Arnhem-20: E.J. Ammon, Ede 6-10-1777, advocaat 24-2-1788.
*Hoff: E.J. Ammon, officieel persoon, Ede 28-10-1790.
*Wageningen-10: E.J. Ammon, scholtis des ampts Ede 20-10-1778.
*Veluwe-7: E.J. Ammon, scholtis ampt Ede 16-11-1772 (zonder schildhouders), 5-5-1780.
*Arnhem-11: E.J. Ammon, scholtis in het ampt Ede, 20-2-1772.
*Gelderland-4: E.J. Ammon, scholtis ammpt Ede 14-10-1776 en vele andere data.
*Bentinck: E.J. Ammon, scholtis ampt Ede, Ede 19-9-1771, 24-9-1771, 2-3-1776, 2-9-1776, 12-3-1781,
19-7-1794; E.J. en J.F. Ammon, geërfden op Veluwen 19-7-1794.
*Arnhem-28: E.J. Ammon, procureur, Harderwijk 12-4-1763.
Variant: in blauw drie gewende gezichtswassenaars.
*Arnhem-18: Frederik Hendrik Ammon, Arnhem, 27-12-1809.
AMSINCK - geen schild: een zittende hond op goud.
*Rheden-2-1: Jan Amsinck, geërfde in Veluwezoom, Middagtersteeg 27-2-1764.
AMSINCK - een geklede herder met muts op het hoofd en met weitas om hangende tegen de
linkerheup, de linkerhand omlaag en met de rechterhand een lange herderstaf vasthoudend, links in het
veld geplaatst op lage grond, vergezeld rechts van een hogere grond, beladen met drie schapen (2-1),
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waarvan de bovenste links over de herderstaf heengaat. Helmteken: een dito herder doch de staf met
beide handen vasthoudend.
*Brantsen: Jan Amsinck, geërfde in Veluwenzoom 14-3-1760.
van AMSINK - een landschap voorstellende een roodgeklede herder ten midden van een kudde
natuurlijke schapen op groene grond. Helmteken: de herder.

*Arnhem-19: Jan van Amsink, adelborst.
van AMSTEL - in goud drie zilveren penningen.
*Muschart (1939): een Arnhems geslacht.
van AMSTEL/CANIS - alliantiewapen; gedeeld, I. in goud drie zilveren penningen (van AMSTEL), II. drie
vairpalen in goud drie zilveren penningen, in een gouden schildhoofd een zwarte springende hond,
overtopt door een rode barensteel met drie hangers (CANIS). Helmteken: een zilveren penning tussen
een antieke gouden vlucht.

*coll. Muschart
(Zeven, 1994a):
Herman van
Amstell,
Arnhem.
*Rheden-2-1: Herman van Amstel, ?Rheden 11-11-1597.
Op een zegel zijn de kleuren niet aangegeven is.
*Gelders Archief, inv. 2089. St. Joosten Schutterij Arnhem: Herman van Amstell.
foto ACZ. Zie voor de kwaliteit van de foto de Inleiding.
van AMSTEL - drie ringen. Helmteken: een ring tussen een vlucht.
*Gelderland-2: charter 1446 Herman van Amstel, Arnhem 30-7-1603. Omschrift: de naam. In tekst: van
Aemstel.
Of zouden de ringen penningen zijn? Zie hierboven.
van AMSTEL - van goud beladen met drie zwarte dwarsbalken, waaroverheen een rood-zilver
geschakeerd schuinkruis. Wrong en dekkleden: goud en zwart. Helmteken: twee uitkomende
vrouwenarmen in natuurlijke kleur, de mouwen zwart, de omslagen zilver, de opheffende in de handen in
kransvorm six rozen, beurtelings van zilver en rood.
*Muschart (1950): 53 T. van Amstel: zerk gedeeld, I. van AKEN (2 wielen), II. van AMSTEL.
kleur (Melchers, 1998: wapenbord).
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Bron: Hollandse Genealogische Databank.
ANDRES - drie vogels. Helmteken: een vlucht.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Roelof Andres, guardiaen
1790.
van ANGEREN - een dwarsbalk van twee rijen en vijf kolommen gevaird/geschakeerd.
Johan van Angeren, 13-8-1400.
Gelders Archief, BW-363-4. Verkerk B6528/4.
foto Gelders Archief.
*Verkerk (1992, afb. 43: zegel Johan van Angeren, Arnhem, 13-81400).
*Rhemen: Zweder van Angeren, Arnhem 1475. Omschrift: Sweer
van Angeren.
*Klooster-1-3: zegel Sweder van Angeren, schepen van Arnhem, 35-1459. Omschrift: beschadigd.
*Arnhem-6-1: Jan van Angeren, scepen tot Arnhem 31-7-1402.
Omschrift: de naam; Johan van Angeren, scepen tot Arnhem 1403.
Omschrift: de naam; Sweer van Angeren, scepen tot Arnhem 1456.
Omschrift: de naam; idem 1429.
*Arnhem-14: Jan van Angeren, schepen van Arnhem 25-7-1430.
Variant: een dwarsbalk in twee rijen geënt.
*Arnhem-17: Sweer van Angeren, scepen tot Arnhem 1469. Omschrift: de naam.
*Gelderland-1: Sweder van Angeren, Arnhem 25-1-1669. Omschrift: de naam.
Zie volgende.
van ANGEREN - een dwarsbalk in twee rijen geënt doorsneden. Helmteken: mogelijk een mand,
waaruit een pauwenstaart steekt.

Johan van Angeren, 1436.

Sweder van Angeren, 1456.

Gelders Archief, NB-838-191. Verkerk B6523/11. Gelders Archief GA177-149. Verkerk B6526/12.
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*Arnhem-14: Johan van Angeren, scepen van Arnhem 29-4-1424. Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Johan van Angeren, scepen van Arnhem, Arnhem 8-2-1409, 9-9-1429.
*Arnhem-33: Jan van Angeren, schepen van Arnhem, Arnhem 1395. Omschrift: de naam; Sweder van
Angeren, Arnhem 31-10-1480. Omschrift: beschadigd.
Putten-1-4: Claes van Angeren, Putten 16-2-1571.
Zie voorgaande.
van ANSEN - een gekroond monogram van de letters R, V en A.
*Veluwe-2-1: R. van Ansen, Voorthuijsen 21-5-1779.
ANTHONI - gedeeld, I. in goud een zwarte linkerschuinbalk, vergezeld van drie groene klaverbladeren,
II. in zilver een zwart ankerkruis, in het eerste en tweede kwartier vergezeld van twee boven elkaar
geplaatste, in het derde en vierde kwartier van éen gouden blokje. Dekkleden en wrong: goud en zilver.
Helmteken: een zittende, rode eekhoorn met een gouden noot in zijn linkervoorpoot, tussen een vlucht
van goud en zilver.
*Schutte (1975): I.153. Gerardus Anthoni, Elburg, 1626.
ANTHONISZ - negen omgewende vogels (3-3-3).
*Arnhem-6-1: Henrick Anthonisz, kanunnik van St. Walburch, provisor van St Peters hospitaal 10-41552. Omschrift: de naam.
Muschart: zegel 'prullig gesneden'.
ANTOENISSEN - drie omgewende vogels. Schilddekking: een omgewende uitkomende roofvogel met
de vleugels zijwaarts gesteld.
*Bentinck: Arnt Antoenissen Edesche Bos 14-5-1593, uithangend zegel. Omschrift: de naam
APELDOORN - seinlichten of uitgerukte heideplanten.
*Muschart (1950b).
APELDOORN - gedeeld, I. een ankerkruis, II. twee takkenbossen of twee hermelijnstaartjes?.
Helmteken: een mand met vuur.
*Schoute (1913): Apeldoorn, Amersfoort, uitgestorven.
van APELDOORN - een ankerkruis.
*Muschart 36I, zegel Herman van Apeldoorn (1405) aan charter van het klooster Mariendaal doos met
de nrs. 1-55, RAGld. Omschrift: Herman van Apeldoorn, 1405.
van APELDOORN - in goud een rode eenkoppige adelaar, de borst beladen met een dwarsgelegde
zilveren sleutel, de baard naar links en naar beneden. Helm met rood-gouden wrong en dekkleden.
Helmteken: een adelaar van het schild.

de sleutel schuinrechts
geplaatst.

*Coll. Anton C. Zeven:
GAWageningen, Oud-Archief inv.
95, foto van zegel: F. van Apelthorn, 1-3-1652. Zie bij Apelthorn.
*Gelderland-1: Harmen van Apeldoern (en zijn broer Reyner), jaarrente goed Bentinck 30-10-1456.
Omschrift: de naam. In tekst: Herman.
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*van Helbergen.
*Gelderland-6: joncker Swier van Appeltorn, drost op Veluwe, op die Pol te Nijkerk (de letters Z, V en A
boven het schild), 1-8-1620, papierwaszegel, 22-6-1622. Omschrift: de naam, en drost in Veluwen.
Papierwaszegel; 28-6-1622. Op 10-4-1622 een groot zegel met als omschrift naam en functie; Peter van
Appeltorn, op den Pol, verwalter drost van Veluwe. De letters P, V en A boven het schild.
Papierwaszegel. Zie voor Peter van Appeltorn ook bij van APPELTHORN.
*Gelderland-2: Assueer van Appeltorn, drost op Veluwe, 6-6-1621. Fragment.

▲Zeven (2006: 26.04): F. van Apelthorn

R.C.C. de Savornin Lohman. 1983. Grafzerk (ca. 1693) van Anna van Apeldoren, echtgenote van
generaal-majoor Dithmar van Wijnbergen tot Horssen, in de Hervormde kerk te Voorst. De Ned. Leeuw
100: 331-336: afb. 1 foto van grafzerk. Hierop de hoofdwapens van Wijnbergen (wielen) en van
Apeldoren (adelaar), en in de linkerrand van Appelthorn, van Lynden, van Herwerden, van Lynden, van
Meekeren, van Besten, Oldeneel, van Wilack (Wylich), en rechterrand: van Haersolte, Bentinck, van
Rueven (Ruijven), van Bronckhorst (moet zijn van Buckhorst: ongekleurd hetzelfde wapen), Wolfsen,
van Hackfoort, van Solms en van Wingarden (Wijngaerden).
*Gelderland-10: Jan Apeldoorn, burgemeester Harderwijk, waarschijnlijk rentmr. van Veluwe, Harderwijk
29-4-1773.
*R.T. Muschart. 1939. van Apeldoorn. De Ned. Leeuw 57: 414: Andries van Appeldoorn 1726, 1728, Mr.
Jan Apeldoorn 1736.
*Harderwijk-2-4: Jan Apeldoorn, Harderwijk 14-1-1736.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e): Jan Apeldoorn, schepen van Harderwijk 12-4-1759.
*Harderwijk-2-3: Jan Apeldoorn, schepen, Harderwijk 18-2-1751.
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Variant: gedeeld, I. in blauw drie gouden zespuntige sterren boven elkaar, II. doorsneden, A. in zilver
een hertenkop van natuurlijke kleur, B. in goud een dubbelkoppige zwarte adelaar. Wrong en dekkleden:
blauw en goud. Helmteken: een zilveren vlucht.
*ten Houte de Lange (2001): Appeldoorn, Apeldoorn.
Variant: de hertekop zonder hals. Schilddekking: een negen-parelige kroon.
*Harderwijk-2-5: Andries Appeldoorn, schepen van Harderwijk 6-3-1725, 7-10-1726.
, --, 1-3-1662▲
Variant: Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een antieke vlucht.
*Arnhem-15: Ghilmer van Apeltorn, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: joncker Swier van Appeltorn, drost op Veluwe, 22-6-1622. Omschrift: de naam, en drost
in Veluwen. Papierwaszegel; 28-6-1622.
Variant op bovenstaande wapen: een tweekoppige adelaar, gekroond helm. Helmteken: de adelaar van
het schild tussen een van goud op rood doorsneden vlucht.
*van Helbergen.
van APPELDOORN, zie van APELDOORN
*Harderwijk-2-5: Andries Appeldoorn, schepen van Harderwijk 6-3-1725, 21-9-1728; idem Jan
Apeldoorn, Harderwijk 20-4-1749.
APELDORN - gedeeld, I. in zwart drie gouden sterren, II. doorsneden, A. in goud een aanziend gestelde
rode hertenkop, B. in goud een zwarte adelaar/een opvliegende vogel/een vogel met naar rechts
gewende kop en met de vleugels zijwaarts omhoog. Helmteken: een gouden ster tussen een zwarte
vlucht.
Vermoedelijk een alliantiewapen.
Vrouw. Wapen: kwarter I is of lijkt op
het wapen Van der HART.
.
Zegelafdruk van J.H. Apeldorn,
Harderwijk, 17-1-1784.
GAHarderwijk, Transporten etc. Foto:
Karel Uittien, Harderwijk.

van APELTAREN, van APELTEREN - in goud een rood-zilver geschakeerd schuinkruis. Helmteken: op
een gekroonde steekhelm twee lange bazuinen recht onder. Schildhouders: twee leeuwen, die de helm
houden.

HUA 643-1/2400-5 Wapenboek
Engelen
Handfoto Ad J. de Jong, 2010
◄Gorissen (1959). Tekening gebaseerd op het Wapenboek Gelre.
*Arnhem-15: Johan van Apeltaren, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
In tekst: van Apelteren.
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van APELTEREN - een geschakeerde schuinkruis, vergezeld boven van een ringvormig of mogelijk een
komvormig uitgeholde koek.
*Arnhem-15: Arnt van Apelteren, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
van APELTHORN - zie APELDOORN (eenkoppige adelaar met sleutel). Helmteken: een adelaar tussen
een vlucht.

Zeven (2006: 26.04): F. van Apelthorn, -?-, 1-3-1652. .Publ. VG nr 34.

van APELTHORN - kwartier 4: een adelaar.

wapen Ten TYE, 1-3-1652: zie kwartier 4

van APELTOERN van den POLL - een adelaar. Helmteken: een adelaar tussen een vlucht.
*Horst-1: Peter van Apeltoern van den Poll, 14-4-1595. Omschrift: de naam. In tekst: Appeltoern.
van APPELDOORN - van APELDOORN (eenkoppige adelaar).
*Klesser (1995).
zie ook van VOORST.
APPELS - een leeuwenkop met hals. Helmteken: de leeuwenkop van het schild. Schildhouders: twee
leeuwen.
*Schimmelpenninck: G.J.D. Appels, Loo 18-10-1749, 2-11-1749.
Muschart: Niet zeker of dit van hem is.
van APPELTERN - in goud een zilver gebekte en gepote rode adelaar, de borst beladen met een
horizontaal geplaatste zilveren sleutel met de baard naar rechts en omlaag. Helmteken: de adelaar
tussen een van zilver op rood doorsneden baniervlucht.
*Coll. Muschart (zie Zeven 1994a): Assueer van Appeltern, drost op de Veluwe, 1648.
Zie bij Van APELDOORN.
*Wageningen-2-1: F. van Appelthern verzoekt de staande Magistraat van Wageningen voor het
verkrijgen van een plaats als lid van het College van de Admiraliteit, die door een riddermatig geslacht
moet worden vervuld 1-3-1652.
*Gelderland-2: charter 1410 Peter van Apeltoern, 12-6-1602. Omschrift: de naam.
*Gelderland-4: Swier van Appeltorn, drost op Veluwe 1-7-1624. Omschrift. Papierwaszegel; Peter van
Apeltern, verwalter van het drostampt van Veluwe, Nijkerk 13-11-1619. Papierwaszegel; idem Swier van
Appeltorn, landdrost van Veluwe. 20-4-1643.
*Voorstonden-1: Sweer van Appeltorn, drost op de Veluwe 6-7-1620. Omschrift: de naam en drost in
Veluwezoom. Contrazegel: hetzelfde zonder omschrift.
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Variant: de adelaar omgewend. Helmteken: de adelaar tussen een van zilver op rood doorsneden
baniervlucht.
Variant: de adelaar omgewend, de sleutel met de baard naar links. Helmteken: op een omgewende
traliehelm met wrong een omgewende adelaar.
*Gelderland-2: charter 1410 Jacob van Appeltoern, eigenaar van een door Reiner Appeltoern nagelaten
'risward' in kerspel Gorssel, 12-6-1602. Schilddekking: een traliehelm met wrong met als helmteken een
adelaar tussen een vlucht. Omschrift: de naam.
Een risward zal een (uiter)waard zijn begroeid met rijshout.
*Arnhem-29: charter 1294 Andries van Appeltorn, bruine was. Omschrift: de naam. 20-2-1560; Sweder
van Apeltorn. Omschrift: Appeltorn, 20-2-1560.
van APPELTHORN - een vis, schuinrechts geplaatst. Helmteken: twee vissen met de kop naar beneden
en als een omgekeerde keper geplaatst.
*Putten-1-2: Sweder van Appelthorn, Nijkerk 12-12-1638.
Muschart: is dit wel van hem? Het is identiek aan van ARLER.
Zie ook volgende. ACZ: Had Sweder wellicht zijn stempel in 1638 niet bij zich of was hij het kwijt (zie
volgende)?
van APPELTHORN - een adelaar. Helmteken: een uitkomende adelaar en de letters P, V en A (Peter
van Appeltorn, zie boven bij van APELDOORN).
*Gelderland-5: Sweder van Appelthorn, drossaard van de Veluwe, 19-3-1640.
Het zegel stempel is dus niet van hem. Zie ook voorgaande. ACZ: Was Sweder wellicht zijn stempel
kwijt?
van APPELTOIRN - een adelaar. Helmteken: een adelaar tussen een vlucht.
*Bentinck: Assuver van Appeltoirn, drost op Veluwe. 26-5-1623.
Zegel onduidelijk.
van APPELTORN, zie van APPELTERN.
van APPELTORN - alliantiewapen: man: van APPELTORN in goud een zilver gebekte en gepote naar
links gewende rode adelaar, de borst beladen met een horizontaal geplaatste zilveren sleutel met de
baard naar rechts en omlaag. Helmteken: de adelaar tussen een van zilver op rood doorsneden
baniervlucht. Dekkleden: rood en goud; links: in goud een rood kruis. Vrouw: in rood een gouden kruis.
Helmteken: op een kroon een zittende goudgeringde en gehalsbande zwarte zittende windhond.
Dekkleden: roos en goud (van LYNDEN).

Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem::
Assueer van Appeltern, drost op Veluwe, 1640. Obiit 1645. In register:
van Appeldoorn.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.
*Coll. Muschart (zie Zeven 1994a): Assueer van Appeltern, drost op de
Veluwe, 1640.
AQUILIUS - een keper, vergezeld van drie klaverbladeren. Helmteken: een klaverblad.
*Wageningen-1: Tilman Aquilius, burgemr. van Wageningen 26-4-1632.
De naam is verlatijnsing van de familienaam L’aigle. ACZ: is dit stempel wel van hem? Tilman zegelde
in Wageningen met een stempel met een merk (Zeven 2006).
ARDESCH - een merk. Helmteken: een stralende zon tussen een vlucht en vergezeld van de letters A
en A.
*Gelderland-5: Andreas Ardesch, scholt van het ampt Nijkerk 11-6-1680.
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ARDESCH - in zilver twee toegewende groene hagedissen. Helmteken: een hagedis van het schild
tussen een vlucht van groen en zilver. Dekkleden en wrong: zilver en groen.

▲helmteken
*Schutte (1975): V.098. Godefridus Ardesch, Harderwijk.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

zw (Nix).

ARDESCH - een verticaal geplaatste pijl met de punt omhoog. Helmteken: een aanziende mansgezicht
binnen een als een wrong gedraaide ring en tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Andreas Pelgrom Ardesch, advocaat van het Hof van Gelderland, 19-1-1733.
ARDESCH - in blauw een gouden verticaal geplaatste pijl met de punt omhoog. Helmteken: een
gezichtszon, een ster of een bol los zwevend tussen een vlucht.
Een sprekend wapen, want een esche = speer.

*Zeven (2006: 16.26): E.G.
Ardesch,
scholtis des ampts Barneveld,
Barneveld 9-6-1731.
▲ Museum Nairac, Barneveld
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detail

Andreas Ardesch, geërfde in ,
Veluwen, Nijkerk, 13-2-1685.
Omschrift: --ANDREAS VA -ARDE-GANijkerk, Weeshuisarchief 75.
Coll. ACZ foto Nijkerk III.15.

Andreas Ardesch, Nijkerk, 28-2-1695
GANijkerk, Weeshuisarchief 75.
Coll. ACZ foto Nijkerk III.14.

*Nijkerk-1: Mr. E.G. Ardesch, scholtis ampt Nijkerk 26-1-1811.
*Putten-1-2: Mr. E.G. Ardesch, scholtis van het ampt Ermelo 4-5-1803; idem geërfde in Veluwe 19-91768; H.J. Ardesch, geërfde in Veluwe 19-9-1768.
*Wageningen-1: Engelbert Georg Ardesch, scholtis van ampt Barneveld 19-5-1736.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1995d) Zegel H.J. Ardesch, scholtus van Ermelo.
*Harderwijk 17-4-1769; (Zeven, 1996a) zegel van H.J. Ardesch, Harderwijk 25-10-1767.
*Klesser (1995).
*Harderwijk-2-7: H.J. Ardesch, Hulshorst, vroedschap Harderwijk 30-7-1792.
*Veluwe-2-13: Dr. H.J. Ardesch, scholtus van Ermelo, 25-3-1775. Omschrift: H.J. Ardesch, scholt in
Ermel.
*Gelderland-4: Dr. H.J. Ardesch, scholtus van Ermelo, 25-3-1775; Engelbert Georg Ardesch, scholtis van
het ampt Barneveld, 25-6-1739.
*Hattem-1: A. Ardesch, Arnhem 1-2-1759.
*Gelderland-4: Engelbert Georg Ardesch, scholtis ampt Barneveld 11-6-1730; Andreas Ardesch, scholtis
ampt Nijkerk 19-9-1681, 9-1-1690, 21-12-1694.
*Gelderland-8: E.G. Ardesch, schout ampt Nijkerk 17-4-1806; scholtis ampt Ermelo, Harderwijk 1-41806. Omschrift: SIG: E.G.ARDESCH, scholt van Ermel.
*Twello-1: Mr. Engelbert George Ardesch, notaris te Nijkerk 26-9-1828.
*Gelderland-14: Mr. Engelbert George Ardesch, notaris ampt Nijkerk.
*Gelderland-19: Mr. E.G. Ardesch, scholtus van het ampt Nijkerk, 28-2-1808. Omschrift: zijn naam.
Elburg-2-4: Mejuffr. Henrietta Ardesch, Elburg 4-11-1839.
*Arnhem-21 Mr. N.W. Ardesch, scholtis van Epe 6-12-1802.
*Veluwe-5: P. Ardesch, Ermelo 10-8-1767; Mr. H.J. Ardesch, Scholtis ampt Ermelo 10-8-1767.
*Veluwe-2-1: H.J. Ardesch, Harderwijk 15-11-1762.
*Veluwe-6: Mr. E.G. Ardesch, scholtis ampt Nijkerk 6-1-1809. Omschrift: de naam en scholtis des ampts
Nijkerk. Lak.
*Schimmelpenninck: Dr. H.J. Ardesch, scholtus van Ermelo 23-9-1769. Lak.
*Veluwe-7: Dr. H.J. Ardesch, scholtis ampt Ermelo 3-5-1766.
*Wageningen-10: H.J. Ardesch, advocaat, Harderwijk 27-10-1787.
*Arnhem-28: A. Ardesch, verm. stadssecretaris van Arnhem 8-5-1754.
*Enghuizen-1: A. Ardesch, 'SHage, 29-4-1788.
*Gelderland-5: Dr. Andreas Ardesch, leenman van Gelre, 29-4-1745; H.J. Ardesch en Mr. Engelbert
George Ardesch, ?Harderwijk 5-12-1789, H.J. Ardesch, J.U.D., leenman van het Huis Oldenaller, -?- 16-1782, -?- 27-1-1787.
Variant: de pijl zilver met tweemaal drie vinnen.
*GABarneveld.
Variant: in blauw een pijl met de punt omhoog boven een smalle schildzoom. Helmteken: een ster los
zwevend tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Mr. Andreas Ardesch, advocaat van het Hof Provinciaal van Gelderland, 3-4-1760.
Omschrift: SIGILLUM HENRICUS JOHANNIS ARDESCH.
zw (Klesser, 1995).
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Onduidelijk, tevens is het stempel niet van hem, maar waarschijnlijk van de bovengenoemde H.J.
Ardesch.
zegelt als scholtus van het ambt Ermelo op 10-10-1808 met een zegelstempel: in groen een
omgewende gekroonde vogel met de vleugels zijwaarts omhoog en die een takje waaraan naar boven
één blad en naar beneden twee hangende eikels in de bek houdt en op een schuinlinks geplaatste
boomstam staat. (Gelderland-19). Maar dit is niet zijn eigen zegelstempel?
ARDESCH - een pijl, vergezeld boven rechts van een zon. Helmteken: een zon tussen een vlucht.
*Arnhem-11: Andreas Ardesch, scholt in Nijkerk, 28-6-1684. Omschrift: de naam.
ARDESCH van HAMEL - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. van HAMEL (roskammen +
wassenaar), 2 en 3. ARDESCH (pijl). Twee helmen. Helmtekens: 1 als van HAMEL, 2 als ARDESCH
(ster tussen vlucht). Dekkleden: rechts: goud en rood, links: goud en blauw.

*Ned. Patr. 6 (1915): 137. Het schild wordt alleen afgebeeld.

ARDESCH - alliantiewapen: man: ARDESCH (pijl), vrouw: in groen een staande schaap op grond.
Mogelijk: van BRANDEWIJK KUMSIUS, zie aldaar.
*Veluwe-2-1: A. Ardesch, 27-11-1755.
*Nuys: A. Ardesch, Arnhem 27-11-1755.
ARENDTSEN - een merk, vergezeld boven rechts en boven links van de hoofdletters A.

*Arnhem-23 en AZ-17: Aerndt Arendtsen, Arnhem jaar?

ARENTS, Hendrik, zie LUESSINK.
*Putten 1-1.
ARENTS - een merk: de letters A en E aan elkaar.
*Rhemen: Evert Arents, schepen int Nijbroick, 1-4-1623.
ARENTS - gedeeld, I. drie bladeren, II. twee schuingekruiste zwaarden met de punten omhoog.
Helmteken: de letters W en B boven het schild.
*Gelderland-5: Gerrit Arents, Epe 3-4-1750.
Zie ook BROUWER.
ARENTS - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4, drie zespuntige sterren (BRECKERVELD), 2 en 3. een
adelaar, die in kwartier 3 omgewend (ARENTS).

*AZ-77: Herman Jansz Breckerveld/Breckevel.
Herman J. Breckerveld was getrouwd met Jenneke Arents. Zijn wapen zal een
alliantiewapen BRECKERVELD en ARENTS zijn.
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ARENTSEN - een merk.
*Rhemen: Gerrit Arentsen, schepen van het ampt Nijbroick 12-12-1601. Omschrift: de naam.
ARENTSEN, zie SNAPPER
ARENTZEN - drie pijlen, waarvan twee schuingekruist met de punten omhoog en de derde horizontaal
met de punt naar links en over de twee andere pijlen heen.
*Gelderland-1: Gerrit Arentzen, woont 'in de Duyve' te Deventer, bezit erve Groot Pothoven te Apeldoorn
2-4-1242.
Is 1242 goed?
ARIS - een alliantiewapen: man: in goud een vogelpoot, vrouw: doorsneden, A. een aanziend
doodshoofd, vergezeld van twee gekruiste doodsbeenderen en getopt met een klophamer, B. gedeeld, I.
de Friese adelaar, II. drie klaverbladeren.
*Coll. Muschart (Zeven 1996d): Mr. A.C.W. Aris, en H.C. VIETOR, Voorst 1-10-1802.
ARISEN - een zespuntige ster binnen een cirkel, het veld verticaal gearceerd (1706)/een achtpuntige
dubbele cirkel (1714).

Links: AZ-18: Evert Arisen(sen. boekhouder, 1706.
Rechts: AZ-19: Evert Arisen, Gardiaen,1714
*Arnhem-25
Zeven (1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde,
Arnhem en AZ-18: Evert Arisen, boekhouder 1706, AZ-19: Evert Arisen, Gardiaen 1714.
ARISEN - een naar rechtsgewende jonge Bacchus zittende op een ton, houdende in zijn uitgestrekte
rechterhand een tros druiven.

*AZ-20: Hendrick Arisen, Gardijaen 1744.

ARISSEN - een merk.

*Arnhem-30 en AZ-21: Jan Arissen.

ARISSEN - een adelaar. Helmteken: een uitkomende adelaar met de vleugels naar beneden gericht.
*Arnhem-28: Hendrik Arissen, Arnhem 14-11-1765.
ARISSZ - een merk.
*Wageningen-4: Claes Arissz, 13-3-1670.
van ARKEL – in zilver twee rode gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalken. Het schild gehouden
door een (zittende) engel.
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Gelre 1017 Die He[er] van Arkel: d’arg. à 2 fasces bretessées
contrebretessées de gu. C.: un aux armes; capeline de sa. semée de
coers d’arg. Vertaling zie boven.
In de USA gebruikt de familie van Ark dit wapen.

Johan van Arkel, richter, 1447.
GAArnhem-NB-810-218.
Verkerk B6521/33.
*Verkerk (1992 afb. 75: zegel Johan van Arkel, Arnhem 24-2-1447).
foto Gelders Archief.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Backer, 1880: zegel van Wilhelm van Arkel, 1410: het schild wordt door een zittende engel
vastgehouden, die het op de schoot houdt. In de wapentekening houdt de onzichtbare engel in elke
hand een zwaard.
van ARLER - in blauw een schuinlinks geplaatste gouden vis, rood gebekt en gevind. Helmteken: twee
vissen van het schild met de koppen naar beneden en geplaatst als een omgekeerde keper. Dekkleden
en wrong: blauw en goud.
*Schutte (1975): I.41. Gerardus ab Arler, Harderwijk; vdBosch: Veluws schepengeslacht: diverse
lakafdrukken.
*Elburg-2-1: Reijner van Arler, scholt tot Putten 22-4-1564. Omschrift niet te lezen. Papierwaszegel.
*Putten-1-2: Gerryth van Arler, scholtis tot Putten 20-1-1586; Maurits van Arler, 13-9-1630; papierwaszegel Reijner van Arler, onderscholtis van Putten 17-8-1626. Omschrift: de naam de Jonge; Reijner van
Arler, scholt tot Putten 24-4-1561; zegel Reijner Henricksz van Arler, scholt tho Putten 11-3-1572.
*Putten-1-4: Reiner Gaertsz van Arler, Putten 16-2-1571; idem Dirck van Arler, Putten 22-10-1636.
*Elburg-2-3: Maurits van Arler, scholtus Ampt Putten 7-3-1658. Papierwaszegel. Omschrift: de naam.
*Gelderland-3: Henryck van Arler de Jonge, schout te Putten, Putten, 9-10-1603. Vergezeld van de
letters H, V en A. Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Henrick van Arler, scholtis tot Putten, 1606; Maurits van Arler, scholtis ampt Putten, 21-51632.
Variant: de vis zilver en schuinrechts geplaatst. Helmteken: twee vissen met de kop omlaag en als een
omgekeerde keper geplaatst.
*W. de Vries. 1943. Veluwsche geslachten uit de schoutambten
van Putten en Nijkerk in de XVde en XVIde eeuw. De Ned.
Leeuw 61: 89-98, 121-124, 214-216.
*Putten-1-2: papierwaszegel: Maurits van Arler, scholtis van het
ampt Putten 11-7-1666.
*Gelderland-6: Rijner van Arler Heijnricks, scholt tot Putten 12-21594. Omschrift: de naam. Papierwaszegel. Helmteken geplaatst
op traliehelm en wrong.
*Arnhem-17: Gerrit van Arler, geërfde in Veluwe, ampt Putten
28-12-1651.
*Putten-1-4: Maurits van Arler, scholtis tott Putten 22-10-1636.
Omschrift: de naam.
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*Gelderland-4: Maurits van Arler, scholtis ampt Putten 15-1-1631. Papierwaszegel; Reiner of Werner van
Arler, officieel persoon. Helmteken vergezeld van de letter R, V en A. Papierwaszegel; idem 5-3-1645.
Papierwaszegel; Reyner van Arler, scholtis ampt Putten 25-1-1626.
*Gelderland-5: Maurits van Arler, scholtis ampt Putten 5-2-1657, 6-7-1664; Gerrit van Arler, onderschout
van ampt Putten 6-7-1664; Bia van Arler wed. Augustijn Pannekoeck, (in leven) ontvanger van
Arckemehen, -?- 31-7-1669; Gerryt van Arler, Harderwijk 19-12-1638; Maurits van Arler, scholtus van
het ampt Putten, 27-2-1646. Omschrift: naam.
*Gelderland-6: Reijner van Arler, scholtz tot Putten, 13-10-1557. Omschrift: de naam. Papierwaszegel;
Reijner van Arler Henricsz, scholtz tot Putten, 19-8-1567; Henrijck van Arler de Jonge, schout van
Putten, Putten 9-10-1603. Helmteken: de vissen vergezeld met de letters H, V en A.

Reiner van Arler, 22-11-1626
*GABarneveld doos 3 code 4
foto ACZ 25.29.

Gerrit Arler, 8-2-1697. Omschrift: --EYNER.VAN.ARLER.
*GABarneveld doos 11 code 107/76.
 foto ACZ 24.35.

Variant: de vis met grote kop schuinrechts geplaatst. Helmteken: op traliehelm twee vissen met de
koppen omlaag als een omgekeerde keper.
*Putten-1-4: Reijner Henricksz van Arler, scholt tot Putten 10-8-1559 in tekst: Reynar; 29-6-1562.
Variant: de vis als een baars en schuinrechts geplaatst..

Ft. M.J. Nix, Zutphen, 1984.
*Putten-1-4: Henrick van Arler, Putten
12-8-1600. Omschrift: de naam met
DJong erachter.
*Gelderland-6: Henrijck de Jonge van
Arler, Putten 23-8-1608. Naast het
helmteken de letter H, V en A.
Papierwaszegel.
*Putten-1-4: Aelt van Arreler, Putten
21-7-1628. Omschrift: de naam. In
tekst: van Arler.
Variant: helmteken: smallere vissen.
*Putten-1-4: Gerit van Arler, 12-8-1600, Putten? 20-2-1655 (?dezelfde). Omschrift: de naam.
Variant: 'de vissen gewoon' (Muschart).
*Putten-1-4: Henrick van Arler, scholt toe Putten, 1533. Omschrift: de naam. In tekst: van Erler.
Muschart: Met hem heeft gezegeld Arnt van Erler, doch zijn zegel is afgevallen.
Variant: de vis verticaal geplaatst.
*Putten-1-4: Reijner van Aller. Helmteken: op een steekhelm twee vissen met kop omlaag naast elkaar.
Op lint de naam Reiner Aller. In tekst echter van Arler.
van ARLLER - een keper, vergezeld van drie omgewende vogels met geknotte poten. Helmteken: op
een omgewende helm een aanziende ossenkop en de letters A, V en A.
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*Elburg-2-1: Andries van Arller, Embrick (=Emmerik) 13-10-1574. Papierwaszegel.
Met twee ll.
van ARMEL, ARMELEN, ARMELO, ARMELOO - in zilver een goud gehoornde en gehoefde zwarte
steenbok. Helmteken: de bok.

*Coll. Muschart, CBG: Albert van Armelen, dijckgreef van Wageningen 27-6-1611
*Putten: tekst: van Ermell).
Variant: helmteken: een bokkenkop op hals.
*Gelderland-6: Aelbrecht van Armellen, richter tot Wageningen 9-6-1610. De letters -, V en A boven het
schild. Papierwaszegel.
ACZ: dezelfde persoon met twee verschillende zegelstempels?
kleur (vdBosch de hoorns en hoeven niet goudkleurig); zw (vHelbergen).
ARNHEM (stad) - een dubbele adelaar.
Stad Arnhem. Bruine was. Losgeraakt. Afbeelding in het veld
waarvan een concentrische binnenveld met punten bedekt is,
een dubbele adelaar. Omschrift:
*SIGILLV*BVRGENSIVMDEARNEM. CSN0567. Tegenzegel is
CSN0568. Coll. Six. RMAmsterdam.
Zie A.C. Zeven 2007. Zegels van Wagenvene --- voor andere
afdrukken van het zegel van de stad Arnhem.
*Gelderland-1: 1459. Omschrift: de naam.
*Leppink (1988, en 1997): p.361 uit 1635.
*van Lintelo: schepenzegel zonder schild 12-3-1584. Op
horizontale lint boven de adelaar: de naam.
*Arnhem-29: charter 1294, 20-2-1560.
van ARNHEM - een sterroos/vijfbladige bloem met puntige bladeren, vergezeld van drie
droogscheerdersscharen met de punten omlaag.
*Arnhem-14: Dirk van Arnhem, kerchere (kerkheer) te Arnhem. Omschrift: S.Theoderici de Arnhem.
Variant: Helmteken: op een pothelm zonder wrong een vlucht met de vleugels beladen met een
verlaagd kruis.
*Arnhem-15: Jacob van Arnhem, ridder, Arnhem 20-1-1364. Omschrift: de naam met erachter: militis
(=ridder).
van ARNHEM - een omgewende adelaar.
*Veluwe-2-2: zegel Robertt van Arnhem, en Armgarth Elisabeth van Dort, heer en vrouw van Rosendael,
testament 7-6-1642, en de letters AR (en niet RA).
*Bentinck: Jan van Arnhem, Ede op Sante Agnijeten avont 1510. Op een lint de naam.
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van ARNHEM - een adelaar.

Willem van Arnhem, 1399.
Verkerk B6522/33.
GAArnhem NB-833-90.
*Gelderland-4: Zeger van Arnhem, scholtis ampt Rheden 12-8-1745.
*Gelderland-5: Zeger van Arnhem, scholtis ampt Rheede 20-1-1721.
*Bentinck: jonker Karel van Arnhem, als erfmaal, Arnhem tot Kernhem
10-5-1592. Helmteken: op een traliehelm een naar rechts gewende
vogel met beide vleugels zijwaarts en naar beneden. Omschrift: ?.
van ARNHEM - in zilver een rode adelaar. Dekkleden en wrong: rood en zilver. Helmteken: een
natuurlijke adelaar. Helmteken: de roofvogel met de vleugels zijwaarts gericht. Of schilddekking: een
kroon. Schildhouders: twee adelaars.
Er zijn ook andere helmtekens en schildhouders (zie varianten). Een breuk wordt bij van Arnhem o.a.
aangegeven door het omwenden van de adelaar.

Wynant van Arnhem, heer Dericks soen.
GAArnhem NB-807-195.
Verkerk B6523/6.

◄Ridderschap van de Veluwe
Gelderland-21: Wynant van Arnhem, ridder, 25-1-1359. Helmteken: een gekroonde steekhelm
(afgebroken). Schildhouders: twee leeuwen die de helm houden. Omschrift: Wijnant va[n] Aernhem.
*Rheden-2-1: Jan Robbert van Arnhem, geërfde in Veluwezoom 27-5-1679.
*Spaen: Winant van Arnhem, schepen tot Arnhem 3-2-1557; Robert van Arnhem, heer tot Rosendael,
24-10-1633. Omschrift: de naam.
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*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek
Engelen.
(variant: blauw gepoot en gebekt)
Handfoto Ad J, de Jong, 2010.

Museum Nairac,
Barneveld (variant: veld
goud).

Eén van de 32 kwartieren
Van Lintelo (zie aldaar).

Uit: Bierens de Haan (2000).:
Links: wapen Van Arnhem, aanwezig in het wapenboek aangelegd door Lubbert Adolf Torck in 1726.
GAA. AHR, inv. 1958.fol. 38.
Midden: Jan van Arnhem. 1707. Gedagten en Gedigten. Motto Ut aquila ardua quaerit, ca 1700. Coll.
VGK.
Rechts: Bokaal met gegraveerd wapen en motto. Ca 1700.
Zeven (2006): schilddekking: een kroon met drie fleurons en ëën parel of.een drie-parel.

Arnhem, 29-9-1676
Arnhem, 19-9-1684
Arnhem, 12-9-1689
Zonder schildhouders
plus schildhouders
plus schildhouders.
Drie zegelafdrukken van J. van Arnhem, Richter tot Arnhem en[de] in Veluwenzoom.
 foto’s Gelders Archief.
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Wynant van Arnhem 1440.
GAArnhem, OAA-2418-800.
Verkerk B6555/9.

Wijnant van Arnhem,
Wynandus de Arnhem, 1367
heer Wijnants soon 29-8-1388. GAArnhem, OAA 6229-224.
GAArnhem, NB-831-64.
Verkerk 6554/10.
Verkerk B6522/30.

zw (Klesser, 1995).
*Harderwijk-2-3: H. van Arnhem, landdrost van Veluwe, Arnhem 9-3-1713.
*Bentinck: Wijnolt van Arnhem, statholder van den leenen van Gelre en Zutphen, geb. 15-3-1407, 1471.
Helmteken: een naar rechts gewende roofvogel als een adelaar met de vleugels zijwaarts en naar
beneden. Omschrift: de naam; Johan van Arnhem, kerkmeester van Ede 20-3-1504, 1522. Op een lint
de naam; Jan van Aernhem, Ede 1522; Pouwel van Arnhem, Arnhem 26-?-???6. In papier gedrukt.
*Coll. Muschart (Zeven 1994a): Seger van Arnhem, lantrentmeester 1640, ov. 1665: van Arnhem.
*Klesser (1995).
*Verkerk (1992): Wynant van Arnhem, 29-8-1388, 21-5-1471; Willem van Arnhem, 17-1-1399; Wynant
van Arnhem, heer van Leembeck, 27-6-1471, zie Arnhem-15).
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Joncker Roebert van Arnhem, rekenmeester in Gelderland, lantdrost in
Veluwe, ov. 6-9-1649: van Arnhem; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Joncker Robbert van Arnhem, Rekenm[eeste]r van Gelderlandt, Lantdrost van Veluwen. Obiit
1649 6 sept.
*Veluwe-2-2: Gerhardt van Arnhem,
gecomm. ter vergadering van de Staten
Generaal, tr. Theodora van Wassenaer,
testament 10-10-1635. Helmteken: de
adelaar opvliegend.
*Hattem-1: Dr. Zeger van Arnhem, scholtis
ampt Rheden 6-12-1732.
*Rhemen: Dr. Zeger van Arnhem, scholtis
ampt Rheden 27-7-1702, 20-5-1726; Jan
Robbert van Arnhem, J.U.D., geërfde in
Veluwezoom, 20-5-1726.Rheden,
*Brantsen: Zeger van Arnhem, scholtis ampt
Rheden 15-5-1736; Jan Robberts van
Arnhem, J.U.D., geërfde in Veluwezoom, Rheden 27-8-1736.
*Rheden-2-1: Zeger van Arnhem, scholtis van het ampt Rheden en Rheden 25-5-1716, 30-10-1726; met
vrouw Geertruyt Cloeck.
*Rheden-2-1: Zeger van Arnhem, Zeger, met vrouw Kaatje van Zadelhoff, 21-4-1794.
Klooster-1-2: zegel Gherit van Arnhem, schepen van Arnhem 1-5-1430. Omschrift: de naam.
*Putten-1-2: Robert van Arnhem, Rozendaal 11-3-1633. Helmteken: een roofvogel en de letters R en
VA.
*Hoff: Robert van Arnhem, heer tot den Rosendael, raad van Gelre en Zutphen, burgemr. van Arnhem 83-1643.
*Arnhem-6-1: Johan van Arnhem, richter tot Arnhem en van Veluwezoom 26-6-1599. Helmteken: de
roofvogel met de vleugels omlaag. Omschrift: de naam.
*Rhemen: Paul van Arnhem 18-10-1593. Vleugels zijwaarts en omlaag. Omschrift: de naam.
*Arnhem-14: Gherit van Aernhem, scepen van Arnhem 16-2-1426. Omschrift: de naam.
*Arnhem-16: Wijnant van Arnhem, leenheer 1474, scepen tot Arnhem 3-1-1480. Omschrift: weg; idem
Gerit van Arnhem, leenheer 1493. Omschrift: de naam.
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*Arnhem-17: Winant van Aernem, schepen van Arnhem 22-11-1558. Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Wijnand van Aernhem, heer Wijnantsz, scepen van Arnhem, Arnhem 30-4-1387.
Omschrift: beschadigd.
*Gelderland-1: Wessell van Arnhem en zijn vrouw Geertruydt staan de van wijlen doctor Wijnant van
Arnhem geërfde goederen aan de hertog van Gelre af 18-3-1533.
*Gelderland-2: here Wijnant van Arnhem 1350; Dideric van Arnhem, ridder, rentmeester van Veluwe
1350; Wynant van Arnhem, 2-9-1473. Omschrift: de naam.
*Gelderland-4: Sicamber van Arnhem, scholtis des ampts Reeden 26-3-1629, 26-6-1633. Omschrift: de
naam. Papierwaszegel; Seger van Arnhem, scholtis ampt Reeden 27-9-1647. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Zeger van Arnhem, scholtis des ampts Rheden, 27-7-1702, 20-5-1726. Helmteken: een
opvliegende roofvogel; Jan Robbert van Arnhem, J.U.D., Rheden, geërfde in Veluwezoom, 20-5-1726.
*W. Wijnaendts van Resandt. 1996. Van Arnhem. De Ned. Leeuw 113: k1-k37; idem. 1996. Van
Arnhem. De Ned. Leeuw 113: k477; M.J. van Lennep. 1996. Van Arnhem. De Ned. Leeuw 113: k477.
*Hoekelum-1: Joncheer Gerhardt van Arnhem, Gedeputeerde des Veluwsche quartiers, Apeldoorn 4-71628.
*Veluwe-8: Johan van Arnhem, schepen van Arnhem 14-6-1698. Omschrift: de naam. Contrazegel: de
zelfde afdruk.
*Arnhem-15: Wijnant van Aernhem ritter tot Leembeeck 1436. Omschrift: de naam met ritt. er achter;
idem heer Wynant van Aernhem, ridder, gedeputeerde van het vierdel (= vierdeel = kwartier) Arnhem
1459. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Jan van Arnhem, here tot Roosendael en Harsloo, Gelders leenman 13-1-1668.
Lakzegel; Johan van Arnhem, heer van Rosendael, richter van Arnhem en Veluwezoom, 16-2-1699.

Kleurencopie uit W. Wijnaendts van Resandt. 1996. Van Arnhem. De Ned. Leeuw 113: k1-k37 in kleur
en zw. Het bijschrift zegt dat de adelaar uitkomend is, maar de tekening (ex RULeiden BPL2491 I, nr.
11) geeft een met gespreide vleugels staande naar rechtsgewende adelaar.
Zie ook van VOORST.
Variant: het schild gedekt door een driebladige kroon.
*Backer (1880): zegel van Van Arnhem, richter tot Arnhem en in Veluwenzoom.
*Zeven (2006): foto van zegel van J. van Arnhem, richter tot Arnhem en in Veluwenzoom, Arnhem 19-91684.
*Schutte (1975): I.11. Robertus ab Arnhem, 15-6-1615; I.12 Gerardus ab Arnhem, Arnhem, 15-6-1615;
I.259 Zegerus ab Arnhem Paulii filius, Harderwijk, 19-10-1615, 15-4-1620.
Variant: Helmteken: op een steekhelm een roofvogel met grote zijwaarts omlaag gerichte vleugels.
Schildhouders: twee leeuwen.
Variant: Helmteken: een gekroonde steekhelm. Schildhouders: twee wildemannen met de knots tegen
de buitenschouder.
*Gelderland-1: Winant van Aernhem, Arnhem 25-1-1469. Omschrift: de naam.
Variant: Helmteken: op een steekhelm een roofvogel. Schildhouders: twee moren met de binnenhand
tegen de helm.
*Arnhem-29: charter 2367: Dirc van Arnhem, ridder, 4-5-1427.
Variant: Helmteken: een gekroonde steekhelm met roofvogel met zware zijwaarts en naar beneden
gerichte vleugels. Schildhouders: twee leeuwen de helm houdend.
*Arnhem-29: charter 1261 Wijnant van Arnhem, ridder, vierdell (=kwartier) Arnhem, donkergroene was.
24-5-1452; charter 2947d: Derick van Aernem, ridder. 3-5-1418. Omschrift: naam met toevoeging ritter.
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van ARNHEM - een adelaar. Helmteken: de adelaar opvliegend.
*Elburg-2-1: zegel van L. van Arnhem, rigter tot Rosendaal, scholtis van Rheden, Rheden 5-3-1745.
*Gelderland-4: L. van Arnhem, scholtis tot Rheden 12-1-1746.
van ARNHEM - een omgewende adelaar. Helmteken: een dito adelaar.

Van Arnhem,
linkerbovenhoek
van
bovenvermelde
zerk.
Coll. ACZ.
Johan van
Arnhem. Zerk in de
Ned. Herv.-kerk te Ede.
Coll. ACZ.
*Brantsen: Sicamber van Arnhem, scholtis ampt Rheden 24-10-1626.
van ARNHEM - een adelaar met de kop naar links gewend. Helmteken: op een gekroonde steekhelm
een dito adelaar met de kop naar rechts gewend.
*Bentinck: Joseph van Arnhem, Ede 25-3-1552.
van ARNHEM - in zilver een rode tweekoppige adelaar, goud gepoot en getongd. Gekroonde helm met
rood-gouden dekkleden; helmteken de adelaar. Wapenspreuk: Ut aquila sic alta petas.
*van Helbergen.

van ARNHEM - een
aanziend gestelde heilige met nimbus om het hoofd en de linkerhelft van het bovenlijf beladen met een
cirkelrond schildje, beladen met een naar rechts gewende roofvogel met de vleugels zijwaarts en
omlaag.
*Bentinck: jonker Seger van Arnhem, secr. Capittel der kerk van St. Jan 23-8-1626. Omschrift: secre---.
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van ARNHEM = SARYSZOON- een dwarsbalk, vergezeld boven van twee naar rechtsgewende
vogelkoppen, die op de dwarsbalk rusten.

Volgens Verkerk (1992) Mauritius Saryszoon van Arnhem, 1-5-1357.
De tekst moet echter gelezen worden als Mauritius Saryszoon, van
Arnhem?
GAArnhem, Loeff 141,
van ARNHEM/van VOORST - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. van ARNHEM (adelaar), die in 1
omgewend is, 2 en 3. drie kepers (van VOORST). Hartschild: een roos. Helmteken: een omgewende
roofvogel met de vleugels zijwaarts omhoog. Schildhouders: twee adelaars.
*Epe-1-1: Robert van Arnhem, heer tot den Rosendaal, raad en gedeputeerde van Gelderland en
Zutphen 12-10-1645. Omschrift: de naam.
*Putten-1-2: Robert van Arnhem, landdrost van Veluwe 14-12-1648, 24-1-1649.
Gelderland-3: Robbert van Arnhem, heer van Rosendael, drost van Veluwe 18-10-1646. Omschrift: -van Arnhem.
*Gelderland-4: Robert van Arnhem, heer tot den Rosendael, landdrost van Veluwe 23-9-1646.
Omschrift: de naam. Papierwaszegel.

*Arnhem-10: Robert van Arnhem, Raad van Gelderland, sHage 25-6-1647.
Het hartschild met de roos zal op het Kasteel Rosendael slaan.
Links”de kwartierwapens (met de wapens van Van Arnhem, van Spuelde,van Bemmel, van Rechteren
gnt. Voorst, van Ittersum, Mulart, van Apeldoorn en van Scherpenzeel) en rouwkas van Robbert van
Arnhem, heer van Rosendael, Lamddrost van Veluwen. Hartschild: Rosendael. De rouwkas verrijkt met
een baton, zwaard, twee handschoenen, twee sporen en daaronder een helm met hel, waarop rode
struisveren. Boven het bord zijn vaantje.
Uit: C. Gietman. 2010. Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur (1555-1702).
Uitgeverij Van Gruting.Coll. Hoge Raad van Adel, Den Haag.
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van ARNHEM - gedeeld, I. een adelaar (van ARNHEM), II. gevierendeeld, 1 en 4. een adelaar (van
ARNHEM van ROSENDAEL), 2 en 3. drie kepers, en op het kruispunt een roos.
*Gelderland-5: Johanna Margaretha van Arnhem, vrouwe van Rosendael, wed. van Johan van Arnhem,
heer van Rosendael en Harsloo, Raad van Gelderland, drost van Veluwe, president der Gedeputeerde
Staten, Arnhem 15-4-1717.
van ARNHEM/BENTICK - alliantiewapen van ARNHEM-van BENTINCK. Helmteken: een naar rechts
gewende roofvogel met de vleugels zijwaarts omhoog. Dekkleden: zilver en rood.

Detail van schilderij van Johanna van Arnhem, vrouwe van
Het Loo (1533-1613), dochter van Zeger van Arnhem tot
Kernhem en Anna Bentinck. Zij trouwt Elbert van Voorst (zie
boven en bij van VOORST).
Bron: Bierens de Haan (red.) (2000).
Idem: detail van een schilderij tonende het gezin van Elbert
van Voorst (zie van VOORST) en Johanna van Arnhem. Coll.
Brantsen van de Zyp Stichting, Arnhem. Uit: C. Gietman.
2010. Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse
adelscultuur (1555-1702). Uitgeverij Van Gruting.

van ARNHEM/van ITTERSUM - gedeeld, I. in zilver een rode (omgewende) adelaar van (ARNHEM), II.
in zilver drie rode ezelskoppen (van ITTERSUM). Schilddekking: een kroon met drie fleurons en twee
drie-parels.

Detail van een schilderij, waarop Johanna van Arnhem (1607Velp 1666), dv. Johan Van Arnhem Josephzn. Van Arnhem en
Johanna van Ittersum, door onbekende kunstenaar, ca 16701675.
Bron: Bierens de Haan et al. 2002. Eveneens in Acht
zwerfstenen uit het Gelderse landschap; en L.C. Bierens de
Haan. 1994 Rosendaal; groen hemeltje op aerd. Zutphen.
350p.
foto uit Acht zwerfstenen--, en Rosendaal. Zie aldaar.
van ARNHEM/van de PAVORD - alliantiewapen: man: in zilver een naar links gewende rode adelaar.
Helmteken: de roofvogel met de vleugels zijwaarts gericht. Dekkleden: rood en zilver; vrouw: in goud
een van zilver en blauw ingehoekte schuinbalk. Helmteken: een vlucht als het schild. Dekkleden: blauw
en goud (volgens familiewapen VAN DE PAVORD).
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Van Arnhem

van Pavordt

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Seger van Arnhem, Landrentmr., 1640. Obiit 1654.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
ARNTS - een omgekeerd anker met over de schacht een merk, vergezeld rechts van de letter S en links
van de letter R.

*AZ-06: Samvel (=Samuel) Arnts, van Rede, Gardeiaen, jaar?
Zie AERENTSEN, AERNDTS.
ARNTS - twee schuingekruiste sleutels met de baarden omhoog en afgewend en waarvan de
schuinlinkse over de schuinrechtse gaat. Helmteken: de twee schuingekruiste sleutels.

*Arnhem-30: Hellebrant Arnts/Aernts, St. Eloij, Arnhem 1651 en AZ-04.
Identiek aan Arnt HELLEBRANTS, en Antoni van REEMST.

ARNTSZ - drie zwaarden schuinlinks geplaatst met de punten omlaag en schuinrechts gerangschikt.
*Elburg-2-1: Henrick Arntsz, scoltsz tot Harderwijck 11-2-1548, 6-7-1548. Omschrift: de naam.
van ARRAGON - doorsneden, A. een zevenbladige bloem als een roos, B. gedeeld, I. weder gedeeld,
a. (doorgelopen, een ?Friese adelaar), b. ?ster, II. drie voorwerpen als hammen met het smalle gedeelte
omhoog. Helmteken: een ster tussen een vlucht.
*Heerde-1-1: Hermanus van Arragon, Heerde 14-10-1783.
van AS, zie van NAS
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van ASCH van WIJCK – zwart, gevierendeeld door een gouden kruis; een zilveren hartschild beladen
met een rmogelijk zwart rad.

Mr. H.M.J.A. van Asch van Wijck,
hoogheemraad (1830-1835).
*Eemland Archief, Kaart
Heemraadschap van de Rvier de
Eem etc.
van ASPEREN - drie wassenaars.
*Hattem-2-3: ridder Otto van Asperen, heer van Voerst, van Asperen ende van Keppell, en zijn vrouw
Johanna, vrouwe van Voerst en Asperen ende van Keppell 28-3-1411. Omschrift: onduidelijk.
Zie van VOORST.
van ASSELT - gevierendeeld, 1. een omgewende vogel met vleugels zijwaarts omhoog, 2. een
stappende hond, 3. klaverbladeren, 4. drie gekuifde vogelkoppen met hals. Helmteken: een korenaar
tussen een vlucht.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994c): zegel van Jaentje van Asselt, vrouw van Hendrik Top, testeert Hattem
29-4-1810.
Variant: kwartier 4: drie hondenkoppen met korte hals. Helmteken: een boom tussen een vlucht.
*Hattem-1: Jentjen van Asselt, vrouw van Hendrik TOP, Hattem 29-4-1810.
Zie TOP en hieronder.
van ASSELT - gevierendeeld, 1. een omgewende vogel met vleugels zijwaarts omhoog, 2. een
stappende hond, 3. drie klaverbladeren, 4. drie hondenkoppen. Helmteken: een groene boom tussen
een zilveren vlucht.
van ASSELT - gevierendeeld, 1. in zilver een omgewende zwarte adelaar met opgeheven vleugels, 2. in
blauw een zilveren gaande hond, 3. in zilver drie groene klaverbladen, 4. in goud drie rode hindekoppen.

▲ Hollandse Genealogische Databank

De tekenaar van de zwart-wit
tekening vergiste zich door
een stappend paard in plaats van een stappende hond te
tekenen. Tevens tekende hij de bovenste klaverbladeren in de
richting van de kwartierhoeken.

In van Asselt (1990) komt een foutieve afbeelding van dit wapen voor. De tekening is gebaseerd op
'Rietstap', die dit wapen als 'van Gelderland' aanmerkt. De auteurs tonen niet aan of dit wapen inderdaad
toebehoort aan de door hun beschreven families van Asselt. Rietstaps beschrijving luidt: Zie ook
volgende.
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van ASSELT - gevierendeeld, 1. een omgewende vogel met opgeheven vleugels zijwaarts omhoog, 2.
een staande vos, 3. drie klaverbladeren, 4. drie hondenkoppen. Helmteken: een boom tussen een
vlucht.
*Veluwe-1: Albert van Asselt en zijn vrouw Hendrike Willems van Tongeren, Epe 18-9-1739.
Zie hierboven. Hier is de hond als een vos beschreven, en zijn de hindekoppen hondenkoppen
geworden. Waarschijnlijk is het zegel onduidelijk.
ASSENRAAD – in zilver een rood merk.

W. van Assenraad, hoogheemraad (1830-1835)
*Eemland Archief, Kaart Heemraadscha[ van de Rivier de Eem
etc.

AUBERT - in blauw twee zespuntige zilveren sterren naast elkaar, beneden vergezeld van zilveren en
gouden vlammen, komende uit de schildvoet. Helmteken: een ster van het schild tussen een blauw en
zilveren vlucht. Dekkleden en wrong: blauw en zilver.
*Schutte (1975): 9.6 Pasquier Aubert, Wageningen 2-9-1659.
AVELING/PIPER - alliantiewapen: man: een anker. Helmteken: een vlucht met de letters H en A
(AVELING); vrouw: ruitschild: in zwart een uil met de kop aanziend op een tak van een geplante boom
(PIPER).
*Arnhem-8: Peter Aveling en Cornelia Clara Piper, Arnhem 7-11-1806.
AVELINGH - gedeeld, I. een verticaal geplaatste golvende aal met kop omlaag en vergezeld rechts en
links van de staart van een kleine vijfpuntige ster, II. een brede dwarsbalk beladen met een liggend hert
en vergezeld van drie pheons, twee oven de balk en één beneden, en in een schildhoek de hand met de
duim rechts.

Tek. R.T. Muschart.
*Brantsen: Coenraad Avelingh, Rheden 30-1-1769.
Datgene wat Muschart in zijn tekening uitbeeldt, is te zien in het zegel
AVELINGH, dat bewaard wordt bij de NGV te Weesp.
Coll. NGV 05309-NGV/

van AVERENCK - een pijlpunt/pijlijzer. Helmteken: een dito pijlpunt.
*GABarneveld: Henrick van Acerenck den Jongen. Omschrift: HENRICK*VAN ---RENCK.
*Rhemen: Reiner van Averenck, magescheid 30-4-1606. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Reijner van Averenck, leenman van de heer van Dorenweert, Wylp/Wilp 16-11-1610.
Omschrift: de naam. Papierwaszegel;
Henrick van Averenck den Jongen,geërfde in Veluwe, Epe, 12-5-1592. Omschrift: de naam.
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Reiner van Averenck,2-11-1603.
GABarneveld doos 5 code 49.
Foto ACZ 25.07.

Idem, 2-11-1603 (tweede afdruk)
GABarneveld doos 7 code 48
Foto ACZ 25.18.

AIJERS - een regenboog, vergezeld boven van een lelie. Helmteken: een lelie en de letter P en A.
*Gelderland-5: Petrus Aijers, pred. tot Oene, 12-11-1739; idem 30-8-1743.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter B
Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van
het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in
zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie,
die opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeentearchief
van Barneveld.

van B?DERSCHOTEN - drie verhoogde lelies naast elkaar, vergezeld beneden van drie voorwerpen naast
elkaar.
*Gelderland-2: charter 1337 Berndt Franck van B?derschoten, Ede ca 1560/1570.
Muschart: het voorwerp lijkt op een verticaal geplaatst zwaard getopt door een zespuntige ster.
van BAAK - een monogram van de letters H, V en B.

Herman Janssen van Baak, timmerman, zerk, NHkerk, Wageningen.
*Muschart, 1938.

BAARS - drie baarzen. Helmteken: een antieke vlucht.
*J. Baars, Apeldoorn, brief 1-12-93, gebaseerd op lakzegel RAGld, Archief Neder-Betuwe inv. 291a, 29-91698 van getuige Juriaan Baars.
foto lakzegel (Bron), en zw tekening (Bron).
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Variant: gewone vlucht

Antieke vlucht
Juriaan Baars, Rhenen 29-9-1698.
Neder-Betuwe.

Gewone vlucht
van den BACKAVON, zie de RUIJTER
BACKENES - in rood een horizontaal geplaatste gouden hanepoot, met de klauw naar links en de kuit naar
beneden, vergezeld van drie zespuntige zilveren sterren, boven twee en beneden één. Helmteken: een
rood-gouden vlucht. In het zegel is het helmteken een antieke vlucht.

Ft. J.C. van den Bosch.

Sijbert van Backenes, Nijkerk
1710. GANijkerk, Ned. Herv.
Gem. Archief, Aanwineten 1710.

Omschrift SIBERT : EVR TS :
BACKENES.

kleur (vdBosch); xerox van zw tekening van zegel met omschrift
*Verzameling verspreide charters. Aanwinst 1930 nr 12. RAGld. Ontv. van ds W.J.A. van 't Einde,
Hilversum.
*Coll. Muschart 65J, zegel van Sijbert van Backenes, geërfde in Veluwe, RAGld.
 De S van SIGILLVM ontbreekt, waarschijnlijk omdat de voornaam ook met een S begint.
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BACKER - vijf smalle dwarsbalken. Helmteken: een ? tussen een vlucht. Omschrift: s*C-N BA-R*Ao D?
1561.

Corsten Backer, Nijkerk, 15-11-1572.
*GA Nijkerk, Gasthuisarchief Nijkerk, charter Corsten Backer, Nijkerk
1569.
 Coll. Anton C. Zeven neg. Nijkerk 1.16.
BACKER - twee schuingekruiste koeienpoten met de hoeven omhoog en naar buiten, de schuinlinkse poot
over de schuinrechtse. Helmteken: een aanziende uitkomende koekop met hals tussen twee buffelhoorns.

*Arnhem-25: Jurgen Hendrickx Backer, gardiaen, Bakkers- en
Brouwersgildebeker GMArnhem.
Zie ook BAKKER.

BACKER, BACKERS - in goud een halve zwarte leeuw, rood getongd en genageld. Een aanziende helm
met zwart-gouden wrong. Helmteken: de halve leeuw van het schild. Dekkleden: goud en zwart.

Wilhelm Backer, Arnhem, 1696.
*Staats Evers (1874) & *Gelders
Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek
Caecilia Concert Arnhem nr 16: Wilhelm
Backer, 1696. Ik lees rechtsboven
Backers.
Foto‘s ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.
BACKER - een gekroond trapezium, waarbinnen een hart. Helmteken: twee zwaarden verticaal geplaatst
met de punten omlaag als omgekeerde keper.
*Veluwe-2-15: lakzegel Jacob Backer, Overasselt, overscholt en erfpachter 10-8-1728, 18-8-1728.
BACKER - een ankerkruis. Helmteken: het ankerkruis.
*Gelderland-5: Willem Hendrik Backer, Zutphen, 1-5-1756.
BACKER - boven een ster en beneden een wassenaar. Helmteken: beschadigd.
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*Hoekelum-1: Jan Woltersz Backer, geërfde gerichtsman te Ede 24-11-1630. Omschrift: de naam. Tekst:
zonder Backer. Hij tekent Jan Backer Woltersz.
BACKERWEERT - een dwarsbalk, vergezeld boven van een hart.
*Hattem-2-3: Willem Backerweert, richter tot Wije 19-3-1436. Omschrift: de naam.
van BADEN - een kruis en de letters C, V en B boven het schild.
*Ede-1: Cornelis van Baden, rentmeester van de graaf van Culemborg, Ede 7-6-1583.Papierwaszegel.
van BAEC - een verhoogde dwarsbalk. Helmteken: op een gekroonde steekhelm, die veel op een pothelm
lijkt, een paardenkop met een niet al te brede hals zonder manen. Schildhouders: twee geklede engelen
met de vleugels naar beneden gericht, die de helm houden.
*Arnhem-15: Willem van Baec, knaap, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
Muschart: de paardekop is vast en zeker geen hondekop, daarvoor is hij te lang en heeft een kin als van
een paard.
BAEK - drie zwemmende vissen, als kabeljauwen boven elkaar. De letters J en B naast de kroon.
*Scherpenzeel-2: Jan Baek, schepen van de heerlijkheid Scherpenzeel 29-6-1786.
BAER, zie van REIDEN
BAER - een gekroonde en gehalsbande beer stappend op grond. Helmteken: de gekroonde beer
uitkomend.
*Gelderland-5: Willem Gerrit Baer, Doorwerth 22-10-1774.
van BAER - in goud een rode schuinbalk. Helm met rood-gouden wrong en dekkleden. Helmteken: een
naar rechts gewende gouden brakskop met hals en de hals beladen met de schuinbalk van het schild.

1
2
3
de
1. Wapenboek van de leden van den Ridderschap van Zutphen, 18 eeuw. Gelders Archief te Arnhem.
Archief Ridderschap van Zutphen. 2. Ridderschap van de Veluwe. 3 (vHelbergen).
*coll. Muschart (Zeven, 1995c) zegel van Jonkheer Willem van Baer, schepen van Arnhem 10-11-1694.
Variant: de brakskop met lange, dikke hals. Schildhouders: twee wildemannen, aanziend gesteld met zeer
lange uitgerukte dunne boomtakken (zonder bladeren) in opgerichte buitenhand, schuin voor het lichaam
geplaatst.
*Arnhem-13: Jonker Willem van Baer. Omschrift: de naam.
Zie voor tak van REIDEN.
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Variant: in rood een gouden schuinbalk.

Eén van de 32 kwartieren Van Lintelo (zie aldaar)

van BAER - gevierendeeld, 1 en 4. schuinbalk (van BAER), 2 en 3. drie kepers. Hartschild: een schuinbalk
(van BAER).
*Gelderland-5: Agnes Theresia van Baer, vrouwe tot Nijenbeeck (tr. Johan van Steenbergen), Nijenbeeck
20-1-1668. Lakzegel.
BAERS van EWICK - een omgekeerd blad.
*Arnhem-15: Gerit Baers van Ewick, knaap, broer van Roelof van EWIC, Arnhem 1435. Omschrift: de
naam.
van BAEX - een gaande leeuw. Het einde van de staart niet naar boven, maar naar beneden omgebogen.
*Arnhem-15: Wolter van Baex, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: geschonden.
van BAEIJEN - boven een vliegende vogel en beneden twee gebladerde takken, waarvan de voeten elkaar
kruisen, bladeren en vogel staande op een parallellogram en verder drie lelies, waarvan één rechts, één
links en één beneden. Helmteken: een vogel met de vleugels zijwaarts omhoog tussen een antieke vlucht.
*Arnhem-6-1: Hendrick van Baeijen, schepen van Arnhem 14-7-1698. Omschrift: de naam.
Zie ook van BAIJEN en BAYEN.
BAKKER - twee schuingekruiste koeienpoten, waarvan de schuinlinkse over de schuinrechtse gaat.
Helmteken: een uitkomende, aanziende koe tussen twee buffelhoorns.
*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem. Jurgen Hendrichx Bakker, gardiaen.
Zeven, 1993b: foto beker.
Zie ook BACKER.
van BALVEREN - in zilver drie rechtop en naast elkaar geplaatste zwarte kolven, de handvatten omlaag,
de kolven links gewend en over alles heen twee zwarte dwarsbalken. Gekroonde helm met zwart-zilveren
dekkleden. Helmteken: twee van elkaar afgewende uitkomende kolven, geplaatst als een omgekeerde
keper. Schildhouders: twee rood getongde bruine leeuwen.
N.B. De kolven van het oudhollands kolfspel.

*Ridderschap van de Veluwe.
*Arnhem-6-1: Adolph van Balveren,
schepen van de Stadt en Heerlickheijt
Gendt, Betuwe 9-6-1683; Gerrit
Willem van Balveren, baron van
Weurt en Heukelem, burgemeester
van Nijmegen, en Carolina Albertina
Gravinne van Bijlandt 19-11-1776.
*Hoff: joncker Crystoffel van Balveren,
30-11-1582.
zw (Ridderschap van de Veluwe);
zw (vHelbergen).

85

Variant: twee dwarsbalken over drie verticaal naast elkaar geplaatste kolfhamers heengaande. Helmteken:
twee kolfhamers naast elkaar.
*Klooster-1-2: zegel Johan van Balveren, 11-10-1520.
Variant: de bovenste dwarsbalk gaande achter de buitenste kolven, en de benedenste dwarsbalk gaande
achter de middelste kolf.
*Hamers (2000).
Variant: een zittende leeuw met de kop half naar links omgewend; op zijn rug rust een liggend
wapenschildje waarop het wapen: twee dwarsbalken over drie kolfhamers heengaande met de boveneinde
naar links omgebogen, de hamers rustende op de benedenbalkje, die er niet overheen gaat. Omschrift:
beschadigd.
Variant: de bovenste dwarsbalk gaande achter de buitenste kolven, en de benedenste dwarsbalk gaande
achter de middelste kolf, en de kolven naar links. Schilddekking: een kroon met vijf fleurons.

*Zeven (2006: 47.22): J.W. van Balveren, Verw[alter] Amptman, Righter
en Dijckgreef van Overbetuwe. – 10-9-1723.

Variant: schilddekking: een kroon, waaruit twee afgewende kolven steken.
*ten Houte de Lange (2001): van Balveren.
de afbeelding laat niet zien dat de dwarsbalken over de kolven gaan.
Variant: de dwarsbalken over de naar rechts gewende kolven.

Helmteken: een kroon waaruit twee omgekeerde
kepersgewijs twee kolven.
Bron: Hollandse Genealogische Databank.
◄Gorissen (1959). Tekening gebaseerd op het wapenboek Gelre.
Variant: schilddekking een kroon met vijf fleurons.
BANNIER - gedeeld, I. in goud een Friese adelaar, II. effen rood. Helmteken: een vlucht. Wrong en
dekkleden: goud en rood. Schildhouders: twee omkijkende adelaars met de buitenvleugel opwaarts en de
kuif en poten bruin.
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Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*ten Houte de Lange (2001): Bannier.
*Gelderland-5: Wilhelm Bannier, leenman van het Huis Wilp, Deventer, 15-61737.
BANNING - in goud een blauw ankerkruis. Helmteken: een blauw en gouden vlucht. Wrong en dekkleden:
blauw en goud.

◄ (Nikkels).
▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Kits Nieuwenkamp. dl 4. p. 101. Muschart 36I, 37B niet gevonden.
*Bijdrage tot de genealogie van het Gelders-Achterhoekse geslacht Banning(h). Gens Nostra 1951: 33 +
afb.
Zie ook BENNINK.
*ten Houte de Lange (2001): Banning.
van BANNING - doorsneden, A. in blauw een gouden burcht, B. in goud een blauwe korenaar. Dekkleden:
goud en blauw. Wapenspreuk: Fortes in Fide.
*F.J.H. Weyn Banningh. 1952. Banningh. GN 1952: 186-189.
BARCHMAN WUIJTIERS - gevierendeeld, 1. in goud drie blauwe palen, 2. in rood een aanziende gouden
leeuwenkop, 3. in rood een zilveren lelie, 4. in zilver een rode lelie. Twee helmtekens: 1. een omgewende
hondekop en hals met geringde halsband, 2. een lelie. Schildhouders: rechts een griffioen houdend een
standaard beladen met een lelie, links een leeuw houdende een standaard beladen met drie palen.

▲Hollandse Genealogische
Databank

▲Muscharts Wapenboek
Amersfoort.
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Lit; J.L. Braber & A. Medema. 1965. GN 40: 156-167.
*Brantsen: Barchman Wuijtiers, Arnhem 29-8-1803; C.G. Wuijtiers Barchman, Utrecht 27-4-1802.
BARCHMAN WUIJTIERS - alliantiewapen; man: een ruiter op een springend paard op een grond,
vergezeld rechts van twee geplante bomen (BOSMAN), vrouw: in blauw drie golvende zilveren
dwarsbalken, vergezeld van drie ruitenm twee in het schildhoofd en één in de schildvoet (.BARCHMAN
WUIJTIERS). Beide schilden gedekt door een kroon met vijf fleurons.
Omdat het wapen Barchman Wuijtiers boven anders wordt beschreven is
het de vraag of weduwe Bosman-Barchman Wuijtiers wel haar eigen
zegelstempel gebruikte, en of dus het mannenwapen wel BOSMAN en het
vrouwenwapen BARCHMAN WUIJTIERS is.

Zeven (2006: 55.10, zie ook 55.21)
Douarière Barchman Wuijtiers (weduwe van A. Bosman, Amsterdam, 7-101774.
BARCK - een vijfblad.
*Schimmelpenninck: Henrick Barck, scepen to Zutphen 1510. Omschrift: de naam. In tekst: Berck.
de BARE - gevierendeeld, 1 en 4. een achtpuntige ster, 2 en 3. een adelaar.
*Hattem-2-3: Hendrik de Bare, proost van Clarewater 22-3-1556. Omschrift: de naam. Het schild wordt
gehouden door een engel.
BARLAYMONT - gedwarsbalkt van zes stukken vair (blauw op zilver) en effen rood.
Niet een Veluws geslacht, maar wel getekend voor Amersfoort, en zijn zegels
aanwezing in het GAWageningen.

◄Muscharts Wapenboek Amersfoort.
*Gelderland-6: Gilles Barlaymont, Wageningen 17-9-1573, Arnhem, 21-91573.
Wegens zijn betrokkenheid hier opgenomen.
*Zeven (2006: 47.22): Gillis van Barleymont,

type 1
22-9-1572

type 2
22-10-1572

type 3
13-12-1572

88

van BARMENTLOO - in zilver twee gekruiste blauwe jachthoorns, rood gemond en zilver gesnoerd.
Helmteken: een vlucht.
Aangezien de hoorns ongesnoerd zijn, zijn het posthoorns.

*van Setters. 1969: Von Bonendtlo (= van Barmentlo).
uit Bron. Coll. ACZ foto W 19.27.
BARNEVELD - op een gekroond schild een merk, bestaande uit een christelijk kruis, waarvan de bovenste
drie armen verbonden zijn door een halve cirkel.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994c): zegels van Gesina Barneveld, haar zuster Catharina Aleida Barneveld
(Hattem, 26-4-1809), Wolter Barneveld (Hattem 5-6-1809), en Hendrik Barneveld.
*Hattem-1: Hendrick Bernevelt, burgemr. van Hattem 7-5-1739. Omschrift: de naam en er achter:
burg[emeester] der S[tad] Hattem. In tekst Barnevelt.
BARNEVELD - in rood een ankerkruis. Helmteken: een gouden mand waaruit rode vlammen.Wrong en
dekkleden: zilver en rood.

Bron: Hollandse Genealohische Databank.
*Arnhem-20: A. Barneveld, geërfde in Veluwe, Elburg 1-3-1756.
*Brantsen: A. van Barneveld, Hattem 2-6-1841.
*ten de Lange (2001): van Barneveld, van Barnevelt. Dekkleden: zilver en rood.
BARNEVELD, zie ook RAVEKES
BARNEVELT - in rood een ankerkruis. Helmteken: een hoge tenen mand met twee klimmende ?? waaruit
vlammen.
*Elburg-2-2: zegel A. Barneveld, Elburg 28-11-1767.
*Veluwe-2-9: A. Barneveld, Elburg 22-4-1749 Helmteken: een gewone mand waaruit vlammen.
van BARNEVELT - in rood een zilver ankerkruis; een hartschild: in groen drie gouden sterren. Helmteken:
een gouden vuurmand met rode vlammen.Wrong en dekkleden: rood en zilver.
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Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Coll. Muschart: Jan van Barnevelt, ov. 23-1-1734, en 3-4-1730 Sara van Schuilenburg, zuster van Anna
Maria en Hendrik van Schuilenburg.
Muschart: Is dit wel juist? Moeten de sterren geen lelies zijn?
Zie van SCHUILENBURG.
van BARNEVELT - een naar rechts overhellend klaverblad, vergezeld van drie rozen. Helmteken: een roos
tussen een vlucht.

*coll. Muschart (Zeven, 1996b): Ad. van Barnevelt, raetsheer 1750, beker St.
Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem.
*AZ-22: Ad. van Barnevelt, Raaetsheer, 1750.
van BARNEVELT - geen schild; een monogram van de letters A, V en B; boven vergezeld van een kroon
met vijf parels.

*Zeven (2006: 35.02): Alida van Barnevelt, Wageningen, 31-6-1759. Haar
echtgenoot is Rijk van Staveren (zie aldaar).

BARTELS - drie klaverbladeren. Helmteken: een klaverblad.
*Horst-1: Jan Bartels, geërfde en onderscholtis tot Apeldoorn 25-7-1687, 7-4-1690, 20-12-1704. Omschrift:
de naam.
BARTEN - een merk. Een helm zonder helmteken met de letters H en B boven de helm.

*Brantsen: Hendrick Barten, geërfde in Veluwenzoom, Rheden 20-11-1757.
Tek. R.T. Muschart.
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BARTGENS - een merk. Omschrift: de naam.
*Rhenen-2-2: Jan Bartgens, Arnhem 12-4-1575.
van BASSENN - een monogram, gedekt door een kroon met negen parels.

*Zeven (2006: 44.26) D.R. van Bassenn, Arnhem 8-7-1704. Zie ook
Zeven (1993c).

Variant: Helmteken: de paardekop met hals (zie volgende).
van BASSENN - een geklede man op een springend paard met sabel horizontaal rechts boven het hoofd
en in de rechterhand, op het hoofd een stormhoed waarop een pluim van drie struisveren, op de kop van
het paard eveneens een struisveer. Helmteken: een paardenkop met hals.

Bron: Hollandse Genealogische Databank: van Bassen (met één n).

◄Zeven (2006: 22.11) D.R. van Bassenn, Arnhem 23-6-1704. Zie ook Zeven
(1993c): alleen bovenhelft van het zegel bewaard.
*Putten 1-1. Joh. Christoffel van Bassenn, vaandrigh onder het regiment van de
brigadier van Els, 26-3-1703; zijn broer Derk Rheijnder van Bassenn, 2-8-1710.
van BASSENN - een ridder in volle wapenuitrusting met helm, waarop drie waaiergewijs geplaatste pluimen
en met de rechterhand schuinlinks omhoog een zwaard houdende, gezeten op een springend paard met
drie waaiersgewijs geplaatste pluimen op de kop. Helmteken: vermoedelijk een paardenkop met hals.
Schildhouders: twee leeuwen.
*Arnhem-13: Derk Reijnier van Bassenn, schepen van Arnhem 25-5-1705. Omschrift: de naam.
*Hoekelum-1: Hans Hendrick van Bassen, geërfde in Veluwezoom 1-6-1667.
BAST - effen en in een schildhoofd drie schuinkruisjes.
*Hattem-2-3: Johan Bast 7-12-1414. Omschrift: de naam; Wenemar Bast, dijckgraaf in de Hattemer Mark en
van Laten en richter tot Hattem 3-2-1444, 12-12-1449, 12-10-1450. Omschrift: afgebroken.
BAST - onduidelijk. Gekroond schild.
*Veluwe-1: Lambert Bast, geërfde in Veluwe, Nijkerk 26-11-1776.
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BASTERS - drie weerhaken.
*zie SWIERSEN (1655).
BASTERT - een aker, getopt met een kleine ster. Helmteken: de aker.
*Dieren-1-1: I.N. Bastert, secr. van het College Curatoren van de Stichting Bethesda op het landgoed Laag
Soeren 21-9-1850.
BASTIAANSZ - gedeeld, I. een anker, II. een ploeg. Helmteken: een vlucht en de letters J en B.
*Gelderland-5: Docter Johan Bastiaansz, Putten 9-4-1760; Dr. Johan Bastiaansz, Putten 23-1-1750.
BATS - in goud drie blauwe batsen. Helmteken: een gouden vleugel, beladen met de drie batsen van het
schild. Dekkleden: blauw en goud.

*F. Nikkels. Veluws?
BAUCH - drie kepers.
*Veluwe-1: Frederik Adolf Bauch, geërfde in Veluwezoom, Oosterbeek 31-3-1762.
Zie beneden. Muschart: dit is waarschijnlijk het zegel van Joost LICHT, die in 1762 kerkmeester te
Oosterbeek was en in 1771 met drie kepers zegelde. Zie volgende.
BAUCH - een morenkop met lint en hals. Helmteken: twee olifantstrompen.
*Veluwe-1: Frederik Adolf Bauch, geërfde in Veluwezoom, Oosterbeek 12-1-1763.
*van der Hoop: Fredrik Adolph Bauch, predikant te Oosterbeek 10-10-1771, 26-10-1771.
*Gelderland-5: F.A. Bauch, leenman van Gelre, Doorwerth 22-10-1774.
Zie boven. Liet hij in 1762/1763 een eigen zegelstempel maken, of had hij in 1762 zijn eigen stempel niet
bij zich?
van BAIJEN - een parallellogram, waarop drie vogels zitten en waarboven een vliegende vogel van langer
model boven een kroon en tussen twee hertenhoorns (twee takken van een gewei), en drie lelies (2-1) om
de parallelogram geplaatst.
*Henderick van Baijen, schepen van Arnhem 15-2-1698. Helmteken en omschrift: afgebroken.
*Arnhem-30: Josias van Baijen, gildemeester 1719.
uit Arnhem-30.
Zie ook van BAEIJEN, van BAIJEN en van BAYEN.
van BAIJEN - in goud een zwarte dwarsbalk, beladen met een valk en vergezeld van drie lelies, waarvan
de twee bovenste in de bovenschildhoeken geplaatst zijn, en bovendien boven de balk nog twee dito valken
dicht naast elkaar tussen de lelies, doch lager dan deze geplaatst. Helmteken: een valk.
*Arnhem-6-3: Willem van Baijen, J.U.D., schepen van Arnhem 24-9-1737. Omschrift: de naam.
*Arnhem-15: Willem van Baijen, J.U.D., schepen van Arnhem 16-6-1733. Omschrift: de naam.
*Rhemen: Mr. Wilhem van Baijen, 30-3-1730. Omschrift: de naam.
Muschart: de vogels duidelijk met een pluimpje op de kop. Een geheel afwijkend wapen van Baijen.
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van BAIJEN - gedeeld, I. drie vogels (van BAIJEN), II. in rood een in drie rijen zilver-blauw geschakeerde
dwarsbalk.
*Arnhem-18: Dr. Wilhelm van Baijen, burgemr. van Arnhem 5-11-1728.
van BAYEN - boven een gewei beladen met een kroon met drie bladeren en daarboven een opvliegende
vogel, en beneden een verdikte parallellogram waarop drie vogels (2-1) en vergezeld van drie lelies (2-1).
*AZ-23: Ian Iosia van Bayen, gildemeester, 1719.
de BEAUFORT - in blauw een zilveren geopende, zwart gevoegde burcht met gouden valhek, en uit de
burcht een uitkomende geklede vrouw met loshangend haar en een spiegel in haar rechterhand, alles van
goud.

Kaart van de Slaperdijk: Willem
Henderik de Beaufort, 1705.

Ontleend aan Johanniternieuws juni 2009.

van BECBERG - een merk.

*AZ-24: Evert Jansen van Becberg, St. Eloij, Arnhem.
Is Becberg een verbastering van Beekbergen? Er ligt nabij Amersfoort ook een
Beekbergen. In AZ-24 staat Becber.

van der BECKE - twee posthoorns verticaal, afgewend en naast elkaar geplaatst en naar binnen gebogen
en waarvan de grote opening naar boven. Helmteken: de beide posthoorns en de letters I, V en B tussen de
hoorns.

*Coll. Muschart, Joannes van der Becke,
kelner (= kellenaar), Putten 30-3-1668.
*GA Nijkerk, Weeshuisarchief 113B en
112: Joannes van der Becke, kelner,
Putten 4-11-1668 en 4-3-1652.
Joannes van der Becke, kellner (=
kellenaat), Nijkerk 5-3-1652 en 4-11-1668
(foto‘s ACZ).
Muschart meldt dat een tweede type zegel als helmteken de beide posthoorns, en de initialen I, V en B
heeft.
BECKELMAN - een hert, vergezeld boven van de omgewende letter L, een J en een B. Helmteken: een
loszwevend hart tussen een vlucht.
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*Wageningen-10: Lambert J. Beckelman, Rencum 30-4-1782, tr. Johanna STEENBEEK.
Waarom is de letter L omgewend.
BECKER - drie rozen en een hoge beker.
*Gelderland-5: Johan Peter Becker, advocaat Hof van Gelderland, Arnhem 5-4-1743.
BECKER - gedeeld, I. drie rozen en beker (BECKER), II. drie kepers (van VOORST). Schildhouders: twee
griffioenen.
*Gelderland-5: Mr. J.P. Becker, Arnhem, 11-8-1749.
BECKINCK - een takje.
*Gelderland-5: Jan Beckink, leenman te Sinderen bij Voorst, 23-4-1735.
BECKMAN - een merk, vergezeld in het hart van een ster.

*Arnhem-30 en AZ-25: Jan Beckman 1678.
BEECK - een merk, vergezeld van de letter C en B.

*Zeven (2006: 55.28): C[oenraedt] Beeck, deurwaarder te Rhenen, Rhenen 174-1694.Hoogte 13 mm.
BEECK, van BEECK - geen wapenschild: vijf (2-1-2) ruiten.
*Zutphen-2: Jasper Beeck Evers, geërfde in Veluwe, Voorst 20-5-1700. De ruiten boven vergezeld van de
letters I en E, rechts een V en links een B.
*Gelderland-5: Jacob van Beeck, custos tot Voorst, 30-11-1739.
van BEECK - vijf ruiten (2-1-2). Helmteken: een vlucht en boven het schild de letters I, V en B.

*Gelderland-5: Evert Janssen van Beeck, leenman van het huis Voocht, Nijenbeeck
4-12-1660, Nijenbeeck 20-1-1668. Omschrift: vaag; Jacob van Beeck, Nijenbeek 115-1684.
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van BEECK - een merk, vergezeld links en rechts van een zespuntige ster.

*van Beek (1989): Abraham van Beeck, geb.
Rede, St. Joseph gildebeker te Arnhem,
timmerman-kistenmaker 1651, en AZ-26. en
van Beek (1989 afb. 1). Rechter afb. door F.J.
Nikkels.
van BEECK - een handmerk.

Merk aanwezig op een gildebeker. Historisch Museum, Arnhem.
Tek. F.J. Nikkels.
Ont. van E.J. van Beek, 26-11-2010.
van BEECK - in rood een zilveren schuinbalk beladen met een smalle groene golvende schuinbalk; een
schildhoofd: een zwart molenijzer tussen twee schuingekruiste zeisen en een zandloper.

E.J. van Beek: de groene golvende schuinbalk is een beek. De wapenstukken in
het schildhoofd kunnen verwijzen naar de beroepen als akkerbouwer en
papiermolenaar.
Wapenboek Stratenus van Voshol nr. 448. Tek. F.J. Nikkels. Ontv. van E.J.
van Beek, 26-11-2010: ―Leden van de familie van Bee(c)k waren akkerbouwer en
papiermolenaar te Oosterbeek, Renkum eb Wageningen.
van BEECK - een keper, vergezeld boven van twee en beneden van één vijfpuntige ster.

*van Beek (1989): -- van Beeck, schepen van Arnhem 1483, zegel in familie-archief
van Rhemen, RAGld., en afb. 4.
*Rhemen: Deric van Beeck, 1463. Omschrift: de naam.
 Zie volgende.
van BEECK - een keper, vergezeld van drie vijfbladige bloemen.
 zie boven.Misschien zijn de sterren <> bloemen.
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van BEECK - een figuur.
*Gelderland-5: Gerrit van Beeck, Arnhem 11-5-1790.
van BEECK - vijf blokjes (1-2-2), de bovenste vergezeld van de letters G en B, tussen de middelste twee de
letter V, tussen de onderste twee een aar of een roos met vier kroonbladeren; in het schildhoofd een kroon.

*van Beek (1989): Gerrit van Beek, leenregister te Arnhem
11-5-1790.
zie Bron, afb. 17.
van BEECK - in goud een rood gesnoerde, goudbeslagen zwarte jachthoorn. Helmteken: de jachthoorn.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Mr. Frederick Hendrick van Beeck, Arnhem, 1784 advocaat voor het Hof
van Gelderland, directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem.
Waarschijnlijk niet Veluws. Zie echter Van den BEEKE.
van der BEECK, BEEK - een adelaar. Helmteken: een dito adelaar, uitkomend tussen een vlucht.
*Rhemen: Johan van der Beeck 28-5-1592. Omschrift: Johan van der Beek.
van der BEECK - merk.
*Zeven (2002): 1628/1628: een merk, 1630: het merk met initialen IVDB en 1636 alleen initialen.
van BEECK - in goud drie brakskoppen.

*van Beek (1989): Oud-Recht. Arch. Wageningen: Jacoba van Beeck Calkoen 248-1734. Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 1998.
zie Bron, afb. 10 en Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 1998.
van BEECK CALKOEN - gevierendeeld, 1 en 4. doorsneden, a. in goud een kalkoen van natuurlijke
kleuren, b. in blauw een gouden passer, vergezeld van drie zilveren sterren (CALKOEN), 2 en 3. in goud
drie zwarte rood getongde brakskoppen (van BEECK).
▼ Hollandse Genealogische Databank.*zie Bron hierboven.
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BEEK - in blauw drie zilveren korenaren (2-1) met in het midden een gouden lelie. Helmteken: een blauwe
vlucht met ertussen de lelie van het schild.
*Het familiewapen Blokhuis. Blokhuisblad no 11 (1982): 440-444. Het wapen Beek
werd door een tak van het geslacht Blokhuis als haar wapen gekozen. Zie ook VG 9
(1984): 334-335.
*Putten-1-2: R. Beek, 17-5-1756: de beschrijving luidt: een grote lelie, vergezeld
rechts, links en beneden van een korenaar.
*Veluwe-7: Johan Beek, scholtis ampt Barneveld 27-8-1755. Helmteken: een vlucht
en de letters J en B; Johan Beek, Nijkerk 8-1-1761, Brummen 22-6-1752, 9-121752; Elbert Beek, Nijkerk 8-1-1756.
*Gelderland-14: H. wed. Everts Beek, Harderwijk 30-10-1798; juffrouw Elberta
Beek, 6-4-1781.
*Muschart 13F, zegel Johan Beek, scholtis Barneveld, 9-6-1752, 22-6-1752, 11-51756, 5-9-1759 en meerdere data. GADoesburg, vdBosch: familie te Wageningen:
maar die hebben volgens Muschart ongedefiniëerde voorwerpen ipv vissen. Dit is
onjuist (ACZ).
*Wageningen-1: Mr. Peel Beek, rigter van Wageningen 2-12-1795, 4-12-1798.
*Coll. Muschart: RAGld Stukken van het Hof van Gelderland, port. Arkemeen I:
zegel van Peel Beek, ontvanger van het Ampt Nijkerk te Nijkerk 30-6-1751, idem
28-4-1751. Coll. Muschart (Zeven, 1995): zegel van Peel Beek, richter 31-1-1803.

Wageningen 1-8-1808
21-11-1815
13-2-1836 (met omschrift)
Drie persoonlijke zegels van Dirk Beek, notaris. Zijn notariszegel is hier niet afgebeeld.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995e) zegel van Dirk Beek, procureur te Wageningen 11-2-1808.
*Arnhem-8: Dirk Beek, papierwaszegel van notaris te Wageningen 22-8-1822; Arnhem-9: idem 8-10-1834.
*Wageningen-8: Dirk Beek, 13-5-1817. Omschrift: de naam.
*Wageningen-6: Dirk Beek, notaris te Wageningen 13-9-1822. Omschrift: de naam en notaris te
Wageningen prov. Gld.
kleur (vdBosch).
Variant: ipv. korenaren bladeren (waarschijnlijk toch korenaren, ACZ). Helmteken: een lelie tussen een
vlucht.
*Gelderland-5: Peel Beek, advocaat fiscaal van het Jachtgericht in Veluwe te Wageningen, Wageningen 47-1778.
Variant: ipv. korenaren bladeren (waarschijnlijk toch korenaren, ACZ). Helmteken: een antieke vlucht
waarvan de achterste vleugel beladen is met een lelie.
*Schimmelpenninck: lakzegel van Joh. Beek, scholtis van het ampt Barneveld 26-11-1761.
*Gelderland-5: Johan Beek, leenman van Putten, Barneveld 10-10-1763.
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Muschart: het zegel van P. Beek wordt ook beschreven als 3 lange spitse harige blaren --. ACZ: De haren
zullen naalden van de korenaren zijn.
van Beek (1989): ipv de korenaren, uitgerukte heideplanten, of bonen afb. 18.
Muschart (1936): Rietstap foutief: in zilver een zwarte lelie, vergezeld van drie uitgerukte heideplanten.
Variant: i.p.v. korenaren (lange) bladeren.
*Wageningen-10: Peel Beek, advocaat fiscaal van het Hoog Adel[l]ijk Jachtgericht van Veluwe, richter te
Wageningen, 25-3-1780. Lak. Het wapen onduidelijk; Idem: secr. van Wageningen, 1808. Lak. Het wapen
was moeilijk te onderscheiden; Muschart noemt de korenaren ook: 3 lange dunne voorwerpen, die veel op
bomen gelijken.
BEEK - gedeeld, I. drie kookpotten, II. een keper, vergezeld van drie lelies, twee boven en één beneden.
Helmteken: een lelie.

Zegel 30.02 14-1-1808
Zegel 50.15 20-9-1808
Zegel van capitein Anthonij Jan Beek, die niet zijn eigen zegelstempel gebruikte, maar dat van de eerste
man Breekpot van zijn vrouw gebruikte
* en Coll. Anton C. Zeven: GAWageningen, Oud-Archief inv. 117: foto 30.1 van zegel van Capitein
A[nthonij] J[an] Beek, Wageningen 8-2-1808, foto 30.2: Oud-Archief inv. 117: A.J. Beek, Capitein,
Wageningen 14-1-1808, foto 30.35: Oud-Archief 119: A.J. Beek, Capitein der Compagne der Gewapende
Burgers te Wageningen, Wageningen 8-1-1810, 2-1-1810, foto 50.15: Oud-Archief 972: A.J. Beek,
Wageningen 20-9-1808.
foto 29.36: Oud-Archief inv. 117: Capitein A.J. Beek, Wageningen 14-3-1808 toont zijn zegel een
monogram SSL. Wie is dat? Foto 38.27: Oud-archief inv. 1251: A.J. Beek, Capitain der nationale Garde,
Wageningen ca 14-10-1811: een leeuw, schilddekking: een kroon.
BEEK - drie verticaal geplaatste vissen, vergezeld van een lelie tussen de bovenste twee. Helmteken: lelie.
*Coll. Muschart 84L (zie Zeven, 1994b, 1995b): Johan Beek, scholtus van Barneveld 8-11-1753 (zie ook
Barneveld-1), 11-5-1756, 5-9-1759, scholtus van Brummen 7-5-1748 met de letters JB = Johan Beek; idem
Johan Beek, schout ampt Barneveld 15-1-1760; Idem Johan Beek, scholtus van Brummen 7-5-1748.
*Gelderland-4: Johan Beek, scholtis ampt Barneveld 7-1-1767.
*Brummen-1: Johan Beek, scholtus van Brummen 16-8-1735 met de letters J en B, 25-10-1737, 20-4-1743.
Hetzelfde wapen Peel Beek, secr. stad Wageningen 1808. Idem Dirk Beek, notaris Wageningen 13-6-1818.
*Elburg-2-4: Dirk Beek, notaris te Wageningen 10-6-1818, 26-10-1833. Papierwaszegel. Omschrift: de
naam.
*Gelderland-10: Johan Beek, rentmr. van Veluwe, Brummen 28-9-1752.
Variant: de letters J en B boven het helmteken.
*Nuys: Johan Beek, Barneveld, scholt 9-7-1756, 11-8-1758.
van BEEK - een zwaan zwemmend op water. Helmteken: de zwaan.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b), beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Johan van Beek,
boekhouder 1737.
Zie VERBEEK.
van BEEK - een merk.
*van Beek (1989): op een gildebeker te Arnhem, c 1790.
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zie Bron, afb. 2.
van BEEK - vijf ruiten (2-1-2). Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-1: Jacob van Beek, geërfde in Veluwe, Zutphen 5-4-1780.
*Gelderland-5: Jacob van Beek, custos tot Voorst en Frederick van Beek, 7-11-1710.
*van Beek (1989) en Gelderland-5: Evert Jansen van Beek, Nijenbeeck, leenman van het huis op Voorst
20-11-1668. Omschrift: de naam. In tekst: van Beeck. Papierwaszegel.
zie Bron, afb. 14, en bij van BEECK.
van den BEEK - geen schild, wel: een anker met een dolfijn om de schacht.
*Veluwe-6: Herman van de Beek, 6-1-1809.
van den BEEKE - twee posthoorns, verticaal geplaatst met de opening afgewend, de grote opening naar
boven, en naast elkaar. Helmteken: een dito jachthoorn en de letters J, V en B.
*Putten-1-2: Joannes van den Beeke, Putten 25-5-1656, 30-3-1668, met handtekening: van der Beeck, 1410-1674
Zie Van BEEK.
BEEKER - gedeeld, I. in blauw een zilveren kelk, II. in goud een zwart merk. Dekkleden en wrong: zilver en
blauw. Helmteken: het merk van het schild.

▲tek. van Helbergen.
▲van de Bosch, 1984. p. 5.
Henrick Beekers, onderschout, 1664.
VG 6 (1981): 98.
BEEKER - in rood een zwart merk vergezeld rechtsboven, linksboven en linksonder van een zilveren bekerin rood een kruisvormig merk met in de kwartieren 1, 2 en 4 een zilveren beker.Helmteken: een zilveren
beker tussen een rood-zwarte vlucht.

Gerrit Beeker, Adelborst.
◄ Wapenboek van het Coninckstraetvendel te Arnhem, Gelders Archief;
*Arnhem-19: Gerrit Beeker, adelborst.
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BEEKHUIZEN - in rood een landschap, voorstellende rechts een huis, links een boom op grond, en een
beekje dat van achter het huis achter de boom loopt en dan voor de boom en het huis naar rechts loopt tot
aan de rechterrand van het schild, alles van zilver. Dekkleden en wrong: zilver en rood. Helmteken: de
boom van het schild.
*H. Beekhuizen. 1973. Jan Reynders van Beeckhuisen, zijn voorouders en nageslacht. Bilthoven. 254 p:
gebaseerd op lakafdrukken, gevonden in het RAGld: Evert Beekhuysen, Archief v.d. Heerlijkheid te Horst
(Veluwe 1690-1760) 10-3-1721; Herman Beekhuysen, Heerlijkheidsarchief Enghuizen 13-4-1761; idem,
Heerlijkheidsarchief Cannenborgh 21-1-1763; idem Volmachten Gelderse Leenkamer geen datum vermeld.
Het huisarchief van Verwolde: Evert Beekhuysen, charter 15-6-1726; met de letters E en B geërfde van de
Veluwe, -6-1726; idem Verwolde-1: Herman Beekhuijsen, 9-9-1767, Ever Beekhuijsen, geërfde in Veluwen,
Arnhem 10-3-1721.
*Gelderland-5: Herman Beekhuijsen, Arnhem? 9-9-1767.
zw uit Bron; kleur (vdBosch); zw (Nix).
De boom zou eigenlijk groen moeten zijn.
Zeven (1999) met afb. van een door P. Holleman in hout gesneden wapen Beekhuizen (part. coll.).

BEEKHUIJSEN, zie BEEKHUIZEN.
BEEKMAN - een aanziend gestelde man met de linkerhand op de heup en in de rechterhand een knots bij
de voet, gaande over een doorsneden veld, waarvan de bovenhelft effen en de benedenhelft water
voorstelt. Helmteken: geen/mogelijk vijf aaneengesloten zeer korte struisveren.
*Veluwe-2-1: Bernt Beekman, Hattem 19-12-1754.
*Nuys: Berent Beekman, Hattem 19-12-1754.
Zie ook VORSTELMAN.
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BEELDSNIJDER - in zilver een rode schuinbalk beladen met drie gouden vijfpuntige sterren, begeleid
linksboven van een zwarte adelaar.

*C. de Graaf & J.A. de Boo. 2005. Memoriael van het geslachte ende afkomste
van Michiel Schultinck. GN 60: 202-275.
BEELTSNIJDER - in zilver een zwarte schuinbalk, beladen met drie gouden sterren. Helmteken: tussen
een zilveren vlucht een ster van het schild. Wrong en dekkleden: zwart en zilver. Helmteken: een gouden
zespuntige ster tussen een zilveren vlucht.

▲ Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink

▲Brief G.L. Meester (1985).

Muschart 32p, 33o, en brief van G.L. Meesters, 22-4-1985: Adel in Epe, enige varianten. Zie Zeven (1998).
enkele schetsen in de brief.
ten Houte de Lange (2001): BEELDSNIJDER: Helmteken: een gouden zespuntige ster tussen een
eveneens gouden antieke vlucht.

Bron:Hollandse Genealogische Databank.

BEEM - een naakte arm met elleboog omlaag komende uit een van de schildrand uitgaande wolk en
houdende een klaverblad. Helmteken: een ster tussen twee olifantstrompen.
*Gelderland-5: Joannes Paulus Beem, Voorst, 8-9-1749.
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van BEEM - een groot liggend blokje beladen met een lelie en vergezeld van drie vijfbladige bloemen.
Helmteken: een lelie.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Arnhem-28: Bernt Steven van Beem, stadhouder van de Leencamer van het
Huis Hemmen, Hemmen 4-4-1740.
van BEEM - een wolfsangel. Helmteken: het merk.

*coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 1a): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde,
Arnhem; AZ-27: B. van Beem, gardiaen 1750.
AZ-26.
AZ vermeldt: zie voor hetzelfde merk AZ-34, AZ-571 en AZ-46.
van BEEM - een merk. Ten opzichte van de voorgaande gespiegeld en 45° gedraaid.

*AZ-28: B. van Beem, Raetsheer 1750, en AZ-29: G. van Beem, Gardiaen 1748.

de BEER - in goud een zwart schuinkruis, vergezeld in het schildhoofd van een rode lelie. Dekkleden en
wrong: goud en zwart. Helmteken: een naar rechts gewende uitkomende zwarte beer, goud gehalsband en
gebekt.
*G.D. Cornelissen de
Beer, brief juli 1984.
gekleurde xerox uit
dossier De Beer,
CBG, foto's van twee
zegels van Claes
(Martensen) de Beer,
27-3-1683 (groene
was met naam als
omschrift), en Rutger
Claessen de Beer, ca
1700 (waarschijnlijk
uit Archief ter Horst,
inv. 150: 22-8-1705
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Cornelissen de Beer: De gekleurde afbeelding (CBG) van het wapen is waarschijnlijk door Van Attevelt in
de 17de eeuw getekend. Dit wapen, dat vermoedelijk reeds in de 16de eeuw te Soest, Utrecht werd
gevoerd, wordt vermeld in Rietstap's Armorial Général, 1884, dl I, p. 150. Het wapen werd gevoerd door
leden van het geslacht te Naarden, Amsterdam, Utrecht en Loenen a/d Vecht. ACZ en Arnhem.
Variant: een opengebroken schuinkruis, vergezeld boven van een lelie. Helmteken: een naar rechts
gewende uitkomende beer.

Claes de Beer.
Tekening door R.T. Muschart om het kruis duidelijk
aan te geven. Hij tekende niet de lelie in.

*coll. Muschart: Claes (Martensen) de Beer.

Variant: een verhoogde lelie, vergezeld van een verkorte schuinkruis. Helmteken: een uitkomende naar
rechts gewende beer.
*coll. Muschart: Rutger de Beer.
Variant: een schuinkruis, vergezeld boven van een lelie. Helmteken: een uitkomende aanziend gestelde
beer.

*Arnhem-30: L. de Beer, boekhouwer 1749.
Zie voorgaande en volgende.
Variant: een gespleten/tweeling schuinkruis, vergezeld boven van een lelie. Helmteken: een uitkomende
beer.
*Horst-1: Claes de Beer, geërfde in Veluwe 30-10-1666, 27-1-1667, 27-6-1682 papierwaszegel, 4-12-1691.
Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Claes de Beer, Loenen ampt Apeldoorn, 26-2-1667.
AZ-30: L. de Beer, Boekhouwer 1749.
Zie voorgaande.
Claes (Martensen) de Beer, 27-3-1683.
de BEER - in blauw een gaande rood gehalsbande gouden beer.

*Muscharts Wapenboek Amersfoort: Wouter de Beer, schepen van Amersfoort,
1523.
R.T. Muschart: kleuren gebaseerd op het wapen van het Gentse geslacht de
Beer.
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de BEER - een gekroond hoefijzer met de kalkoenen omlaag.
*Horst-1: Marten Rutgersen de Beer, Apeldoorn 20-12-1704; Rutgher de Beer, Loenen 22-8-1705.
van BEERDT - drie vairpalen en in een schildhoofd een lelie zonder voet op de benedenrand rustende.
Helmteken: een dito lelie.
*Rhemen: Johan van Beerdt, leenheer van het goed ten Holte onder Brummen 9-5-1541.
BEERENTS - een anker, en boven het schild de letters G en B.
*Horst-1: Geertruijd Beerents, Loenen 1726. Een mansschild.
BEERNTS - twee kepers (volgens de arcering rood).

Jan Beernts, gardiaen.
*Arnhem-30 & AZ-36.
Duidt de verticale arcering op twee rode keepers.

BEERNTS - een merk. met de letters I en B.
*Gelderland-5: Jan Beernts, kerkmeester en brouwer tot Wilp, leenman van de proosdij tot Deventer, 6-111720.
van BEERS - in goud een rood kruis. Helmteken: een tournooihoed 'der Hueth sambt dran 3
Straussenfedern und schnur ist gold.'

*van Setters, 1969: Von Beerse (=Beers).
uit Bron.
BEERTSEN - een ring getopt met vier ?vogels.
*Gelderland-5: Rijck Beertsen, Harderwijk 5-1-1768.
BEERTSEN - geen schild: een aanziend doodshoofd over twee gekruiste doodsbeenderen en daarboven
een kroon.
*Coll. Muschart (Oldebroek 1) zie Zeven (1995a): zegel van Evert Beertsen, oudste schepen van Oldebroek
3-5-1793. Zegel van Rijk Beertsen, gerichtsman van Oldebroek.
Oldebroek-1: Evert Beertsen, oudste schepen van Oldebroek 2-6-1792.
Muschart: identiek aan SPIJKERBOER.
BEERTSEN, zie ook ONBEKEND-23, en ONBEKEND-24
van BEEST - drie vairpalen. Helmteken: een (antieke) vlucht.
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Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*Bakkers- en brouwersgilde GMArnhem. Muschart: Abs. van Beest, gildemeester,
1785. Dit wapen komt ook voor als bovenhelft in het doorsneden wapen van Van
VOORST van BEEST.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem. Abs.
van Beest, guardiaen 1791.
*Enghuizen-1: A. van Beest, Arnhem, 9-12-1788, 17-10-1789.
*Gelderland-5: Elisabeth Walburgh echtgenoot van Gerrit Beest, Arnhem 6-9-1753.
Zeven, 1993b: foto beker, en AZ-39.
Variant: drie vairpalen. Een gouden schildhoofd.
Variant: Wrong en dekkleden: blauw en rood. Helmteken: een zilveren vlucht.
*ten Houte de Lange (2001): van Beest.
*AZ-38 A. van Beest, Gildem[eeste]r,
1786; AZ-39 A. van Beest, Gilde,[eeste]r, 1786; AZ-37 (niet afgebeeld): A. van Beesr, Gyldemeester,
1776. Rechts: medaillon op gildebeker > A-39.
Het Chatillon-wapen en de
achternaam duiden op de Betuwe.

BEHEM - twee kruislings geplaatste voorwerpen.
*Gelderland-6: Sebastian Behem, gevolmachtigde van Herman van Bonenburg genant van Honstein, 10-51608. Omschrift: de naam. Contrazegel: idem boven vergezeld van de letters S en B.
ten BEHM - gedeeld, I. een klimmend ?, II. een zilveren liggende windhond op grond.

Detail van een schilderij uit 1633 met
Michiel ten Behm (ca 1623-?) en ?Jan ten
Behm (ca 1625-?). Bewaarplaats:
onbekend.
Copie uit Bron: Bierens de Haan (red.).
(2002).
ten BEHM - in groen een bladerloze bruine boom (met vier dorre takken).
ten BEHM WENTHOLT - alliantiewapen; gevierendeeld, 1. in goud een bijl (WENTHOLT), 2. een boom met
aan weerszijden van de stam twee opspringende bokken (van ESSEN), 3. in groen een bladerloze bruine
boom met vier dorre takken (?op grond) (ten BEHM), 4. een druiventros met de bebladerde (2) steel naar
boven (van DIEMEN).
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Y.B. ten Behm Wentholt,
gildemeester 1767.
*AZ-40:
Zie ook AZ-597.
zie WENTHOLT.
van BEINEM - in zilver vier zesbladige rode rozen, goud geknopt en gepunt (2-2). Dekkleden en wrong:
rood en zilver. Helmteken: een rood-zilveren vlucht.

*Schutte, 1975: IV.122 en V.137. Gerardus a Beinem.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
Zie voor meerdere gegevens coll. Muschart.
van BEINHEM - een kruis.
*Gelderland-6: Matthis van Beinhem, ther Lake, 30-12-1564. Omschrift: de naam. Fragment.
Zie ook van BEINUM en van BEIJNHEM.
van BEINHEM - een weerhaak. Helmteken: een weerhaak.
*Gelderland-6: Wijnalt van Beinhem. Scholtys tot Rencum, 3-12-1627; Wijnant van Beijnum, scholtis tot
Redinchem, 21-3-1628.
van BEINUM - een kruis.
*Archief Waardenburg en Neerrijnen: Gerrit van Beinum, 23-8-1565. In tekst: van Beijnhem.
Zie ook van BEINHEM en van BEIJNHEM.
van BEINUM - drie aanstotende, de schildranden rakende ruitvormige gespen met de tong omhoog.

*GA Nijkerk, Marya van Beinum. Nijkerck, 6-8-1771.
GANijkerk, Weeshuisarchief 082.
Coll. Anton C. Zeven foto V.18. Zie ook Nijkerk V.17.
Zij zegelt tesamen met anderen w.o. haar echtgenoot Jacob van Rouendal.
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BEKBERGEN - een merk, boven links en beneden rechts vergezeld van een zespuntige ster.
*Gelderland-2: Reiner van Bekbergen, geërfde van Veluwe 12-2-1613. Omschrift: de naam.
Beekbergen op de Veluwe of Beekbergen nabij Amersfoort?
BEKER - een voorwerp.
*Arnhem-15: Goosen Beker, Arnhem 25-2-1450.
BELDER - gedeeld, I. van rood drie gouden omgewende kuiphamers, elk overtopt met een gouden
kroontje, II. in blauw een zilveren dwarsbalk, vergezeld van drie omgewende eveneens zilveren
wassenaars, twee boven de balk en één eronder. Helmteken: een omgewende kuiphamer met blauw ijzer
en gouden steel en overtopt met een gouden kroon tussen een zilveren en gouden vlucht. Dekkleden: rood
en zilver.

Ant. van Belder, Adelborst. Gelders Archief, Wapenboek van het
Coninckstraetvendel te Arnhem.
Hij zal dezelfde zijn als Anthony BELDERS (zie beneden).

*Arnhem-18: Sibilla Belder, Arnhem 23-1-1801.
Zie OLSTER en Anthony BELDERS.
BELDER - een omgekeerd anker met ring zowel boven als beneden.
*Arnhem-12: Lambertis Belder, Arnhem 13-10-1801; Gerhardus Jacobus Belder, Arnhem 13-10-1801.
BELDER - gevierendeeld, 1 en 4. een vogel met de kop naar links omgewend, staand op een bol (als
HOP), 2 en 3. twee toegewende vleugeld. Helmteken: een gekroonde adelaar.
*Gelderland-4: Hendrik Belder, Rheden 27-11-1750.
BELDERS - gedeeld, I. in rood drie bruingesteelde zilveren kuipershamers, elk overtopt met een gouden
kroontje, II. in blauw een zilveren dwarsbalk, vergezeld van drie omgewende wassenaars. Helmteken: een
gekroonde uitkomende kuipershamer.

Anthony Derck Belders, Adelborst. Gelders Archief, Wapenboek van het
Coninckstraetvendel te Arnhem.
Hij zal dezelfde zijn als Anthony BELDER (zie boven).
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Variant: de wassenaars zijn gezichtswassenaars.

Anthony Derck Belders, adelborst, en Anthony Belders, Boeckhouder (zonder
kleuren).
*Arnhem-19 en *AZ-41.

BELLING - een schuinlinks geplaatste uitgerukte, bebladerde boom.

*AZ-42: Gisbertus Belling, gildemeester 1742.

van BEMMEL - (in goud) drie (zwarte) kookpotten. Helmteken: een dito pot tussen een vlucht.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a) zegel A. van Bemmel, schout van het gericht Stoutenburg, te Amersfoort,
26-1-1756. Veluws?
*Elburg-2-1 en Nijkerk-1: zegel: A. van Bemmel, secretaris van Hoevelaken, 17-2-1745.
*Veluwe-2-14: A. van Bemmel, secr. Hoevelaken 17-12-1742.
*Hoevelaken-1: Abraham van Bemmel, notaris, procureur te Amersfoort 14-5-1753.
*Gelderland-4: A. van Bemmel, secr. te Hoevelaken 28-12-1747.
Misschien waren de kookpotten oorspronkelijk schaaktorens (zie beneden).
van BEMMEL - drie voorwerpen.
*Arnhem-15: Jan van Bemmel, knaap, Arnhem 1435.
ACZ: misschien een sprekend wapen met vreemd gevormde bemmels, schaaktorens of kookpotten.
van BEMMEL - drie bemmels.
*Gelderland-5: Thomas van Bemmel, leenman van Gelre, Arnhem 18-4-1618.
van BEMMEL - in zilver drie zwarte vaasvormige stukken. Helmteken: een zilveren zittende windhond.
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*W.H. van Setters. 1969. Een boheemse tak van het geslacht Gansneb
genaamd Tengnagel tot de Camp. Jbk Centr. Bur. Genealogie 23: 41-65:
Wapenboek Wunschwitz, Praag met afb.
Waarschijnlijk zijn de 'vazen' bemmels = schaaktorens = rochs of zulen
(sule, suyle, suyl, zuel, grondvorm: suul).
uit Bron.
Variant: helmteken: een zwarte windhond. Bijschrift: 'der hundt hat ein goldenes halsbandt'. Wrong en
dekkleden: zilver en zwart.
*van Setters, 1969: Von Bemel/Bemmel.
van BEMMEL - in zilver drie zwarte bemmels of schaaktorens. Helmteken: een zittende windhond met
geringde halsband, alles rood. Dekkleden en wrong: zwart en zilver.
*Arnhem-18: Jacobus en Jan van Bemmel, Arnhem 29-7-1772. Helmteken: geen.
Variant: op een steekhelm zonder wrong een staande hond.
*Arnhem-15: Goessen van Bemmel, overrentmeester der lande van Gelre, Arnhem 14-12-1500. Omschrift:
de naam.
*A. Groustra-Werdekker. 1997. Goessen van Bemmel, de loopbaan van een hertogelijk ambtenaar 14861506. Tabula Batavorum 15: 32-43, w.i. een (onduidelijke) afb. van zijn zegel.
*Gelderland-1: Diederick van Bemmell. Arnhem 15-11-1639. Helmteken: ?.
*Gelderland-2: charter nr 1413 Thomas van Bemmel, 4-1-1619; charter nr 1411 Thomas van Bemmel, 12-41615. Omschrift: de naam; idem charter nr 1413, 4-1-1619.
*Belonje (1953).
Variant: de bemmels, de hond blauw; dekkleden: blauw en zilver.

◄Muscharts Wapenboek Amersfoort: Jan van Bem[m[el, schepen van
Amersfoort, 1449.
*Uchelen-1: zegel Thomas van Bemmel, huijsmeester van St. Petrus
Gasthuijs tot Arnhem 7-5-1616. Helmteken en omschrift afgebroken.
*Arnhem-6-1: Thomas van Bemmel, schepen van Arnhem 27-2-1621, 19-41621. Omschrift: de naam.
*Rhemen: Thomas van Bemmel, schepen van Arnhem 30-1-1619. Omschrift:
de naam.
*Arnhem-6-3: Thomas van Bemmel, schepen van Arnhem 4-4-1632. Omschrift: de naam.
*Gelderland-1: Thomas van Bemmel, burgemr. van Arnhem, 15-10-1617. Papierwaszegel.
*Gelderland-2: Thomas van Bemmel, burgemr. van Arnhem 18-2-1632. Omschrift: de naam; charter 1411
Gelders leenman 2-4-1615.
De kleuren afkomstig van Van BEMMEL (van BEMMEL/van HARN).
Variant: de hond omgewend.
*Gelderland-6: Casijn van Bemmel, Arnhem 15-12-1642.
Zie ook Johan BUDDINGH.
*Schutte, 1975: I.79: Nicasius a Bemmel, Arnhem/Tiel/Zutphen 20-9-1622, 1624.
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van BEMMEL - drie schaaktorens, vergezeld van een klein kruisje tussen de twee bovenste.
*Arnhem-15: Aelbert van Bemmel, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
van BEMMEL - gedeeld, I. in zilver drie zwarte schaaktorens (van BEMMEL, II. in rood een verbrede
dwarsbalk, in drie rijen geschaakt van zilver en blauw (van HARN). Helmteken: omgewende zittende goud
gehalsbande zwarte windhond. Dekkleden: zwart en goud.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Thomas van Bemmel, Arnhem,
schepen; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten
Schutterij Arnhem: Thomas van Bemmel, schepen.
 foto ACZ Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van BEMMEL, zie ook Joost van REIJDT, o.m. voor afbeelding.
van BEMMEL - een tent met in top een naar links waaiende vlag, vergezeld van drie schaaktorens.
Helmteken: een zittende windhond met geringde halsband om.
*Rhenen-2-2: papieren zegel Andries van Bemmel, subst. richter van Rhenen 11-7-1561. Omschrift: de
naam.
van BEMMEL - een schuinbalk, beladen met drie verticaal geplaatste en naar links gewende vissen.
Helmteken: ?.
*Putten-1-2: Hendrica van Bemmel, vrouw van Wijnand PANNEKOECK, 4-1-1701.
Muschart: is dit wel haar wapen?
van BEMMELL tot DOORNENBURGH - drie schaaktorens. Schildhouders: twee aanziend gestelde
wildemannen met de knots verticaal tegen de buitenste schouder.
*Gelderland-5: Jacob Boldewijn van Bemmell tot Doornenburgh, heer van Doornenburg en de Voort,
Arnhem 21-10-1788.
BENEDICTUS - de sierletters J en B naast elkaar.
*Nijkerk-1: Joseph Benedictus, geërfde gerichtsman in Veluwe te Nijkerk 16-7-1808.
BENGER - een groot uitgestulpte smalle dwarsbalk en ?. Helmteken: een antieke vlucht.
*Rhemen: Wermolt Benger 15-12-1590.
van BENTHEIM - 20 (4-6-4-3-2-1) bollen. Helmteken: een half naar rechts gewend gekleed
mansborstbeeld, gedekt met een naar links overvallende puntmuts.
*Gelderland-3: Doc. Bernhard van Bentheim, Arnhem 20-9-1683.
Variant: in rood 8 (3-2-2-1) gouden penningen.
*Hoeben (2001).
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van BENTHEM - gevierendeeld, 1 en 4. negen bollen (3-3-3), 2 en 3. een leeuw. Helmteken: op een
gekroonde steekhelm een brakskop met tong uit een weinig geopende bek stekend, aan hals.
*Arnhem-15: Johan van Benthem, here tot Opaldorpp, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: beschadigd.
BENTINCK - een ankerkruis. Helmteken: twee beklede voorarmen, elk met een naar buiten overvallende
struisveer in de hand.
*Gelderland-5: Carel Bentinck, Arnhem 24-8-1608. Omschrift: de naam.
BENTINCK - een ankerkruis. Helmteken: een ankerkruis tussen een (antieke) vlucht.
Gelders Archief Arnhem (zegels Verkerk). *Verkerk (1992: afb. 83 en 9).

Johan Bentinck 1436
GAA-OAA-5806-742
Verkerk-B6556/26.

Henrick Bentynck 1472
GAA-OAA6185-1065
Verkerk-B6558/14.

Sander Bentynck, 1497,
GAA-BW-411-156
Verkerk B6528/23.

GABarneveld

Eemland Archief (EA), Amersfoort

Johan van Bentinck, 2-11-1553.
*GABarneveld doos 7 code 48.
foto ACZ 25.17.

Willem Bentinck, 4-11-1571
Archief Armen de Poth 100 inv. 1250.
foto EA
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GANijkerk

e

Willem Bentinck, Nijkerk 6 dach
Marty 1521
Ned. Herv. Gem. archief 636.
Zeven: Nijkerk II.09.
Zegel gerestaureerd.

Carolus Bentinck, Nijkerk, 18-12-1608 Carolus Bentinck. Omschrift:
Omschrift:
-BENTINCK-. Nijkerk, 8-4-1634
Gasthuisarchief 1634-4-8.
Ned. Herv. Gem. archief 634.
Zeven: Nijkerk II.06.
Zeven: Nijkerk IV.09.

GAWageningen

*Zeven (2006: 49.31) S.J.Baron Bentinck, Zeven (2006: 24.01) S.J of S.V.?.Baron Bentinck,
Wageningen, 22-1-1695.
Wageningen, 22-1-1695.
De initialen zijn ontleend aan demoeilijk te lezen handtekeningen.
BENTINCK - een kerkbanier met drie korte, brede, even lange hangers en in de lange bovenrand drie
malievormige ophangers. Op het schild rust een meisjeshoofd met breed uitstaand haar. Schildhouders:
twee leeuwen met de staart tussen de poten door.
*Gadert Bentinck, scepen van Arnhem 16-7-1442. Omschrift: de naam.
Muschart: 'als reeds vroeger getekend', maar waar? (ACZ).
Zie van VOORST.
BENTINCK - in blauw een zilveren ankerkruis. Een gekroonde helm. Dekkleden: blauw en zilver.
Helmteken: twee rood- beklede armen met gouden handschoenen, ieder houdende een naar buiten
gebogen zwarte struisveer. Schildhouders: twee (omkijkende) griffioenen.
Zeven, A.C. 2009. Verwijzing naar boek door Hoogland: Schoonheten & de Bentincks. Heraldisch
Tijdschrift: 15: 9.

112

Bentinck

ron: Hollandse
Genealo
gische
Databank Museum Nairac te.
Barneveld

Bron: Schutte (1975).

Eén van de 32 kwartieren Van Lintelo
(zie alddar)
Willem/Guillaume/Willem Bentijnck, anno 1604.
GAA-Waardenburg blok 0439 inv. 2179.
Album Amicorum Mechteld van Gelder.

Bron: Bentinck, zie van Pallandt.
Bijgeschreven: Anderen stellen blaeuwe handtschoe[nen] en[de]
witte veeren
In zegels is het ankerkruis vaak verworden tot een krulkruis.
*Arnhem-15: Johan Engelbertsoen Bentinck, Arnhem 1436 (krulkruis). Omschrift: onduidelijk; idem Arnhem15: zegel van en Helmich Bentinck Arnhem 1435. Omschrift: de naam. Muschart: een krulkruis. De zegels
van zijn broers Johan en Hendrik weg; idem Johan, Henric en Helmich Bentinck, Arnhem 1436. (drie zegels
met een krulkruis). Omschriften: de namen.
*Schutte (1975): I.47 Bernardus Bentinck, I.229 Wilhelmus Bentinck, Nijkerk, II.141 Wilhelmus Bentinck
II.167 Wilhelmus Bentinck, V.140 Wilhelmus Bentinck.
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*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel G.L. Bentinck, richter van Oldebroek
14-11-1739. Zie ook Zeven (1993c).
*Elburg-2-1: Berent baron Bentinck, heer tot Werkeren en Wittensteijn, generaal majoor en collonel over
een regiment te voet, gouverneur van Coevorden en de Ommer, de Oude en Nieuwe Schanssen, die
Bourtange ende Lievoordt 16-5-1743.
*L. Müller-Westphal. 1989. Wappen und Genealogieen Dürener Familien. Düren. 1035p:
*Epe-1-1: Papierwaszegel: Henrick Bentijnck, drost van Over-Veluwe 9-6-1578.
*Klooster-1-1: Henrick Bentinc, Henrick, schepen van Arnhem 9-6-1514. Helmteken en omschrift
afgebroken.
*Arnhem-29: Henrick Bentingh, 3-5-1419. Omschrift: de naam; charter 2948d: Johan Bentinck, Helmich
Bentinck en Henrick Bentinck 19-4-1436.
*Putten-1-2: Alexander Bentinck, Raad der Stad Arnhem, 14-3- 1650, Willem Bentinck, gesneuveld bij de
belegering van Maastricht 30-7-1796.
*Arnhem-6-1: Karel Bentinck, scepen tot Arnhem 1552. Omschrift: de naam. Het schildje helt naar links.
*Arnhem-16: Caerl Bentinck, schepen van Arnhem 26-4-1642.
*Arnhem-18: G.G. Bentinck, schepen van Arnhem 29-2-1768.
*Gelderland-1: Carel Bentinck, raedt van State en burgemeester van Arnhem 21-5-1616.
*Hoff: Carel Bentinck, raad van Gelre, burgemr. van Arnhem 18-8-1631.
*Arnhem-32: Carel Bentinck, schepen van Arnhem 30-5-1620. Helmteken: op een gekroonde traliehelm de
twee voorarmen.
*Gelderland-2: Gooswijn Bentinck, schepen van Arnhem, 9-8-1694. Omschrift: de naam. In tekst: Bentinck
tot Aller; Wilhem Bentinck, Arnhem 25-8-1584; idem Steven Bentinck, schepen van Zutphen 9-4-1578;
Johan Bentinck, 19-4-1436. Omschrift: vaag; Henric Bentinck, 19-4-1436. Krulkruis. Omschrift: de naam;
Helmich Bentinck, 19-4-1436. Krulkruis. Omschrift: afgebroken; charter 1341 Jan Bentinck, rentmeester van
Veluwe 14-1-1570. Krulkruis. Op een gekroonde traliehelm twee armen met in de handen sterk omgebogen
smalle en lange struisveren. Omschrift: de naam.
*Gelderland-4: G.G. Bentinck, richter van Arnhem en Veluwezoom, Arnhem 12-8-1775.
*Gelderland-2: Wilhelm Bentinck, rentmeester in Veluwe, 16-3-1581. Helmteken: twee korte armen met
grote gebogen veren. Omschrift: de naam.
*Spaen: Hendrick Bentinck, richter tot Arnhem 23-12-1569. Omschrift: de naam. Opgedrukt papierwaszegel.
*Schimmelpenninck: Henrick Bentinck, Zutphen, geërfde in Veluwe 8-12-1609.
*van der Hoop: Alexander Bentinck, schepen van Arnhem 9-7-1670. Lak op testament; Jonker Carel
Bentinck 29-4-1676. Omschrift: de naam.

Bentinck.
Uit: Mensema et al. (2000): p123.
Ridderschap van Overijssel.
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R.W.A.M. Cleverens. 1988. Het geslacht Heeckeren.
Middelburg. 220p.
*van Lawick: S.J. Bentinck, richter van Wageningen 21-9-1726.
*Horst-1: jonk. Caerl Bentinck, Raad van Gelre, Loenen 16-2-1625. Omschrift: de naam.
*Arnhem-34: Kaerl Bentinck, geërfde in Veluwe 17-3-1604. Beschadigd. Omschrift: de naam.
Variant: Helmteken: op een omgewende traliehelm de twee armen met de struisveren in de ongeschoeide
hand. De veren zijn zeer lang met grote krul.
*Arnhem-6-3: Kaerl-?- Bentinck, schepen van Arnhem 22-9-1548.
Variant: Helmteken: op een traliehelm de twee armen met de omgekrulde struisveren in de hand.
*Arnhem-17: Henrick Bentinck, drost van Veluwen 20-4-1581. Omschrift: de naam.
Variant: een kruis, vergezeld van vier vijfbladige bloemen.
*Arnhem-15: Johan Bentinck die Onbescheiden, Arnhem 1436. Omschrift: onduidelijk.
Variant: een krulkruis beladen met een voorwerp.
*Arnhem-17: Johan Bentinck, kercmeijster tot Heerde 20-5-1361.
Variant: schildhouders: twee leeuwen.
*ten Houte de Lange (2001): Bentinck, Bentinck van Schoonheten.
Krulkruis op zerken

Anna van Bentinck, deel van een zerk in de
Ned. Herv. kerk te Ede
Zerk in de Ned. Herv. Kerk te Voorst,
Veluwe.
Coll. ACZ foto.
BENTINCK - een ankerkruis. Helmteken: twee beklede armen, elke hand een palmtak omhoog houdende.
*Rhemen: Steven Bentinck, schepen van Zutphen, 1566. Omschrift: de naam.
Muschart: De palmtakken zijn geen struisveren.
BENTINCK - gevierendeeld, 1. BENTINCK (ankerkruis), 2. drie kepers (fragment), 3. een omgewend
zwaan, 4. een gekroonde? leeuw. Hartshild: gedeeld, I. een omgewende vleugel, II. effen.
e
*Grotenhuis: H.F. Bentinck, Arnhem 15-12-18 eeuw.
BENTINCK - gevierendeeld, 1 en 4. BENTINCK (ankerkruis), 2 en 3. in goud drie rode dwarsbalken.
Hartschild: in blauw een zilveren aanziend ossenkop.
*wapenschildje in Eusebiuskerk, Arnhem: Jor. Alexander Bentinck van Aller, Burgemr. 1623.
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BENTINCK tot BRIELER - BENTINCK (ankerkruis).
*Klesser (1995).
zw (Klesser, 1995).
BENTINCK - alliantiewapen; man: alliantiewapen; gevierendeeld, 1. ankerkruis (BENTINCK), 2. in zilver
bezaaid met blauwe blokjes, overtopt met een rode leeuw, goud getongd, genageld en gekroond, 3. in goud
drie zwarte kepers, 4. van DELEN (dwarsbalk en ramskoppen). Twee helmtekens: rechts: uit een gouden
kroon twee rode beklede armen met gouden handschoenen, ieder houdende een gebogen zwarte
struisveer; links: uit een gouden kroon de rode leeuw uitkomend. Dekkleden rechts: blauw en zilver; vrouw:
alliantiewapen; gevierendeeld, 1. van RHEEDE, 2. van NASSAU, 3. in goud een blauwe dwarsbalk (van
RAESFELT), 4. in zilver een zwarte schuinbalk beladen met drie goudgekroonde ? Twee helmtekens:
rechts: op een wit-zwarte wrong een zwarte vlucht, links: op een goud kroon twee zwarte geweistangen.
Dekkleden links blauw en goud. De schilden gehouden door twee gouden griffioenen, de linker omziend.

Goosen Geurt Bentinck, burgermeester van
Arnhem; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek
St. Joosten Schutterij Arnhem: Goosen Geurt
Bentinck, Burgermeester der Stad Arnhem.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1994a):
Spelling: burgermeester.

van BENTINCK - een smal ankerkruis. Helmteken: twee lange armen met kleine omgekrulde struisveren in
elke hand.
*Arnhem-34: Philips van Bentinck heer tot Obbijcht, 17-3-1604. Omschrift: PHILIPS VAN BENTINCK.
Contrazegel: idem, van zegelring.
Zie vorige blz.
van BENTUM - drie vijfbladige bloemen aan gebladerde stelen, waaiersgewijs gerangschikt op een grond.
Helmteken: de drie gesteelde bloemen.
*Putten-1-2: W.J. van Bentum, gerichtsman op de Veluwe 4-5-1803.
van BERCH - drie vijfbladige bloemen. Helmteken: ?
*Arnhem-17: Aernt van Berch en zijn vrouw Magdalena van Hessen, 12-3-1600. Omschrift: de naam.
van BERCH - een jachthoorn. Helmteken: een jachthoorn.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van F.H. van Berch, advocaat te Arnhem 7-6-1759.
Zie van den BERG.
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van de BERCH - in goud een rode lelie, vergezeld van drie vierkante rode blokjes.
zie Arnold van DANS tot PRESICKHAEF, ca 1650; zie ook Herman WORM en Wilhem de VREE.
van de BERCH - in goud een rode lelie, vergezeld van vier liggende rode blokjes.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a), te Arnhem. Zie Arendt van DANS, zie Johan Wilhelm van WELI.
van den BERCH - een merk.

Peter van den Berch, raatsheer 1706 & Jan van den Berch, gardiaen 1736.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b, fig. 1b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde,
Arnhem (Zeven, 1996b, fig. 1c):
*AZ-43: Ian van den Berch de Jongen, gardaeiaen, AZ-44: Peter van den
Berch, Raatsheer.
van den BERCH - een merk. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-1: Gijsbert van den Berch, Arnhem 2-8-1517.
In de tekst van den BERGH.
van den BERCH - een ankerkruis.
*Arnhem-32: Jan van der Berch, schepen van Arnhem 5-6-1560. Omschrift: de naam.

Johan van den Berch, schepen van Arnhem, 15-11-1574. Omschrift: S
IAN.VA[n den] BERCH.
Leppink (1997). Het Sint Catharina Gasthuis in Arnhem --.
De andere schepen was Johan van Ryngenberch.
van BERCHEM – in zilver een rood een zilver een staketsel van vijf palissaden.
*Horst-1: Johan van Berchem, 30-9-1666. Omschrift: de naam.
van BERCHEM - Alliantiewapen; man: in rood een zilveren staketsel, waarbij de palen naar buiten kleiner
worden. Helmteken: een groene boom, de kruin beladen met een schildje volgens het wapen. Dekkleden:
rechts: rood en zilver; vrouw: in zwart een klimmende goud gehalsbande zilveren windhond. Helmteken: de
hond tussen een zwarte antieke vlucht (CLOECK). Dekkleden: zwart en zilver. Eronder: Post Jenebras
Spero Lucem.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Wemmer van
Berchem, Arnhem, 1623, generaal-admiraal;
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Wemmer van Berchem, gnrl (=generaal) Admiral, 1623. In
1644 doorgehaald met de mededeling: levendich affgegaen op sijn
versoeck (=bij leven op verzoek ontslagen).
foto ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding. Zie afbeelding volgende blz.
van BERCHUM - in zilver twee rode, goudgeknopte rozen, een in het tweede kwartier, de andere in de
punt, in een zilver vrijkwartier een blauwe vogel (kraai?), houdende een natuurlijke distel in de bek. Een
aanziende helm met rood-zilveren wrong. Helmteken: de vogel van het vrijkwartier. Dekkleden: zilver en
rood.

J.A. van Berchum, Arnhem, ca
1760.

*Staats Evers (1874) nr 2.27.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr 17: G.A. van Berchum ca 1760.
Foto‘s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van BERCK - in goud een rood gemonde, gebande en gesnoerde jachthoorn met grote opening rechts.
Helmteken: een dito jachthoorn.
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Uit: Wijnen.
*Gelderland-8: F.W. Berck, richter der heerlijkheid Wolfsweerd 16-4-1796.
*Enghuizen-1: F.H. van Berck, Arnhem 4-2-1777.
*Gelderland-15: J.U. van Berck, ?advocaat, Arnhem 23-2-1765.
van BERCK - alliantiewapen; man: in goud een rood gemonde, gebande en gesnoerde jachthoorn met
grote opening rechts. Helmteken: een gouden kroon waarop de jachthoorn van het schild.
Dekkleden: blauw en goud; vrouw: gevierendeeld, 1. in blauw een narcisplant met de zilveren bloem met
gouden hart naar links en een groene steel met groene bladeren, 2. in goud twee kruislinsgeplaatste zwarte
dorsvlegels, 3. in goud een rode griffioen met zwarte snuit en poten, 4. in rood een smal gouden
schuinkruis, vergezeld in elk kwartier van een zilveren vijfbladige bloem. Helmteken: de narcis op een
blauw-zilveren wrong. Dekkleden: blauw en zilver.

*Gelders Archief, inv. Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Fredrik Hendrik van Berck, J.U.Dr., Advocaat voor het Hof
van Gelderland, Directeur van de Hollandsche Maatschappy der
Wetenschappen te Haarlem, 1784. Spreuk: Zyt werkzaam voor
uzelf en voor het Vaderland! Het nut van d‘enen Mensch zoals ik
met ziel en hard!
van BERCKUM - een boom op grond beladen met een merk en links en rechts vergezeld van een
zespuntige ster. Helmteken: een zespuntige ster.
*van de Werdt (1999): cachet, ca 1790 gemaakt door Lucas Masman.
uit van de Werdt (1999).
de BERE - een dwarsbalk. Helmteken: een hertenkop met hals tussen vlucht.
*Gelderland-1: Arent Johannes Carel de Bere, Arnhem 13-8-1783.
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van BERENBROICK - een staande beer schuinrechts geplaatst met halsband en daaraan een horizontaal
naar links gerichte ketting van drie schakels. Veluws?
*Arnhem-15: Henric van Berenbroick, 1436. Omschrift: de naam.
Variant: de beer klimmend, ook schuinrechts geplaatst en als halsband een riem met een grote ring aan het
eind.
*Arnhem-15: Swaen van Berenbroick, 1436.
Variant: de beer klimmend, ook schuinrechts geplaatst en als halsband een dicht langs de bovenrand
lopende riem, die met een klein bolletje (knoop) in de linker bovenhoek eindigt.
*Arnhem-15: Loeff van Berenbroick, 1436. Omschrift: de naam.
BERENDS - in goud een klimmende zwarte beer. Helmteken: de beer uitkomend. Dekkleden zwart en
goud.

Berend Jan Berends, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraetvendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Berend Jan Berends, adelborst. Zie BERENTS.
BERENDS – in blauw twee gouden molenaderen boven elkaar. Helmteken: een molenrad van het schild
tussen een blauwe vlucht. Dekkleden: blauw en goud.

CBG-Jaarboek 2010: 211.
BERENTS - een merk, vergezeld van de hoofdletters I (her. rechts) en B (her. links).

Jan Berents.
*foto (BJvdEnk) van zegel van Kerk. Arch. Beekbergen inv. 92 (1718).
foto van Bron.
Zegelafdruk van Jan Berents, 1718 (gecorrigeerd).
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BERENTS - in goud een klimmende beer. Helmteken: een uitkomende beer.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel B.J. Berents, Arnhem, 7-2-1788. Zie
ook Zeven, 1993c.
*Brantsen: B.J. Berents. Arnhem 24-1-1798.
Zie BERENDS.
Variant: de beer op grond.
*Veluwe-8: B.J. Berents, schepen van Arnhem 28-12-1804.
van BERESTEYN - een merk, later in goud een zittende ever (beer) (met slagtanden) zittende op een
blauwe steen waaraan hij door een ketting is vastgeklonken. Helmteken: de ever uitkomend tussen een
vlucht. Het schild gehouden door een links van het schild staande beer.
*van Beresteyn & del Campo Hartman (1954).
uit Bron: verschillende combinaties van kleuren.

Twee zegelafdrukken
van Gysbert van Beresteyn, 1530
(Bron afb. 8).

en Cornelis van Beresteyn (Bron afb. 10).

Wapenboek van het Ill. Zwanenbroederschap te Den Bosch.
Er bij geschreven Broeder 1947, Obiit 1948, heeft vele wapens op
Wapenkaart en in Wapenboek II geschilderd.
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Mooi voorbeeld .
Alliantie- en kwartierwapens van Mr. Gijsbrecht
Gijsbrechtsz. Van Beresteyn, schepen van Delft, en
Cornelia Willems van der Hoeff. Uit: R.G. de Neve. 2006.
Regenten en aristocratisering --. Genealogie 14: 90-93.

BERFF - in goud drie zwarte berenkoppen. Een aanziende helm. Helmteken: een uitkomende zwarte
berenkop met hals. Dekkleden: goud en zwart.

*Staats Evers (1874) nr 1.9: Georgius
Berff, organist te Deventer, ca 1670.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem:
Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr
16: Georgius Berff, organist tot
Devent[e]r.
Foto‘s ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.
van BERFELT - ovaal schild: drie omgewende honden- of wolvenkoppen.
*Gelderland-5: Armgardina van Berfelt, Arnhem 25-9-1649. In tekst: Barrenvelt.
van BERFFELT - drie gekroonde berenkoppen met uitgestoken tong/met tong uit de bek. Helmteken: een
uitkomende aanziende gekroonde beer met de poten schuin omhoog.
*Gelderland-2: Gaedert van Berffelt, schepen van Arnhem 11-11-1598. Omschrift: de naam; Goerdt van
Berffelt, geërfde in Over-Betuwe en Veluwen, Arnhem, 7-3-1614. Omschrift: de naam.
van BERFFELT - drie gekroonde hondenkoppen. Helmteken: een uitkomende, aanziend gestelde hond
met de twee poten schuin omhoog, de kop gekroond en naar rechts gewend.
*Veluwe-2-5: Gaedert van Berffelt, schepen van Arnhem 6-10-1603.
Variant: drie gekroonde wolfskoppen (geen beren!). Helmteken: een uitkomende gekroonde wolf aanziend
gesteld doch de kop naar rechts gewend en de poten schuin omhoog.
*Arnhem-15: Goerdt van Berffelt, schepen van Arnhem 4-8-1606. Omschrift: de naam.
van den BERG - een vijfblad.
*Arnhem-21: A. van den Berg, scriba van de N.H. Gemeente te Arnhem.
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*Schimmelpenninck: A. van den Berg, predikant te Hal, Veluwezoom.
Muschart: 'Is dit wel van hem?' ACZ: Zie ook van BERCH.
van den BERG - boven een burcht, beneden drie waldhoorns (2-1).
*Arnhem-18: Jan van den Berg, dedingsman Arnhem 12-7-1799.
van den BERG - in zilver, gedeeld, I. een zwarte brak, II een rode vos. Het geheel omgeven door een
smalle gouden zoom. Dekkleden: rechts zwart en zilver, links rood en zilver. Helmteken: een zwart-zilveren
vlucht.

Variant: rechts een zwarte brakkekop, links een omgewende gaande rode vos (Nix).

*M.J. Nix. Zie ook VG 8 (1983): 148.

BERGACKER - linksgeschuind, rechts: een dichtbij de rechts geplante boom met dunne stam een klein
smal kruisje, vergezeld links van een 'grote vogel'; links: drie bloemen aan gebladerde stelen (1-2), waarvan
de twee onderste naast elkaar op lage grond. Helmteken: een dito gesteelde bloem.
*Wageningen-4: apotheker Bergacker 4-5-1871, 8-5-1871.
van den BERG JETHS, zie JETHS.
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van den BERGE, zie van den BERCH (ankerkruis).
van den BERGE - een ankerkruis.
*Verkerk (1992 afb. 87 Goessen vanden Berge, Arnhem 11-3-1482).
*Klooster-1-2: zegel Goessen van den Berge, 8-7-1504. Omschrift: de naam.
Muschart: eigenlijk meer een krulkruis.
*Klooster-1-3: Gosen van den Berge, 31-3-1450.
*Arnhem-6-1: Jan van den Berch, schepen tot Arnhem 23-12-1562. Omschrift de naam. In de tekst: Jan van
dern Bergh.
*Arnhem-6-2: Gaenen van den Berch, scepen tot Arnhem 11-3-1482. Omschrift: de naam. In tekst: van den
Berge.
*Arnhem-6-3: Johan van den Berich, schepen tot Arnhem 15-11-1574. Omschrift: de naam. In tekst van den
Berch.
*Arnhem-14: Jan van Berich, schepen van Arnhem 25-6-1564, 11-5-1571. Omschrift: de naam. In tekst: van
Bergh. Muschart: krulkruis, maar elders ankerkruis.
*Arnhem-16: Jan van den Bergh, schepen van Arnhem 28-6-1566.
*Leppink (1997: 181) Jan van den Berch, Arnhem 15-11-1574.
*Gelderland-6: Johan van de Berich, schepen tot Arnhem, 4-9-1567. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
In tekst: Bergh.
xerox (zegel Goessen van den Berge, Arnhem, 1482).
Variant: een krulkruis.
*Arnhem-32: Jan van den Berge, scepen van Arnhem 26-10-1565.
*Gelderland-6: Jan van den Bergh, schepen van Arnhem. 17-11-1561. Omschrift: plat. Papierwaszegel.
GAArnhem: zegels (Verkerk, 1992).

Goesen vanden Berge, 1432
Verkerk B6523/13.
GAArnhem NB-8060183.

Goesen vanden Berg, 1479
Verkerk B6527/26.
GAArnhem BW-422-132.

Goessen vanden Berge, 1482
Verkerk B6554/28.
GAArnhem OA-421-204.

van den BERGE - een gekroonde leeuw binnen een met elf penningen beladen (smalle) schildzoom.
*Gelre 1170 Die Joncker v.d. Berge: d‘arg. au lion de gu. bordure de sa. besantée d‘or. C.: un vol d‘arg,
issant d‘une couronne de sa. > in zilver een rode leeuw met een met gouden besanten beladen zoom.
Helmteken: een zilveren vlucht gaande uit een zwarte kroon.
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▲Kasteel Bergh. Briefkaart (detail). Coll. ACZ.
◄Tek. gebaseerd op het Gelre-wapenboek.
*Gorissen (1959).

B. Grothues. 2007. Het heraldisch chronogram. De
Ned. Leeuw 124: 169-172.

Variant: zoom beladen met negen penningen.
*Arnhem-15: Oesswalt van den Berge, gedeputeerde van het vierdel van Zutphen 1436.
BERGER - een springende eenhoorn met lange hoorn op grond, de rug getopt met drie zesbladige ronde
bloemen als lange stelen met kleine blaadjes waaiersgewijs gerangschikt. Helmteken: een dito eenhoorn
met gesteelde bloem.
*Putten-1-4: Johan Wolfsen Berger, procurator der stad Harderwijk 25-6-1679. Omschrift: de naam.
Contrazegel: een klimmende eenhoorn zonder de bloemen, grond en helm; idem Gerhardt Wolffsen Berger,
Harderwijk 25-6-1679. Hij gebruikte hetzelfde zegelstempel.
Variant: alleen een klimmende eenhoorn op lage grond.
*Harderwijk-2-5: Egbertus Berger, raadsvriend van Harderwijk 2-4-1722; ovaal schild met achtparelkroon.
BERGERHARDT - een linkerschuinbalk, aan beide zijden vergezeld van een lelie.
van den BERGH - in goud een rood ankerkruis.
*CBG-Heraldische Databank jan. 2001, gebaseerd op J.M. de Lange, Wapenboek van veele Edele
Nederlandse Families en van andere in 4 quartieren gesteld met de wapens in couleuren, deel 1: 26.
Zie ook van den BERGE en JETHS van den BERG (ankerkruis).
van den BERGH - een ring. Helmteken: een hondekop met hals met geringde halsband om.
*Epe-1-1: Jan van den Bergh, en zijn vrouw Gerritje Roelofs, Epe 20-7-1778.
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BERGHUIS - gedeeld, I. in goud een zwarte halve adelaar uit de deellijn komend; II. in zilver een volle
hooiberg met rieten kap op grasgrond, alles van natuurlijke kleur met een schildhoofd van groen beladen
met drie zilveren klaverbladeren. Helmteken: een zilveren klaverblad. Dekkleden en wrong: groen en wit
(zilver).

Veluws?
*brief van M.M.W. van Roozelaar, 23-2-1989. Zie
ook Noord-Nederlandse Familiewapens. 1987.

BERGHUIS - op een grasgrond een stappende haan.

*Muschart 59K: zegel van Gijsbert Berghuis, Arnhem, 1773, waarschijnlijk
afkomstig van DE HEN (meded. M. Nix).
*Gelderland-5: Gijsbert Berghuis, Arnhem 9-2-1772. Onduidelijk.

BERGHUIJS - in blauw een natuurlijke naar rechtsgewende adelaar met gespreide vleugels, staande op
een berg, welke vergezeld is aan ieder zijde van twee kleine bergen, alles van goud; boven de adelaar twee
gekruiste zilveren zwaarden, met de punten omhoog, tussen de punten een zesstralige gouden ster.
Helmteken: een naar rechtsgewende vlucht van zilver en zwart. Devies: Ut Aquila in nido semper paratus
(i.e. als een adelaar op zijn horst altijd paraat).
*A. Berghuijs, brief 19-6-1980. Veluws?
BERGHUIS - in zilver op een groene gras een staande zwarte os. De helm gedekt door een kroon met drie
fleurons en twee parels. Variant: helmteken: een roos.
Zoe volgende blz voor afbeelding.
*Coll. Muschart (Zeven: Oldebroek-1) zegel Gijsbert Berghuis, gerichtsman Oldebroek 2-10-1808.
*Gelderland-1: Gijsbert Berghuis, leenman van Gelre, Oldebroek 7-11-1785.
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Tek. C.J. van den Bosch.
C.J. van de Bosch, pers. meded.: zegel van Gijsbert Berghuis, Oldebroek, 1758,
oorspronkelijke kleuren onbekend. Coll. Muschart (zie Zeven, 1995a): zegel van
Gijsbert Berghuis, gerichtsman te Oldebroek 2-10-1808. Muschart vermeldt dat het
een grazende koe op grond is.

BERGHUIJS - in goud een zwart ankerkruis. Helmteken: een vlammende vuurmand.

*Gelderland-5: Hendrik Berghuijs, leenman van de Kellenarij te Putten, Barneveld
31-3-1764.
*C.J. van den Bosch, pers. meded.: zegel. 'Oorspronkelijke kleuren onbekend'.

BERGHUIJS - doorsneden, A. in goud een gaande zwarte beer, B. in zilver drie zilveren bemmels!
Helmteken: een uitkomende beer van het schild.
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*van den Bosch, zegel, oorspronkelijke kleuren onbekend.
zilver op zilver.

van BERINGHEM - drie palen en in het schildhoofd twee vijfbladige bloemen als korenbloemen.
Helmteken: een vlucht waarvan elke vleugel beladen is met een dwarsbalk, waarop een dito bloem.
*Hoff: Peter van Beringhem, Ede 3-6-1576. Omschrift: de naam. In tekst: van Beringen.
Variant: in zilver drie rode palen. In een blauw schildhoofd twee vijfbladige zilveren bloemen met rode
harten. Wrong: rood en zilver. Dekkleden: rood en zilver, en blauw en rood boven elkaar. Helmteken: een
vlucht waarvan elke vleugel gedeeld, I. effen zilver, II. in blauw een roos van het schild.
*ten Houte de Lange (2001): van Beringen.
van BERK - een kruis, vergezeld van vier koeken. Veluws?
*Muschart, 1939; en A. Berghuijs, brief 19-6-1980.
ten BERKEL - drie lopende honden of vossen. Het schild als hangend aan een boomstam voorgesteld.
*Anspach, 1901: Willem ten Berkel, geb. Amsterdam april 1736, ov. Ede 21-2-1794. Veluws?
van BERKEN - een monogram van de letters D, V en B.
*Harderwijk-2-6: D. van Berken, 't Loo 16-12-1763.
BERNER - een gekroond monogram van de letters F, B en A.
*Arnhem-1: Philip Berner, testeert Arnhem 20-2-1766.
ACZ: De F duidt op de spelling Filip, en de A verwijst vermoedelijk naar een patroniem.
BERNS - een merk beladen met een schuinrechtsgeplaatste brouwersschop, in de schildvoet een
onduidelijk stuk en bovenrechts de hoofdletter H en bovenlinks de hoofdletter B. Helmteken: een vlucht.
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Hendrick Berns/Beernts/Bernt.
*Bakkers- en brouwersgildebeker, GM Arnhem:
AZ-32.
Zeven (1993b): foto beker, en AZ-43.
BERNS - in zilver twee rode kepers. Helmteken: een antieke vlucht.
*Muschart, gebaseerd op Gildebeker van het Tappersgilde van Arnhem, GMArnhem.
BERNTS - een merk.

Jan Bernts, gardiaen.
*Arnhem-30, AZ-34 en AZ-35.
AZ vermeldt: zie voor hetzelfde merk AZ-26, AZ-571 en AZ-46.
BERNTS - een gelelied schuinkruis, vergezeld tussen elk paar armen van een ruit.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b, fig. 1c): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Eman Johan Bernts,
procureur 1736.
BERNTS - een merk.
*Arnhem-29: charter: 2820: Johan Bernts, geërfde in Veluwe 6-4-1665. Omschrift: de naam.
BERNTSEN - doorsneden, A. twee sterren, B. een springende wolf. Helmteken: een uitkomende wolf
tussen een vlucht met de letters B en H.
*Gelderland-4: Gart Berntsen, gerichtsman ampt Rheden 6-11-1749.
*Brantsen: Gart Berntsen, geërfde in Veluwezoom, Rheden 27-10-1761. In tekst: Gerrit Berens.
Muschart: de letters geven aan dat het niet zijn zegel is. ACZ: misschien van zijn vader met de voornaam
Bernt.
BERTSEN - een ?lansijzer?.
*Gelderland-5: Johan Bertsen, Oldebroek, 21-10-1748.
BERNTSZ - een ster.
*Arnhem-34: Hessel Berntsz, ?Brummen 30-3-1566, eigenaar van het Gelderse leengoed 'Stegergoet' in
Veluwezoom te Eertbeeck. Omschrift: de naam.
BERTIJ - gedeeld, I. Friese adelaar, II. een klimmende griffioen met staart tussen de poten. Helmteken: een
leeuwenkop met hals.
*Gelderland-6: Ba-- Bertij, griffier van het Hof van Gelderland, 4-12-1553. Papierwaszegel.
BERWIS, lees BIERWISCH.
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BESSELS - in blauw een golvende zilveren dwarsbalk, vergezeld boven van een gouden lelie tussen twee
kleine sterren, en beneden van een ster. De sterren zilver. Helmteken: een gouden lelie. Dekkleden: zilver
en blauw.

*Doorwerth-2: Clara Bessels (zie Anthony CURTIUS).
De familie Bessel, van Bessel, Bessels, Besselaar. Alg. Ned. Familieblad nr
64 (1883): 4.
BESSEM - in blauw drie zilveren duiven. Helmteken: de duif van het schild. Wrong en dekkleden: zilver en
blauw.

▲Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink

▲grafzerk te Zutphen, Jaarboek van Centraal Bureau voor Genealogie
27 (1973): 346.fotocopie van foto van grafzerk; zw (Nix); zw (Nikkels);
zw (Jaarboek van Centraal Bureau voor Genealogie 27 (1973)).
▲Nadat de copiïst van het wapen op de zerk klaar was, stootte hij het inktpotje om en debde alles met zijn
zakdoek. Met als gevolg een vlekkerige tekening.
Variant: dekkleden: blauw en zilver.
*ten Houte de Lange (2001): Bessem, Vosdingh Bessem.
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van BESTEN - in rood een zilveren schuinbalk, beladen met drie rode ringen. Helmteken een vlucht
volgens het schild, de linkervlucht beladen met een linkerschuinbalk.

R.W.A.M. Cleverens. 1988. Het
Geslacht Heeckeren. Middelburg.
220p.

◄zw (vHelbergen).

*Hattem-2-2: Henrick van Besten, schepen van Hattem 2-4-1567.
*Hattem-1: Henrick van Besten, scepen bijnnen Hattem 1567. Omschrift: de naam (zegelrand sterk
beschadigd).
BETERIC - een geënte dwarsbalk, vergezeld beneden van een breedarmig kruisje.
*Arnhem-32: Henric Beteric, scepen van Arnhem. Arnhem 29-2-1380. Omschrift: beschadigd.
Waarschijnlijk is het zegel minder duidelijk dan de volgende. Vandaar de onvolledige beschrijving.
BETERIC - een geënte dwarsbalk, vergezeld beneden van drie kleine kruisjes.

*Verkerk (1992 afb. 36: zegel Henric Beteric, Arnhem 17-4-1385).
B6523-27, NB-862-58.
*Arnhem-33: Henric Beteric, scepen tot Arnhem 28-10-1387.
Omschrift: de naam.
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van BEUKERING - van zilver beladen met een beukenboom van natuurlijke kleur, vergezeld van drie
zwarte ketelhaken. Helmteken: een boom van het schild. Wrong en dekkleden: zilver en groen.
C.A.J. van Beukering, Tilburg, brief 29-10-1983. ACZ: Niet bekend is uit welke bron dit wapen afkomstig
is. De tekening door Berjo Hammer is gebaseerd op die van M.J. Nix. Zolang er geen bevestiging van Nix‘s
bron is gevonden, dient dit wapen als foutief gezien te worden.

Zeven (1993d).

BEUMER - in goud een merk (1). Helmteken: een korf voor twee schuingekruiste vierpuntige harken of
hooivorken met vier tanden.

*Arnhem-18: Willem en Grada Beumer, Arnhem 25-4-1810.
Beumer et al. (1992) geven zes afbeeldingen van merken:
Willem Hendrikcx Boemer, 1649 (1). Willem Hendrick
Boemer, 1656 (1), Henrick Boemer, 1662 (1), Henrick
Boemer, 1680 (2), Luloff Bomer, 1700 (2) en J. Beumer,
1781 (1). Zij verwijzen naar een wapen Beumer met
onbekende herkomst, vermeld door Rietstap in zijn Armorial
Général. Zie ook BOEMER. AZ-46: Christoffel Beumer, Gildemeester, 1770.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b, fig. 1d): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem,
Christoffel Beumer, raetsheer, 1737, gildemeester 1770; Willem Beumer, gardiaen
1737, 1750.
*AZ-46: Christoffel Beumer, Gildemeester 1770.
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BEUMER - in goud een zwarte wolfsangel. Helmteken: een zwarte vlucht.
*C.J. van den Bosch: Luloff Bomer, geërfde in de Veluwe, Voorst, 1700. Charter Archief Oude en Nieuwe
Gasthuis te Zutphen.
*C.J. van den Bosch: J. Beumer, Arnhem, 1781. Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, Econ.
Archief, ARA (Nationaal Archief), Den Haag.
Zie voor hetzelfde merk AZ-27, AZ-34, AZ-35 en AZ-571.

BEUMER - in goud een geplante groene boom. Helmteken: de boom van het schild. Dekkleden: goud en
groen.

*Arnhem-19: Cornelis Beumer, luitenant 1728.
*AZ-45: Christoffel Beumer, Raatsheer 1737.
AZ-45.

Cornelis Beumer, lieutenant.
Gelder Archief, Wapenboek van het Coninckstraetvendel te Arnhem.

van BEUSECOM, BEUSEKOM - in zwart twee zeer smalle kepers dicht bijeen, vergezeld van drie
voorwerpen/schoven. Helmteken: een hooivork met de drie tanden naar boven tussen een vlucht.
*Arnhem-7: Gijsbertus Cornelis van Beusekom, notaris te Hattem 23-9-1822, 2-1-1824 e.v. In 1825 in een
omschrift de naam en not. te Hattem.
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*Elburg-2-4: Gijsbertus Cornelis van Beusecom, notaris te Hattem 5-11-1821. Lakzegel. Omschrift: de naam
met erachter notaris te Hattem.
*Gelderland-14: G.C. van Beusekom Jr, notaris te Hattem 30-3-1821, 14-7-1823, 1-7-1824, 28-6-1825 tot 17-1836.
Muschart: op de akte van 4-7-1829 is een ander zegelstempel gebruikt: van zilver, en de stelen van de
hooivorken langer. Omschrift: de naam, en notaris te Hattem. Zie hieronder.
van BEUSEKOM - een smalle keper, vergezeld van drie aanziende ?hondenkoppen binnen een smalle
schildzoom. Helmteken: een hooivork met drie tanden omhoog tussen een vlucht.
*Horst-1: Gijsbertus Cornelis van Beusekom junior. Apeldoorn, 19-4-1819, 20-9-1820.
Zie hierboven.
BEUTINCK - een merk de randen van het schild rakend. Helmteken: twee toegewende vogels met open
vlucht.
*Gelderland-5: Berend Beutinck, ?Harderwijk 13-6-1767.
BEVERLY - in blauw een geplante boom van natuurlijke kleur, goud bevrucht en vergezeld voor de stam
van een gaande bever. Helmteken: een boom uit het schild.

*C.H. van Wijngaarden. 1988. Beverly. GN 43: 69-77.
Zie ook HEREFORD BEVERLY.
BEIJER - in goud een zwarte adelaar. Helmteken: de adelaar uit het schild. Dekkleden: goud en zwart.

*van den Bosch, 1984: patriciersgeslacht te
Rhenen.

de BEIJER - drie schuinbalken, vergezeld in de linkerbovenhoek van een ster.
*Arnhem-15: Henrick de Beijer, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
Variant: zonder ster. Schildhouder: twee omkijkende leeuwen.
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*Brantsen: Sara de Beijer, Rheden 22-5-1755.
*Gelderland-2: charter 1421 Arnold de Beijer, Arnhem 20-8-1629. Helmteken: beschadigd,
linkerschuinbalken op rechter vleugel.
Alliantiewapen: van RENESSE en de BEIJER.
BEYERINCK - een merk.

*AZ-49: P. Beyerinck, Gardiaen.

BEYERINCK - in zilver een blauw merk.

*van Epen & Vorsterman van Oyen (1891).
van Wijnen.
*ten Houte de Lange (2001): in zilver een blauw merk. Helmteken: het merk van
het schild. Dekkleden: blauw en zilver.
BEIJERINCK - alliantiewapen, man: een merk, vrouw: gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een voorwerp
(?molenijzer), 2-3. in zilver een druiventros met steeltje omhoog.
k
*Gelderland-5: Fred Beijerinck, Arnhem 30-10-1776.
BEIJERS - in zilver een ruiter op een omgewend springend natuurlijk paard.
*Arnhem-19: Hendrick Beijers, sergeant 1726, geb. Arnhem 18-9-1697, ov. 29-11-1779, tr. 20-5-1723
Jacoba G. ten BUSCH.
Variant: onder een natuurlijke hemel een rood geklede ruiter op een omgewende, springend paard op
natuurlijke grond. Helmteken: een rode vlucht.
*Arnhem-19: Wessel Beijers, adelborst 7-11-1766, sergeant 23-8-1779, scriba 14-1-1784, zv.
bovengenoemde Hendrick Beijers, tr. 1. Geertruda de Ronde, tr. 2. Lamberta Sophia Weggelhorst.
BEIJERS/ten BUSCH - gedeeld, I. BEIJERS, II. ten BUSCH.
*Arnhem-19: Jacoba Geertruida ten BUSCH., geb. Hattem? 23-5-1700, ov. 4-4-1767, tr. Hendrick BEIJERS.
van BEIJNEM - een kruis.
*Bentinck: Johan van Beijnem, Kernhem (Ede) 1471. Omschrift: de naam.
Zie ook van BEINHEM en van BEIJNHEM.
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van BEYNHEM - in zwart een zilveren kruis.

*Gelre nr 1454 Henric v. Beynem: de sable, à la croix d‘argent.
*Gelderland-5: Johan van Beynhem, luit. kol. (gehuwd met Anna
Adriana van OMMEREN) Arnhem 19-9-1688.
▲van Beijnhem (1582)
Bijschrift: andere stelle 1. swerten sittenden wint met een gouden halsbant.Andere als Dorth Helle[n] 1.
Cruijs swert in silver.
Bron: zie van Pallandt.
Zie volgende.
van BEYNHEM-van OMMEREN - alliantiewapen; gedeeld, I. van BEYNHEM (kruis), II. van OMMEREN
(drie gekroonde gaande leeuwen boven elkaar).
*Gelderland-5: Anna Adriana van Beynhem geboren van Ommeren, Arnhem 19-9-1688.
Zie van BEYNHEM.
van BEIJNUM - drie zespuntige sterren. Omschrift: -EINVM.

*Zeven (2006: 56.31): vermoedelijk Brant van Beynum, schepen van Randwijk,
Randwijk, Sunte Servaesdach (13-5)-1555.

van BEIJNUM - een smalle of dunne weerhaak. Helmteken: de weerhaak tussen een antieke vlucht.
*Putten-1-2: Wijnant van Beijnum, scholtis tot Renckum 19-9-1631. Papierwaszegel.
*Arnhem-10: Wijnant van Beijnum, scholtis tot Redijnchem dat is Renckum, 29-9-1631. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
*Gelderland-11: als boven.
Variant: Helmteken: de weerhaak voor de antieke vlucht.
*Gelderland-6: Wijnant van Beijnum, scholtie tot Redynchem dat is Renckum, 13-12-1630. Omschrift:
onleesbaar. Papierwaszegel
Zie van BEINHEM.
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van BEIJSTEREN - een ossenkop. Helmteken: op een wrong een ossenkop schuinrechts gewend.
Omschrift: -- PETERSEN --

Aert Petersen van Beijesteren, Nijkerk 4-11-1668.
*GANijkerk, Weeshuisarchief 113B.
Coll. ACZ N III.19.

van den BIELERD, zie van den BIJLERD.
BIERMAN - gedeeld, I. drie sterren (1-2), II. een merk.
*Rhemen: Hans Bierman 25-1-1573, magescheid met zijn kinderen Gerrit, Derck, Marryken, Janneken,
Cornelisken en Margrietgen, wdr. Anthonia van Harskamp. Omschrift: de naam.
BIERMAN - gedeeld, I. drie sterren boven elkaar, II. een verkort smal kruis (verlaagd zodat het op de
benedenrand rust).
*Rhemen: Hans Bierman, 27-11--?-, geh. met Anna van der Warden. Omschrift: de naam.
BIERWISCH - een dwarsbalk, vergezeld boven van twee afgewende adelaarskoppen met korte, dunne
hals.
*Muschart 24H: Jacob Bierwisch 30-12-1366, schepen te Arnhem. RAGld.
*Verkerk (1992: afb. 2, 9, 35, 79, 86).
zw (VG 6 (1981) p98-99); Gelders Archief: zegel Jacob Biirwysch, Arnhem 20-7-1325; zegel Ghenekinus
Birwisch, Arnhem 10-12-1337; zegel Gheneman Bierwisch, Arnhem 8-1-1385; zegel Peter Bierwisch,
Arnhem 31-5-1465).
Variant: Helmteken: een naar rechts gewende adelaarskop met lange hals tussen een antieke vlucht.
*Verkerk (1992: zegel Henrick Bierwisch 16-6-1478).
Gelders Archief Arnhem: foto Verkerk.

Ghenekinus Birwisch, richter
10-12-1337.
GAArnhem, Loeff 89.

Gheneman Bierwisch, 8-1-1385.
Verkerk B6523/13.
GAArnhem NB-832-57.
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Johan Bierwisch, 1395.
Verkerk B6526/14.
GAArnhem GA-129-27.

Gelders Archief Arnhem: foto Verkerk (vervolg).

Peter Bierwisch, 1465.
Verkerk B6526/14.
GAArnhem GA-191-137.

Henrick Bierwisch, 1478.
Verkerk B6526/17.
GAArnhem GA-417-197.

Hendrick Bierwisch, 1478.
Verkerk B6524/2.
GAArnhem BW-370-128.

BIERWISCH - in rood een zilveren adelaar. Dekkleden en wrong: zilver en rood. Helmteken: de arend
uitkomend.

zw (vHelbergen); VG 6 (1981): 98.
tek. G.A.P. van Helbergen.

o

Variant: Muschart 58A : helmteken: tussen een vlucht de adelaar uitkomend. Peter Birwis schepen van
Arnhem 4-11-1462.
*A.J. Maris. 1965/67. Een dubbele vicariestichting in de Sint Walburgskerk te Arnhem. BMGelre 62:
103-113.
*Arnhem-6-1: Johan van Bierwisch, scepen van Arnhem 2-4-1345. Omschrift: de naam; Peter Birwis,
scepen tot Arnhem 31-5-1365. Omschrift: de naam. De tekst: Bierwisch.
*Arnhem-16: Jacop Johansz Bierwisch, scepen van Arnhem 1386. Omschrift: afgebroken.
*Arnhem-32: Gheeneman Arntssoen Beirwisch, Arnhem, 18-11-1397. Omschrift: de naam. In tekst:
Bierwisch.
*Arnhem-33: Peter Birwis, schepen van Arnhem 4-11-1462. Omschrift: de naam. In tekst: Bierwissch.
Variant: helmteken: op een steekhelm een adelaarskop met hals tussen een antieke vlucht.
*Arnhem-6-2: Henrick Bierwisch, scepen tot Arnhem 16-6-1478. Omschrift: de naam.
BIERWISCH - een adelaar met op de borst een schildje, beladen met een dwarsbalk.
*Klooster-1-2: zegel Jacob Byerwisch, schepen van Arnhem 1-5-1430. Omschrift: de naam.
*Arnhem-14: Jacob Bierwisch, scepen van Arnhem 29-4-1424. Omschrift: de naam.
Variant: de dwarsbalk, vergezeld van drie ?sterren.
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Jacob Johansz Bierwisch, scepen van Arnhem, Arnhem 11-1-1388.
*Arnhem-32.
Verkerk B6525/10.
GAArnhem NB-072-76.
BIERWISCH - een adelaar met op de borst een effen schildje.
*Gelderland-2: Johan Bierwisch, richter tot Arnhem, Arnhem 23-7-1393. Omschrift: de naam.
van BIESEN - een naar sigillografisch rechts gewende zittende Romeins priester. Bovenschrift: INAGU
RAT, d.i. voorteken beschouwd of voortekenen in ogenschouw.

Roodlakzegel van Albert van Biesen/Bijesen
Hist. Centrum Zwolle. Coll. van Hövell huize
Wezeveld toegang 568.2 nr 106.
Ontv. Willem Zoethoff, 9-12-2010.
van BIESEN - een smalle dwarsbalk, vergezeld van drie spoorraderen. Helmteken: drie lisdoddes met
lange stelen naast elkaar en de letters J, V en B.
*Arnhem-28: Jacob van Biesen, Arnhem 4-2-1644. Zie volgende.
van BIESEN - een merk, gedateerd 1653, waarin o.m. de initialen I (=J), v en B.

Jacob van Biesen, Arnhem, 1653.
A.C. Zeven 2010. Het handmerk Jacob van Biesen te
de
Arnhem, drukker/uitgever van de 17 eeuwse
vogelvluchtkaart van de stad Wageningen in Arend van
Slichtenhorsts Geldersche Historien. Oud-Wageningen: 37: 104-105. Zie voorgaande.
BIESTERBOSCH - in rood een zandloper staande op een grond, alles van zilver. Helmteken: tussen een
rode vlucht de zandloper uit het schild. Wapenspreuk: Nil sine Deo (Niets zonder God, van J.P.R.
Biesterbosch).
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*van den Bosch.
Zie ook BISTERBOSCH.

BIESTOR - een zwaan staande op de onderrand van het schild. Helmteken: een zwanenkop met hals.

Joh. Jac. Biestor, gardiaen 1756.
*Arnhem-30.
*AZ-50: Joh. Jac. Biestor, Gardyaein 1756.
BIGGE - een keper, vergezeld van drie klaverbladeren (2-1). Helmteken: een klaverblad tussen een vlucht.
*Epe-1-1: Cornelis Bigge, scholtis van Epe 26-4-1699.
*Gelderland-4: Cornelis Bigge, scholtis ampt Epe 15-8-1671, 17-11-1676, 2-4-1709.
*Elburg-4: Cornelis Bigge, scholtis van het ampt Epe 5-5-1679. Papierwaszegel.
*Muschart M39a: Cornelis Bigge, scholtis ampt Epe 2-3-1699, 9-4-1709, Christiaan Hendrik Bigge, Elburg
2-8-1749.
*Gelderland-4: Henrik Anton Bigge, leeenman huis Uijlenpas, Elburg 13-3-1717, 4-10-1719.
*Gelderland-5: Hendrik Biggen, leenman van de abdij van Brummen?, 1-5-1657. Henrick Antonij Biggen,
leenman van het huis Putten, Elburg, 12-3-1725.
Variant: een keper, vergezeld met drie klaverbladeren en een arendsbeen.
*Gelderland-4: Cornelis Bigge, scholtis ampt Epe 'ook enkele malen'.
BIGGHE - in goud een verkorte keper, beneden vergezeld van twee naast elkaar geplaatste klaverbladen,
alles van zwart, Helmteken: een klaverblad van het schild. Dekkleden en wrong: zwart en goud.
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*Schutte (1975: 04.087 Cornelius Bigghe, Elburg maii 1656.
Handfoto A.J. de Jong, 2010.
N.B. Door de schreven aan de poten lijkt de keper op een merk.

BIIRWISCH, zie BIERWISCH
van BILANT, zie van BIJLANT.
van BILER - gedeeld, I. een jachthoorn, II. een barensteel met drie lange hangers in de boven schildhelft
geplaatst en de zijranden rakende.
*Arnhem-15: Johan Henricksz van Biler, Arnhem 1436. Omschrift: de naam. In tekst: van Bijler.
van BILLER - een ster, vergezeld van zes lelies, waarvan drie naast elkaar langs de bovenrand en de drie
overige zoomsgewijs langs de benedenrand.
*Arnhem-15: Jan van Biller, Arnhem 1436. Omschrift: de naam. In tekst: van Biler.
van BIMMEN - zie van BYMMEN.
van BINGENBERCH - 10 ringen (3-3-3-1). Helmteken: een vlucht.
*Arnhem-6-3: Jan van Bingenberch, schepen van Arnhem 20-9-1578. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Johan van Bingenberch, schepen tot Arnhem, 4-9-1567. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
van BINSBERGEN - drie aanziende ossenkoppen. Dekkleden en wrong: zilver en blauw. Helmteken: een
onbekend voorwerp.
*uit overlevering is bekend dat dit wapen
voorkwam op de familieboerderij te
Randwijk (1653) en Ochten (1857).
Betuws. Het geslacht Van Binsbergen
komt oorspronkelijk uit het Bergische
Land in Duitsland.
*vdBosch (1984): wapen op
familieboerderij te Dodewaard.
zw (briefhoofd E. van Binsbergen); zw
(vdBosch), zw (VG 27 (2002): 22).
Van de Bosch kleurde het veld blauw
en de ossenkoppen zilver; deze kleuren
zijn echter onbekend bij de van
Binsbergen-genealogen.
van BISEN - een dwarsbalk, vergezeld boven van twee en beneden van éé zespuntige doorboorde
sterren/spoorraderen.
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*AZ-51: Ian van Bisen, Gardiaen.
BISTERBOSCH - doorsneden. A. in rood een gekanteelde zilveren burcht van drie verdiepingen met de
deur van hetzelfde en verlicht van het veld; B. in goud drie dorre en uitgerukte zwarte bomen naast elkaar.
Dekkleden: zilver en zwart.

BITTER - een gekroond monogram van de letters J en B en daartussen drie sterretjes (2-1).
*Horst-1: Jacob Bitter, geërfde in Veluwe 3-5-1715.
BITTER - alliantiewapen; gedeeld, I. een staketsel van vijf (dunne lange) palissaden met alleen de
benedeneinden toegespitst (BITTER), II. doorsneden, A. vier leeuwen, de eerste en vierde rood en de
tweede en derde blauw, B. effen blauw (de VOOGHT).

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a):
Paulus Bitter, schepen van Arnhem;
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek
St. Joosten Schutterij Arnhem: Paulus
Bitter.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.
BITTER - een staketsel van vijf (dunne lange) palissaden met alleen de benedeneinden toegespitst.
Helmteken: drie struisveren, waarvan twee naar rechts en één naar links overvallen.
*Muschart 83F: Arnold Bitter, geërfde van de Veluwe 25-7-1609. Zegel, RAGld.
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*Veluwe-2-2: zegel Arnolt Bitter, -?- 2-2-1652. Boven het schild de letters A en B.
*Gelderland-2: charter 1350 Arnold Bitter, geërfde in Veluwezoom. Schilddekking: een traliehelm met wrong
en drie struisveren. Omschrift: de naam.
*Rheden-2-1: Aerndt Bitter, -?- 18-1-1639.
*Arnhem-6-1: Aerndt Bitter, Arnhem 17-2-1641. Omschrift: de naam; Paulus Bitter, 19-4-1621. Omschrift: de
naam.
*Veluwe-8: Paulus Bitter, Elden 22-2-1607. Omschrift: de naam; Aernold Bitter, Elden 22-2-1607. Omschrift:
de naam.
*Brantsen: Johan Bitter, gegoed te Rheden, Amsterdam 20-11-1663.
*Gelderland-5: Arnolt Bitter, op de Praest/Arnhem 4-3-1653, en de letters A en B boven het schild.
Variant: twee naar buiten omvallende struisveren.
*Gelderland-5: Aerndt Bitter, ?Arnhem 8-6-1644. Omschrift: de naam.
Zie ook Arnoldus PENNINCK.
BITTER - een zwart valhek, bestaande uit vijf aan beide zijden gepunte verticale latten en in het midden een
horizontale lat. Helmteken: drie zwarte struisveren met gouden pennen. Dekkleden en wrong: zwart en
goud.
*Schutte (1975): 1.391bis Johannes Bitter, Arnhem 30-12-1645.
BITTER - in zilver een dubbele, zwarte adelaar.

Bron: Hollandse Genealogiche Databank.
*De Veluwsche familie Tulleken. Heraldische
Bibl. 1881 NS: 1-307, met bijgeschreven notitie
in exempl. van CBG.
BITTER - drie pijlen naast elkaar, waarvan de middelste iets lager dan de twee andere, op gekroond ovaal
schild.
*Gelderland-4: B. Bitter of Jacob Pier, Rheden 9-11-1750.
Muschart: vermoedelijk Bitter.
BITTER - in zilver een zwarte dwarsbalk, vergezeld van drie rode lelies. Helmteken: twee geharnaste armen
van natuurlijke kleur tesamen een rode lelie ondersteunend.
*R.T. Muschart. 1915. Wapenboek Amersfoort, GAAmersfoort f25r: Gijsbert Bitter, burgemeester, raad en
schapen van Amersfoort tussen 1544 en 1568.
BLAAUW - een verticaal geplaatst rooster met de gekruisde steel omlaag, waarop een omgewende
zwemmende vis. Helmteken: tussen een vlucht een vis, verticaal geplaatst, met de rug naar links en met de
kop omhoog.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Anthoni Blaauw, guardiaen
18-10-1775; Hendrick Blaauw, boekhouder 1708; M.T. Blaauw, raatsheer (zie volgende).
*Klarenbeek-1: Anthony Blaauw, Gelders leenman, Arnhem 29-6-1781.
Variant: de helm gekroond.
*Gallee: J.H. Blaauw, Arnhem 26-3-1805.
Variant: alleen de omtrek van het rooster.
*Arnhem-2: A. Blaauw, scriba van de kerkelijke commissie uit de Nederduitsche Hervormde Gemeente te
Arnhem 18-1-1819.
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BLAAUW - in rood een zilveren vis, liggende op een kortgesteeld getraliede zilveren rooster. Helmteken: de
vis met de kop naar beneden gericht tussen een vlucht van zilver en rood. Wrong en dekkleden: rood en
zilver.

*Ned. Patriciaat 1971:
Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink
Blaauw (Stadtlohn, Westfalen.
*ten Houte de Lange (2001): Blaauw (Stadtlohn).

Anthoni Blaauw, Guardn. 10-10-1775;
Henderick Blaauw, Boekhouder 1706;
Hendrick Blaauw, Gardiaen 1706,1708;
M.F. Blaauw, Raadsheer 1779.
*AZ-52: AZ-53, AZ-54 en AZ-55.

BLAAUW - geen wapen, doch een gekroonde anker en de letters JGB.
*Oldebroek-2: Jan Blaauw, gerichtsman van Oldebroek 24-6-1739.
*Gelderland-5: Jan Blaauw, gerichtsman van Oldebroek 24-6-1739, doch zonder vermelding van een kroon
(Muschart).
BLAAUW - in blauw een leeuw zonder kop, in elke hoek vergezeld van een roos. Helmteken: de leeuw
zonder kop uitkomend.
*Gelderland-5: Jan Blaauw, leenman van het Capittel van St. Marie te Utrecht, Doornspijk 28-7-1744.
Op dezelfde datum zegelt Hendrick HILLEBRANTS wdr. Stijntje Gijsbers, Doornspijk 28-7-1744 met
hetzelfde zegel. Van wie is het zegelstempel?
BLAEUW - ruitschild: een klimmende griffioen.
*Gelderland-5: Gerrit Blaeuw, leenman van het Huis Putten, Oldebroek 24-11-1756.
ACZ: waarom een ruitschild?
BLANCKEBIL - gedeeld, I. een sikkel, II. twee door elkaar gestoken ringen boven elkaar, van de bovenste
echter de bovenhelft ontbrekende. Helmteken: een omgewende antieke vlucht.
*Hattem-2-3: Johan Blanckebill, richter tot Hattem 17-8-1576. Omschrift: Johan Blanckenbil; Willem
Blanckebil, scholtz tot Hattem 30-4-1540. In tekst: Wyllem Blanckbijll.
Schild, helm en helmteken omgewend.
In Gelderland-1: Willem Blanckbijll, richter tot Hattem, wiens zegel is verdwenen.
BLANCKEERS - drie vogels.

Hans Blanckeers, gardiaen.
*Arnhem-25 en AZ-56.
AZ-56.
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van BLANCKERT - een beurtelings getande schuinbalk.

Geryt Blanckert, 1424.
Verkerk B6521/16.
* GAArnhem NB-764-168.
Gelders Archief.
van BLANCKESTEIN - een dwarsbalk, vergezeld van drie lelies.

Brant van Blanckestein, gardiaan 1706.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, en
*AZ-57.

BLANCKHART - twee dwarsbalken, beladen met twee resp. één hart.

Willem Blanckhart, gardiaen.
*Arnhem-25 en AZ-58.

BLANKEN - een zandloper. Helmteken: een zandloper tussen een vlucht.
Zeven (2006: 34.34): Maria Suurmond wed. Blanken, Wageningen, 2410-1801.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995b): zegel van Mr. W.B. Blanken, scholtus
van Barneveld 16-12-1785.
*Barneveld-1: als boven.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van -- Blanken, 24-10-1802
*Gelderland-4: Dr. W.B. Blanken, scholtis ampt Barneveld 3-10-1775.
*Veluwe-7: Dr. W.B. Blanken, scholtis ampt Barneveld 11-10-1768.
*Gelderland-10: W.B. Blanken, scholtis ampt Barneveld 6-4-1768.
*Wageningen-10: Mr. W.B. Blanken, scholtis des ampts Barneveld 29-41790.
*Gelderland-20: W.J.? Blanken, secretaris van Barneveld, 26-4-1793.
*Gelderland-8: W.B. Blanken, secr. ampt Barneveld 12-4-1796.
BLAUVELT/BLAUWVELDT - in blauw een gouden dwarsbalk, vergezeld van drie eveneens gouden
penningen.
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*wapentekening in Oud-Nijkerk 17 (3) 1998: 26. Dit
wapen is volgens 'Rietstap' van de Enkhuizer familie
BLAUWVELD, en niet van de van oorsprong
Nijkerker, maar nu Noord-Amerikaanse familie
Blauvelt.

van BLEECK - doorsneden, A. een omgewende schuinlinks geplaatste botvis, B. twee omgewende
vleugels verbonden met een lus. Helmteken: de dito vleugels met koord.
*Veluwe-2-1: P. van Bleeck, Arnhem 17-2-1740, 15-5-1749, procureur.
Variant: twee toegewende vleugels met koord tussen de vleugels samengebonden, en in het schildhoofd
een schuinlinks geplaatste botvis.
*Arnhem-28: P. van Bleeck, procureur te Arnhem 17-9-1748.
Sprekend wapen: de vis = een bliek.
van der BLEYCK - een merk met de hoofdletter S en B, en een klein klaverblad.

*Muschart (1938): Pelgrim van der Bleijck, Wageningen.
zw (zie Bron); foto van zegel.

BLOCK - in rood een zwemmende zilveren zwaan, goud gebekt, boven vergezeld van twee gouden
parallellogrammen. Helmteken: de zwaan van het schild tussen een vlucht van rood en goud. Dekkleden en
wrong: rood en goud.
*Schutte (1975): 2.158 Theodorus Block, Arnhem 1-6-1658.
van BLOEMENDAL - een roos aan een naar rechts gekromde, gebladerde steel van de benedenrand
uitgaand, vergezeld rechts en links boven van een lang smal blad. Helmteken: een natuurlijk naar links
gewende roos aan een naar rechts gebogen steel, waarvan naar rechtsboven en naar links een roze knop
tussen een vlucht.
*van Delen: Hendrick van Bloemendal, Amersfoort 20-6-1712, geërfde in Veluwe. Omschrift: de naam.
Uithangend zegel.
van BLOEMMENDAL - een verlaagde zesbladige bloem aan een S-vormig gebogen gebladerde steel, die
van de beneden rand uitgaat tussen twee korenaren. Helmteken: een antieke vlucht en de letters H, V en B.
Omschrift: --HENDRICK BLOEMMENDAL.
Twee onduidelijke zegels van mogelijk twee personen Henrick.
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van Bloemmendal

Hencrick Claessen van Bloemmenda(e)l,
Nijkerk, 24-1-1688.
GANijkerk, Herv. Gem. Archief.
Schrassert-Delen Fubdatie Nijckerck 24-1-1688
Coll. ACZ foto Nijkerk IV.11.

Henrick van Bloemmendal,
Amersfoort 20-6-1712.
GABarneveld doos 11 code 115.
Coll. foto ACZ B25.34.

BLOEMRODER - een vaas met bloemen. Helmteken: een roos aan een gebladerde steel tussen een
vlucht.

Joh. Mich. Bloemroder, boekhouder 1746, Mich. Bloemroder, gardiaen 1696 en
Mighiel Bloemroder, Gardiaen 1708.
*Arnhem-30 en AZ-59, AZ-60en; AZ-61.
van BLOIS, BLOIJS - twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken en in een vrijkwartier drie vairpalen met
een zilver schildhoofd. Geen schildhoofd.
*Hattem-2-2: Jonker Andries Lancelot van Blois, Hattem, geërfde van Veluwe 14-6-1656. Omschrift: de
naam.
*Hattem-1: als Hattem-2-2.
Variant: Helmteken: een kop met hals van een zwaan tussen een vlucht.
*Rhemen: Herman van Bloijs 30-4-1606.
Variant: een vrijkwartier met drie vairpalen, en effen schildhoofd.
*Rhemen: Johan vann(!) Bloijs 18-10-1593, 30-4-1606. Omschrift: de naam.
Variant: het vrijkwartier gedeeld van acht stukken met een smal schildhoofd. Helmteken: een uitkomende
zwaan met zeer lange sterk gebogen hals en de vleugels zijwaarts gestrekt.
*Gelderland-6: Johan van Bloijs, richter te Nijbroeck, Wyllip (=Wilp) 4-7-1603. Papierwaszegel.
a BLOIS/van ESSEN - gevierendeeld, 1 en 4. van ISENDOORN à BLOIS, 2 en 3. van ESSEN. Hartschild:
in blauw vier zilveren dwarsbalken, een zilveren schildhoofd, beladen mat drie naast elkaar geplaatste rode
vogels. Schilddekking: een parelkrooon van 13 parels.
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Hadewich Maria van Essen, Vrouwe van Stockem, Canneburch Ende
de
Swanenburch, Dijckgreffin van Veluwen. Detail van een 17 eeuwse
Kwartierstaat. Coll. Stichting Vrienden van Gelderse Kastelen.
Gevierendeeld: 1 en 4. van ISENDOORN à BLOIS, 2 en 3. van ESSEN.
Hartschild: ? STOCKEM of ? van SWANENBURCH.
Ontleend aan een folder met aankondiging van het boek Historische
buitenplaatsen van Nederland, door Jhr. Dr. H.W.M. van der Wyck.
Canaletto. 1985.

BLOKHUIS - doorsneden, A. in rood drie zespuntige gouden sterren, B. in zilver drie gouden lelies.
Helmteken: een vlucht rechts zilver en goud, links goud en zilver, waartussen een ster van het schild.
Dekkleden: goud en zilver.

De combinatie zilver en goud is
onheraldisch.
*Blokhuisblad no. 11. 1982; Jaarboek CBG
2002: 240,
Variant: doorsneden, A. in rood drie zespuntige gouden sterren, B. in zwart drie zilveren lelies. Helmteken:
een gouden ster tussen een rode vlucht. Dekkleden: rood gevoerd van goud.

*Jaarboek CBG 2002: 240, gebaseerd op zegel zonder kleuraanduiding van Jacob
Rijcsen van het Bluckhuijs, schepen van Bunschoten, aan een charter van 5-11663 (RAGld, Archief Kasteel Oldenaller). Zie ook Vier eeuwen Blokhuis 15911991. Den Haag. 1992.
zw JaarboekCBG-2002, en hierna. Zie voor afbeelding volgende blz.

BLOKHUIS - in blauw drie gouden korenaren (2-1) waartussen een zilveren lelie. Dekkleden: zilver en
blauw. Helmteken: een naar rechts gewende vlucht.
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Zie BLOKHUIS
(hierboven). Het
door vele leden
van de Blokhuisfamilie gebruikte
wapen is
afkomstig van
een voormoeder
van Beek.

Variant: de korenaren bebladerd.
*Coll. Muschart 69I, en Blokhuisblad no. 11, 1982; Vier eeuwen Blokhuis 1591-1991. 1992. Uitgave
Stichting Familie Blokhuis Fonds. 220p.
zw (Blokhuisblad no. 11. 1982); kleur (vdBosch); zw (VG 1984); kleur (Blokhuis); kleur (Blokhuisblad); zw
(foto houtgesneden familiewapen); zw (Nix); kleur (foto's van tentoonstelling Blokhuis wapens: foto's van
zegels, tekeningen, glas-in-lood); kleur (Vier eeuwen --).
Variant: Helmteken: een vlucht zilver en blauw.
*ten Houte de Lange (2001): Blokhuis.
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BLOKHUIS-tentoonstelling, Amersfoort, augustus 1982.
In 1982 werd te Amersfoort door de Familievereniging Blokhuis een tentoonstelling georganiseerd. Daar het
‗echte‘ Blokhuis-wapen nog onbekend was, werd het wapen met de drie aren en de lelie door alle
Blokhuisen gevoerd. De organisatoren hadden de leden uitgenodigd vooral wapen-afbeeldingen, in welke
vorm dan ook, te laten zien. Getoond werden tekeningen en schilderijen, glas-in-lood-ramen, een bestek,
houtsnijwerk, zegelstempels, was- en lakzegelafdrukken e.d. Een prachtig overzicht.

BLOKHUIS - een omgewende manskop zonder muts. Geen schild.
*Putten-1-2: Gijsbert Jacobsen Blokhuis 17-5-1756.
BLOMMENDAEL - een plant, bestaande uit een stengel waaraan drie bladeren en eindigend in een bloem
en staande in een v-vormige grond. Schildhouders: twee bokken, elk met een gebladerd takje in de bek.
*Gelderland-5: A.A.R. baron van Blommendael, heer tot Assenrade en den Essepas, Arnhem 19-9-1759.
Muschart geeft alleen een tekening. Het is een sprekend wapen, waarbij een plant met 'blom' staat in een
'dal'.
BLOMRODER - een vaas waarin drie rozen aan stelen.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b, fig. 1d): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Mighiel Blomroder,
gardiaen 1708.
BLONTTER - een schuinbalk, vergezeld rechts en links van drie lelies schuinrechts geplaatst en
zoomsgewijs gerangschikt.
*Rhemen: Jacob Blontter, scepen in den Nijen Broeck, 1499. Omschrift: de naam. In de tekst BLONTER.
van BLOOTENBURG - doorsneden, A. drie zwaarden met de punten omhoog, B. een gaande windhond.

*VG 15 (1990): 231-237.
zie volgende en van KRUIJFF.

van BLOOTENBURG - doorsneden, A. in blauw drie zilveren zwaarden met de punten omhoog en met
gouden gevest, en naast elkaar staande op de deellijn, B. in rood een zilveren lopende windhond (met
gouden halsband). Helmteken: op een blauw-zilveren wrong een rode muts met gouden pom. Dekkleden:
rood en hermelijn.
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Nicolaes van Blotenburgh, schepen,
deser Stadt.
Wapenboek Zwanenbroederschap
Den Bosch.

Mr. Gerard Cornelis van Blotenburgh,
Hr. Nicolaes z 1727
Wapenboek Zwanenbroederschap
Den Bosch.

Mr. Diderik Ricard van Raed
Blootenburg, raad van
Amersfoort, 1719.
Muscharts Wapenboek
Amersfoort,

zie ook voorgaande schets.
van BLOIJS, zie van BLOIS.
van het BLUCKHUYS - doorsneden, A. drie sterren, B. drie vierbladige bloemen.
*Muschart 10M: zegel. Omschrift: Jacob Rijksen = van het Bluckhuys. Zie BLOKHUIS (doorsneden).
BLY - een merk.

Yureyen [Jurrien] Bly, gardiaen 1749.
*Arnhem-30 en AZ-62.

de BLY - een van boven geziene spoor met zijaanzicht van het spoorrad, vergezeld van drie lelies, twee
boven en één beneden.

*AZ-63: Adam de Bly.

BLYSWYCK - een aanziende ossenkop. Helmteken: de ossenkop van het schild. (Dus zonder bolletjes of
iets anders.)
*Veluwe-2-13: Eva Blyswyck wed. Moojen, Harderwijk 2-6-1770.
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BOCK - in zilver een zwarte bok met gouden hoorns en hoeven, springend voor een groene boom op een
grasgrond. Een aanziende gouden helm met een driebladerige kroon. Helmteken: de bok van het schild
uitkomend en omgewend. Dekkleden: zwart, groen en zilver.

*Staats Evers (1984) nr 1.53: Johan Michiel Bock, Arnhem, 22-11-1714. Obiit 29-4-1726.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr 16: Johan Michiel Bock, den 22
e
Novembr. Ao 1714. Overleden den 15 aug. des morgens om ses uiren 1731.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
BOCK - Helmteken: een uitkomende bok.

*Zeven (2006: 49.31): Elis Jansen Bock, Scholtus des ampts
Rencom, Renkum?, 1-5-1673.
BOCK - alliantiewapen, man: gedeeld, I. in zilver een geplante groene boom met achter de stam een
omgewende springende zwarte bok met gouden hoorns en hoeven, II. in blauw drie zwemmende zilveren
botvissen. Helmteken: op een zilver en zwart bruine wrong de naar rechts gewende springende bok.
Dekkleden: zwart en zilver; vrouw: gedeeld. I. doorsneden. A. in goud een omgewende blauwe leeuw, B. in
rood een zilveren keper, vergezeld van drie gouden zespuntige sterren, II. in goud drie goudgetraliede rode
dwarsbalken. Helmteken: op een goud en blauwe wrong een half aanziende gebaarde manskop van zilver,
rood gemutst met gouden linten. Dekkleden: goud en blauw.
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e

Johan Michiel Bock, Arnhem, Coopman, Anno 1709. Overleden den 15 aug. Des morgens om ses uiren
1731.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan Michiel Bock, Arnhem, 1709 koopman, ov. 15-8-1731. Gelders
Archief inv. 2089. Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Zie boven voor andere afbeelding.
BODART - gedeeld, I. in zilver een rode leeuw, II. in zilver drie blauwe achtstralige sterren. Helmteken: een
uitkomend, aanziend gestelde rode leeuw. Dekkleden rood, zilver en blauw.

Gerhardus Wiggers Bodart, sergeant.
*Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraetvendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Gerhardus Wigghers Bodart, sergeant.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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BODE van ROMSWINCKEL - in rood drie concentrische gouden cirkels. Helmteken: de cirkels van het
schild, die in de onderzijde in de helmwrong verdwijnen en getopt met drie struisveren, waarvan de twee
buitenste sterk naar buiten omgekruld zijn.

Claes Bode van Romswijnckel, schepen en raad van 1579-1584.
*Muscharts Wapenboek Amersfoort.
*Gelderland-6: Jan Bode van Romswinckel, bode te Hoevelaken,
Gelders leenman, 18-11-1626. ‗vermits gebreck‘van zijn zegel, idem
21-11-1626. Omschrift: ---BOO--. Papierwaszegel.
*Gelderland-5: Steven Bode, Amersfoort 7-3-1645.
Zie ook van GHEYN.BODE van ROMSWINCKEL.

van BOECHOLT - drie vijfbladige bloemen. Schilddekking: een groot aanziend manshoofd.
*Gelderland-5: Wessel van Boecholt, capelaan van de kerk te Arnhem, 1403. Omschrift: de naam.
ACZ: als geestelijke kon hij niet een helm als schilddekking nemen.
van BOECKHOLT - in groen drie zilveren saterkoppen (2-1). Een gekroonde helm met groen zilveren
dekkleden. Helmteken: een zittende zilveren zwaan met donkere kop.

Variant leeuwenkoppen
ipv. saterkoppen.
*Ridderschap Veluwe.
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te/to/van BOECOP - in zilver een ankerkruis, vergezeld van zeven blokjes, waarvan één bovenrechts, één
bovenlinks en één in de schildvoet, en twee boven elkaar benedenrechts en benedenlinks tussen de
kruisarmen geplaatst, alles van zwart. Dekkleden en wrong: zilver en zwart. Helmteken: een zilveren vlucht
waartussen het ankerkruis van het schild.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

Eén van de 32 kwartieren
Van Lintelo (zie aldaar)

zw (vHelbergen); kleur (omslag tijdschrift Arent toe Boecop, Elburg); scan Verkerk (1992 zegel Udo tho
Bueckop, Arnhem, 1484).
kleur (vdBosch); kleur (Nikkels); zw (zie GABELS); zw (Het geslacht thoe Boecop); zw (Geldersche
Volksalmanak Rouwbord Kerk Oene); zw Zeven (1993d); xerox uit J. Belonje. 1936. Het huis Harseloo en
zijn bezitters. BMGelre 39: 43-75: afb. van grafzerk voor Arend toe Boecop toe Harsseloo en zijn vrouw
Gerberich van Lennep in de NHkerk te Bennekom;
*Backer (1880): zegel van Sweer tho Boecop, 1567.
*ten Houte de Lange (2001): van Boecop.

Udo tho Bueckop, 1484.
*GAArnhem BW-364-138.
Verkerk B6528/8.
krulkruis.

Franss ther Boecop, december
15xx. GABarneveld doos 6 code
Code 81/93 (71). Coll. ACZ foto Een
B25.11.

*Arnhem-15: Arnt te Boeckop, Arnhem 1435 (krulkruis). Omschrift: de naam; idem: Gerit van Boeckop,
Arnhem 1436 (krulkruis). Omschrift: de naam; idem Arnt van Boechop, Arnhem 1436. Omschrift: Arnt van
Boechop die Jonge.
*Gelderland-2: Arnt te Boickop, 19-4-1436. Krulkruis Omschrift: Arnt va[n] Boeckop Meninge.
*Arnhem-29: charter 1254 Arnt te Boecop, overste rentmeester, knape, donkergroene was. Krulkruis.
Omschrift: de naam. 10-5-1425.
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▲Ontleend aan de omslag van
het tijdschrift ‗Arent toe Boecop‘
*Putten-1-4: Arnt the Boeckop, richter van Veluwen 1389. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-1: Arnt to Boecop, scepen tot Arnhem 1524. Op een lint de naam.
*Putten-1-2: Arnt te Boecop, richter van Veluwe 31-3-1389: de krullen van het ankerkruis zijn zo groot, dat
het ankerkruis op een krulkruis lijkt (Muschart).
*Klooster-1-3: zegel Udo van Boecop, leenman van Gelre 10-11-1459. Omschrift: afgebroken.
*Logtenberg (1985).
Variant: een krulkruis, vergezeld van negen kleine blokjes, waarvan 1 tussen elk paar armen, één boven
rechts, één boven links, één beneden, één beneden rechts en 1 beneden links.
*Gelderland-2: Arnt te Boechop, richter op Veluwe 23-11-1391. Omschrift: de naam. Groene was.
*Rhemen: Arnt te Boecop, 1503.
Variant: vier zwarte blokjes, rechts en links in het schildhoofd en rechts en links in de schildvoet.
*Hoeben (2001).
Variant: een smal ankerkruis, vergezeld van zeven zeer kleine blokjes, de blokjes boven rechts en boven
links tussen de armen, dus geen blokjes in de rechter- en linkerbovenschildhoek. Helmteken: vaag.
*Gelderland-6: Arendt to Boecop, magescheidsvriend bij een magescheid te Elburg, 15-2-1559. Omschrift:
de naam.
Variant: acht zwarte blokjes.
Variant: alleen een ankerkruis.
*Coll. Muschart zegel van Udo van Boecop, leenman van Gelre 10-4-1459. GAArnhem.
Afbeelding van wapen in de Ridderschap van de Veluwe.

zie ook tho BUECKOP voor afb. zegel; zie NAGGE. Muschart, 1949; zie ook VG 6
(1981): 112; zie Gerardus WERNERIUS.
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toe BOECOP - zie ook tho BUECKOP, van LENNEP en REEFSEN

Bovenhelft van de zerk van het graf van het echtpaar Arend
thoe Boecop toe Harsseloo (bij Bennekom) (kruis en blokjes)
en Gerberich van Lennep (leeuw en effen) in de Ned. Herv.
Kerk van Bennekom. Aan de onderzijde zijn de bovenkanten
van de schilden en hun helmtekens van het echtpaar te zien.
Belonje (1936).

Stadsarchief Sittard-Geleen.
Zegelboek.

BOEDUIJNX - gevierendeeld, 1. een merk (1), 2. een springende vos, 3. een merk (2), 4. een smalle
golvende paal, vergezeld rechts en links van drie vijfbladige bloemen boven elkaar. Helmteken: een antieke
vlucht.
*Arnhem-34: Christoffel Bouduijnx, rentmeester van Staverden 30-7-1742.
BOEKELMAN - merk (twee typen).
*von Dorth, heruitgave 1979.
BOEKELMAN - een naar rechtsgewend omkijkend paard.

*zie boven Willem Boekelman. Cat. Arnhems zilver 1958.
zw (Nix).
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BOEKELMAN - in goud een vlammend hart. Helmteken: een kroon.

*Coll. Muschart 50E. Is. Boekelman, Lochem 14-1-1776.
*Muschart 50G: Daniel Boekelman. Zie T. Bast. 1983. Boekelman. VG 8: 2734.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van Daniel Boekelman 8- 7-1796.
*Wageningen-7: Daniel Boekelman (zijn zuster is mej. Gesina E.
BOEKELMAN, rentenier en rentenierse, Wageningen 1-3-1820.
VG 15 (1990): 309.

BOEKELMAN - in purper een stappende ree of hert op een lage groene grond.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van Gezina Elizabeth en Johanna Aleida Boekelman 8-7-1796.
*Wageningen-7: Gesina Elisabeth Boekelman, rentenierse, Wageningen 1-3-1820.
De schilden van Daniel en Gesina hangen aan een gestrikt koord, waarboven een vlammend hart. Zij
verklaren dat deze hun wapens zijn. Op de omslagen van de twee besloten testamenten wordt gezegd, dat
het dier een reebok is, en 'inderdaad heeft het slechts een kort 2-takkig gewei, doch het lijkt mij beter het
toch maar om het dier onder de herten te rangschikken' (zegt Muschart). ACZ: de achtergrond zal zijn dat
Gesina's moeder Van Rheede heet (zie volgende).
BOEKELMAN/VAN REEDE - alliantiewapen, man: een vlammend hart (BOEKELMAN); vrouw: in purper
een stappende ree of hert op grond (van REEDE/RHEDE). Boven de schilden een samenbindende strik.

*Zeven (2006: 35.14: dit zegel werd gebruikt door de gezusters Gezina
Elizabeth en Johanna Aleida Boekelman, dochters van Willem Boekelman
en Agnes van Reede/Rhede. Wageningen, 8-7-1796. Omdat Willem
Boekelman zilversmid te Wageningen was, zal hij vermoedelijk de snijder
van het stempel zijn. Misschien was het het stempel van Agnes, dat
sprekend is.
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BOELE - drie putten. Helmteken: een dito put.
*Veluwe-2-1: Jacobus Boele, Hattem 19-3-1755, Heerde 5-4-1759, 28-12-1763.
*Nuys: Jacobus Boele, Heerde 5-4-1759.
BOELE - een vaas met twee oren, waaruit drie waaiersgewijs geplaatste vijfbladige bloemen aan stelen.
Langs de bovenrand de naam D. Weer.
*Veluwe-4: Jacob Boele, Heerde 24-9-1763, 22-3-1764.
Muschart: 'dus niet van hem', maar wie is D. Weer? ACZ: het wapen lijkt op één van de wapens Brouwer.
BOELEN - doorsneden, A. in zilver een uit de deellijn uitkomend, omgewende zwarte wolf, B. in goud drie
groene gesteelde bladeren, de rechtse schuinrechts, de middelste verticaal, en de links schuinlinks
geplaatst.

*van Epen & Vorsterman van Oyen (1891: van Wijnen.
BOEMER - een merk. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-5: Henrick Boemer, leenman van de Heer van Wilp, Nijenbeek, 11-5-1684.
BOEMER - gedeeld, I. doorsneden, A. een omgewende stappende haan, B. twee takjes, II. een merk.
Helmteken: een kop en hals van een struisvogel met in de bek een hangende hoefijzer.
*Arnhem-17: Hendrick Boemer, geërfde in Veluwezoom 20-3-1661. Omschrift: de naam. Contrazegel:
alleen het merk en de letters H en B.
Zie BEUMER en BOMER.
van BOENINGEN - gedwarsbalkt van acht stukken.
*Arnhem-15: Gadert van Boeningen, knaap, broer van Ot van Boeningen, Arnhem 1435 (2x). Omschrift: de
naam.
Variant: de tweede balk van boven geheel rechts beladen met een niet te onderscheiden klein voorwerp.
Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een geharnaste arm met de elleboog naar links.
*Arnhem-15: Ot van Boeningen, knaap, broer van Gadert van Boeningen, Arnhem 1435 (2x). Omschrift: de
naam
BOER - een merk van de letters T, S, V en K.

*Zeven (2006: 41.05): Leendert Boer, Rhenen, 6-7-1727. Beide
De initialen duiden erop dat het stempel niet van hem is, maar van een
persoon T—S—van K--.
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de BOER - in zilver een blauwe figuur of merk. Helmteken: de figuur uit het schild tussen een blauwe en
zilveren vlucht.

Jan de Boer, Adelborst.
Gelders Archief,
Wapenboek van het
Coninckstraetvendel te
Arnhem.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Arnhem-19: Johan de Boer, adelborst.

BOERBOOM - een breedarmig kruis.

*van den Enk & Zeven (1984): zegel van Willem Boerboom, Kerk. Arch.
Beekbergen inv. 81 (1717).
foto (BJvdEnk) van Bron.

BOESCHOTEN - in zilver een ring, vergezeld van drie lelies, twee boven en één in de schildvoet, alles rood.
Helmteken: de lelie van het schild. Dekkleden: zilver en rood.
Bron: internet.www.vanboeschoten.nl/ (26-11-2010).

BOESCHOTEN - in blauw een zilveren boog.
*G.E. van der Waals-Nachenius. Boeschoten, een Veluwse kroniek: In de kerk in Garderen zou volgens
[burgemeester/amateurhistoricus] Nairac het wapen van de heren van Boeschoten op een gebrandschilderd
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raam te zien zijn geweest. Dit [raam] zou verloren zijn gegaan toen in 1811 het kerkje is afgebrand. Aart van
Boeschoten wees mij op deze bron (mei 2002).
van BOETBERGHEN genant SCHELLART - ruitschild: gevierendeeld, 1 en 4. een omgewende gekroonde
leeuw, 2 en 3. doorsneden, A. drie omgewende vogels zonder poten naast elkaar, B. effen. Een hartschild:
een dwarsbalk, vergezeld boven van drie liggende blokjes naast elkaar, en beneden van drie dito blokjes.
Schildhouders: twee leeuwen met aanziende kop.
Op tegenzegel: gedeeld, I. gevierendeeld, 1 en 4. een omgewende, gekroonde leeuw, 2 en 3. een
dwarsbalk, vergezeld boven van drie liggende blokjes naast elkaar, en beneden van drie blokjes (2-1), II.
gevierendeeld, 1 en 4. doorsneden, A. drie vogels zonder poten, B. effen (gearceerd als groen), 2 en 3. drie
vijfbladige bloemen. Geen omschrift.
*Arnhem-6-1: Anna Sophia van Boetberghen genant Schellart. Omschrift: de naam
De tekst heeft van Boetberch tot Wanckom.
van BOETZELAER - gevierendeeld, 1 en 4. drie weerhaken (van BOETZELAER), 2 en 3. een leeuw en in
het schildhoofd een barensteel met drie hangers (LANGERACK); een hartschild, beladen met twee
beurtelings gekanteelde dwarsbalken (van ARCKEL). Schilddekking: een kroon met vijf fleurons.
Schildhouders: twee omziende leeuwen.

*Zeven (2006: 4025): Christiaan Willem Johan Cornelis van
Boetzelaer. Wageningen, 21-4-1847.
Een groot roodlakzegel, 29x36mm. – in bewaring te blijven,
van een rood lak met het familiewapen --

Ontleend aan Johanniternieuws juni 2009.

BOEVELDT - een merk. Helmteken: een vlucht en de letters S en B.
*Gelderland-5: S.D. Boeveldt, Voorst 14-3-1766.
BOEVIJNCK - een dwarsbalk, vergezeld boven van twee schuinkruisjes.
*Hattem-2-3: Lubbert Boevijnck, -?- 12-3-1484.
t

van BOEIJENBURCH gen HONSTEIN - gevierendeeld, 1-4. effen, 2-3. effen. Helmteken: twee
olifantstrompen en de letters J, V en B.
t
*Gelderland-5: zegelringafdruk van Boeijenburch gen Honstein, op het Huis Dorth 16-8-1616. 'by gebreck
myns segels heb ick myn pijtsijer hijr onder gesett.'
t
Zie van BOINENBURG gen HONSTEIN.
van BOEIJMER - gevierendeeld, 1 en 4. drie molenijzers, 2 en 3. twee vissen, verticaal geplaatst,
afgewend en naast elkaar. Helmteken: een vlucht.
*Putten-1-2: papierwaszegel: Fred. van Boeijmer, verordenter der bannerheren van deser alsighe
landtscap, Arnhem 30-11-1574.
*Doorwerth-2: Meester Frederik van Boeymer, Raad en erfpachter in Veluwezoom, Arnhem 22-1-1511.
Omschrift: afgebroken.
van BOIDTBERGEN - ?doorsneden, A. drie vogels naast elkaar, B. wsl. effen.
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*Gelderland-5: -?- 7-9-1573.
van BOINENBURG gent. HONSTEIN - gevierendeeld van blauw en zilver. Gekroonde helm met blauwzilveren dekkleden. Helmteken: twee olifantstrompen, rechts doorsneden van blauw en zilver, links van
zilver en blauw.

Ridderschap van Veluwe.
*Gorissen (1959).

Gorissen (1959).

Variant: buffelhoorns ipv. olifantstrompen.

*Epe-1-1: Wolther van Boynenburg gnt Honsteyn, 1-1-1588.
Zie ook van BOEIJENBURCH genant HONSTEIN.
Johan van Boeijenburch genant van Honstein gebruikt te sHage op 24-3-1621 het zegel van Wouter de
WITTHE, omdat hij zijn zegelstempel niet bij zich heeft.
BOLCK - een wassenaar, vergezeld boven van twee merletten.
*Hattem-2-3: Aloff Bolck, klooster Clarewater 17-2-1517. Omschrift: de naam.
BOLCK - een zwemmende vis, vergezeld beneden van een schuinkruisje.
*R.T. Muschart. 1955. GN 10: 144-145: lakafdruk van Peter Bolck verkoopt land te Ellecom 23-10-1647
(Gelderse Leenkamer).
BOLDERMAN - in goud een blauwe adelaar, voor de borst een gouden ontbloot romeins zwaard met
gevest van hetzelfde en er overheen een gouden borstschild, hierin een zwart merk, bestaande uit een balk
rechtop met rechts onder twee weerhaken schuin omhoog en links boven twee weerhaken schuin omlaag.
Een zilveren helm, met rood gevoerd, met om de hals een gouden medaillon aan een koord van hetzelfde
en erin een merk gelijk het schild. De helm bedekt met een gouden kroon van drie zichtbare bladen en twee
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parelpunten. Helmteken: een merk gelijk het schild tussen een blauwe vlucht. Dekkleden: blauw en goud.
Wapenspreuk: in zwarte kapitale letters op een zilveren lint SINCERUS ET AUDAX (Oprecht en
stoutmoedig).
*gegevens C. Bolderman, Bergum (ca 1986).

zw (Bron); foto zegel met merk; zw (tekening van zegel); zw
(briefhoofd C. Bolderman).
BOLL - een groot eikenblad schuinrechts geplaatst en tot in de bovenhoek reikende en een dun kort takje
dat schuinlinks geplaatst in de linkerbenedenhoek.
*Arnhem-15: Henric Boll, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
BOLS - in goud twee schuingeplaatste blauwe pijlen met de punten omhoog. Helmteken: de twee pijlen van
het schild.

◄Lucas Bols. Kaart van de Slaperdijk 1705.
*Gelderland-5: Alexander Benjamin Bols, majoor van een regiment infanterie,
?Harderwijk 5-3-1770.
BOMBLE VATEBENDER - gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een liggende hond met geringde halsband op
grond (VATEBENDER, VAETEBENDER), 2 en 3. doorsneden, a. in blauw drie korenaren waaiersgewijs op
losse smalle grond, b. een lelie. Helmteken: een hondenkop met hals en geringde halsband.
Zie VATEBENDER voor afbeelding van kwartier 1.
*van Lawick: Dr. A.O.F. Bomble Vatebender, raad van Gelre en Zutphen en stadhouder van de lenen van
Doreweerd 22-8-1788. Omschrift: de naam.
*Enghuizen-1: A.O.F. Bomble Vatebender, Arnhem, 22-10-1778.
*Arnhem-11: Bomble Vatebinder, besloten testament 16-12-1777.
BOMER - een merk. Helmteken: het merk.
*Zutphen-2: Luloff Bomer, geërfde in Veluwe, Voorst 20-5-1700. In tekst: Beumer.
Variant: Helmteken: een vlucht.
*Voorstonden-1: Luloff Bomer, kerkmeester te Voorst 21-3-1716. In tekst Beumer.
Zie BEUMER en BOEMER.
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van de BOMGAERDEN - twee klaverbladeren aan lange stelen naast elkaar.
*Klooster-1-3: zegel Reyner van de Bomgaerden, 10-10-1449.
van BOMMEL - een zwemmende vis en in het schildhoofd twee vogels naast elkaar. Helmteken: een vogel.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Mr. Wm. van Bommel,
gildemester 1757.
*Veluwe-2-1: W. van Bommel, Arnhem 27-2-1753.
*Wageningen-10: Mr. Arent Willemsz van Bommel, advocaat, Arnhem 14-5-1773, Ede 15-5-1773. Zijn
vader is Mr. Willem van Bommel, advocaat te Arnhem.
van BOMMEL - doorsneden. A. in rood twee zilveren vogels naast elkaar, rustende op de snijlijn, B. in
blauw een zilveren zwemmende vis.

AZ-65 Mr. W[ille]m van Bommel, gildemeester, 1757.
De vi swat merkwaardig getekend.
Variant: de vogels van het schild pootloos en gekuifd. Een aanziende helm. Helmteken: een zilveren
gekuifde vogel. Dekkleden: zilver en rood.

*Staats Evers (1874) nr 2. 16: A. van Bommel, Arnhem, 17-1-1755;
AZ-65: Mr. Wm van Bommel, Gildemeester 1757.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr 17: A. van Bommel, den 17
January 1755.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Variant: helmteken: een zilveren eend/vogel.
*Coll. Muschart 9J, uit Arm. Gén.: Arnhems geslacht.
*Wageningen-10: Willem van Bommel, Barneveld 28-2-1790, 26-5-1792. Lak.
BON - in goud drie zilveren vogels (als kraaien). Helmteken: een vogel van het schild.
*Elburg-2-5: Dr. Huijbert Martinus Bon, adjunct scholt van Ermelo 2-3-1748.
*Gelderland-4: Dr. Huijbert Martinus Bon, verw. scholt van Barneveld 14-5-1753. Idem scholtis ampt Ermelo
2-5-1753, Harderwijk 10-10-1753.
*Barneveld-1: Dr. Huijbert Martinus Bon, scholtis van Ermelo 18-12-1754.
*Elburg-2-1: Zegel: T. Bon, scholtus van Ermelo, Harderwijk 8-6-1745.
Muschart: vermoedelijk Teleman Bon.
*Elburg-2-5: Tileman Bon, scholtis ampt Ermelo 29-3-1748.
*Harderwijk-2-5: H.M. Bon, Harderwijk 22-4-1749, ongehuwd.
*Veluwe-6: Dr. Huijbert Bon, scholtis ampt Ermelo 18-12-1754.
*Gelderland-4: Tileman Bon, scholtis ampt Ermeloo 23-12-1747.
*Veluwe-7: Dr. Huijbert Bon Martinus, scholtis van Ermelo 24-7-1756.
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*Arnhem-34: Tileman Bon, scholtis van Ermelo, geërfde in Veluwe 30-7-1741; Dr. Huijbert Martinus Bon,
adjunct scholtis van Ermelo 30-7-1741.
*Verwolde-2: Tileman Bon, scholt van Ermel, 20-6-1713.
BONGAERTS, zie SCHAATS
BONGARDT - twee dwarsbalken, de bovenste beladen met twee omgewende, zwemmende zwanen, de
benedenste beladen met één omgewende, zwemmende zwaan.

Arnt Bongardt, ov. 28-6-1587.
*von Dorth.(1626-1695), heruitgave 1979:
*Gelderland-4: Gerhard Bongard, scholtis ampt Renkum 31-7- 1745, 28-4-1746.

BONGARDT - een merk.
*Uchelen-1: Claas Bongarts, geërfde in Veluwe 7-5-1616. Omschrift: beschadigd.
BONGARDT - gedeeld, I. in zilver een zwart merk, staande op de letters H en B, II. in goud een zwarte
kraai (KREVENGER). Helmteken: op een zwart-zilveren wrong het merk van het schild. Dekkleden: zilver
en zwart.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a, fig. 1): Henrijck Bongardt, Arnhem; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek
St. Joosten Schutterij Arnhem: Henrijck Bongardtt. H en B zijn zijn initialen.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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BONGARDT - een merk, vergezeld van de kapitale I en B.

Johan Bongardt, ov. 29-8-1625.
Von Dorth (1626-1695). 1070.
*zie BONGARDT. I en B = Johan Bongardt.
zw (Bron).
BONGARDT, BONGARD - in rood een zilveren zwaan met opgeheven vlucht, zwemmende op water.
Helmteken: op een zilver-rode wrong een staande zilveren zwaan met opgeheven vlucht. Dekkleden: rood
en zilver.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Engelbert Bongart, Advocaet, 1661.
Muschart: GAWageningen: Brieven van Arnout van Coevenhoven: J.
Bongard, Arnhem 3-11-1721.
*Arnhem-13: Derk Daniel Bongart, J.U.D., schepen van Arnhem, 219-1792. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: wijlen Reijnier Bongart, leenman van Gelre, Arnhem 19-12-1724. Zie WILBRENNINCKBONGART; D.D. Bongardt, ontvanger der verponding te Arnhem, 3-5-1762; Nicolaes Bongart, J.U.D.,
advocaat van de Hof van Gelre, 17-4-1684.
zie ook Segerus van UCHGELEN.

Rond schild.
Zeven (2006: 24.20): Gerhard
Bongart,scholtis des Ampts Rencom,
Renkum, 14-12-1743.
Zeven, A.C. 2003. Zwaan kleef aan.
Heraldicum Disputationes-Disp.-2003-2:
ix.
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BONGARDT - in rood een zilveren zwaan, goud gebekt en met opgeheven vlucht uitgaande van zilver
water in de schildvoet. Helmteken: de zwaan uitkomend.

Engelbert Bongardt 1658.
M.J. Nix, 1984, waarbij de velden verwisseld zijn.

BONGARDT - gedeeld, I. in rood een zilveren zwaan met gouden bek en opgeheven vlucht zonder poten
rustende op zilver water, dat van de benedenrand uitgaat (BONGARDT), II. in rood een gouden lelie (de
VREE). Helmteken: BONGARDT (zwaan met gouden poten). Spes mea dei salutis.
BONGART - een merk.
*Rhemen: Claes Bongart, Arnhem 24-2-1620. Omschrift: de naam.
BONGART - in rood, op een schildvoet van blauw, een zilveren zwaan met opgeheven vlucht, goud gebekt.
Helmteken: uit een gouden helmkroon, een uitkomende zwaan van het schild. Dekkleden: zilver en rood.

*GN 35 (1980); kleur (KwSt d.d. 13-4-1745, zie
LUTTEKEN).
*Gelderland-5: Gerhard Bongart, scholtus tot
Renckum, zv wijlen ontvanger te Arnhem Dr.
Johan Bongart, 24-4-1741.
kl (Wijnen), zw (zie Bron); kleur (vdBosch); zw
(Nix), zw Zeven (1993d).

BONGART - een omgewende zwaan, zwemmende op golvend water met opgeheven vlucht. Helmteken:
een omgewende zwaan.
Engel Claessoon Bongart, gildemeister Anno 1651 en
Nicolaes Bongart, Ontfr. Gildmeester.
*AZ-66 en AZ-67:
AZ-66, en Gildebeker.
*Bakkers- en brouwersgildebeker: Engel Bongart
Claassoon, gildemeester 1651 (GAWageningen, Coll.
Muschart).
Zeven, 1993b: foto beker.
*Arnhem-1: Mr. Derk Daniel Bongart, schepen van
Arnhem 20-2-1766.
*Arnhem-16: Derk Daniel Bongart, J.U.D., schepen van Arnhem 2-5-1768.
Omschrift: de naam.
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*Arnhem-18: Mr. Dirk Daniel Bongart, schepen van Arnhem 2-7-1776; Wijnanda Theodora Bongart, Arnhem
4-9-1782.
*Gelderland-5: Wijnanda Theodora Bongart, zuster van wijlen Dr. Dirk Daniel Bongart, in leven
burgemeester van Arnhem, Arnhem 6-2-1778. ACZ: misschien gebruikte Wijnanda het zegelstempel van
haar broer.
*Arnhem-16: Engel Bongart, erfpachter in Veluwezoom aug. 1644. Omschrift: de naam.
Variant: de hals van de zwaan onder een schuinrechts geplaatste veren schrijfpen met de punt omlaag.
*Wageningen-1: Dr. Johan Bongard, ontvanger der verponding van Arnhem 7-8-1722
BONGART - in rood een zilveren zwaan, rood gebekt, zwemmende op een zilveren zee. Dekkleden en
wrong: rood en zilver. Helmteken: de zwaan uit het schild. Later toegevoegd: om de nek van de zwaan een
koord, hangende aan de rode dwarsarm van een tweepotige galg.

*Schutte (1975): IV.088 Regnerus
Bongart, Arnhem. Zie voor afb. ook
Catalogus van de tentoonstelling
Samuel Muller, gemeentearchivaris van
Utrecht 1874-1918, GAUtrecht, 1974:
50.
Handfoto A.J. de Jong, 2010.
N.B. Klaarblijkelijk heeft Regnerus
Bongart iets verkeerds gedaan en werd
zijn wapenschild ‗opgeknoopt‘.
Vrije natekening van M.J. Nix, Zutphen
met andere galg.
BONGART - in rood een zilveren zwaan, rood gebekt, zwemmende op een zilveren zee. Dekkleden en
wrong: rood en zilver. Helmteken: de zwaan uit het schild.
*Arnhem-6-2: Engel Bongart, Arnhem 2-9-1692. Omschrift: de naam.
*Veluwe-8: D.D. Bongart, J.U.D. schepen van Arnhem 9-9-1773. Lak.
*Arnhem-29: charter 2845: Reijnerus Bongart, predikant tot Meteren, 17-6-1698.
zw (Nix) met variant de zwaan spiegelend in het water (zie Schutte (1975): VII.28 Engelbertus Bongart,
Arnhem 10-3-1659); zw (Nix). Respice finem.
BONGART - doorsneden van rood en blauw met op het rood een opvliegende, zilveren zwaan, goud
gebekt, bijna zonder poten, die net in het blauw steken. Dekkleden: rood en zilver. Helmteken: de zwaan
van het schild.
*Schutte, 1975: II.162 Engelbertus Bongart, I.U.D., Arnhem 24-9-1658. Moderata durant.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Engelbert Bongart, Arnhem, 1661 advocaat: met natuurlijk water.
BONGART, zie ook LUTTEKEN
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BONGART - een alliantiewapen, gedeeld. I. BONGART (de zwaan omgewend en met opgeheven vlucht
zwemmend op water, II. in rood een gouden lelie. Helmteken: op een rood-gouden wrong een een zilveren
zwaan met opgeheven vlucht.

*Gelderland-4: Gerard Bongard, adjunkt schout ampt Renen 12-101722.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Engel Hendrickssoon Bongardt,
Arnhem, lid St. Joosten schuttersgilde te Arnhem 1633, ov. 1652
Liber fraternitatis Sancti Judoci, GAArnhem.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Engel Bongardt Henrick-Soon. Obiit 1652.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van den BONGART - een keper. Helmteken: een mansborstbeeld beladen met de keper, het hoofd met
een grote neus en mogelijk met twee hoorns op de kop.
*Gelderland-2: charter 1428 Bernt van den Bongart, zv wijlen juffrou Elisabeth TURX vrou to Nijenrode,
Arnhem 18-9-1602. Omschrift: beschadigd.

Stadsarchief Sittard-Geleen. Zegelboeken pag. 8.
BONHAIR - gedeeld, I. een fortuin met sluier boven het hoofd, rustende met beide voeten op de deellijn, II.
een klimmend hert. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-4: Huijbert Bonhair, gerichtsman van Rheeden, november 1750.
BONINCK - een merk, vergezeld boven het schild van de letters E en B.
*Gelderland-16: Evertt Boninck, waar?, 31-12-1639.
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BÖNNEKEN - in zilver drie naast elkaar staande groene sparren/dennebomen, waarvan de middelste iets
hoger dan de andere twee, op een grasgrond. Een aanziende helm met zilver-groene wrong. Helmteken:
een boom van het schild tussen twee groene palmtakken. Dekkleden: zilver en groen.

*Staats Evers (1874) nr 1.65: J.W.F.
Bönneken, Arnhem, 1-2-1732.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem:
Wapenboek Caecilia Concert
Arnhem nr 16: J.W.F. Bönneken,
1732.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.
AZ-69.

de BONT - in zilver drie zwarte schuinbalken.
*kwartierstaat, C. Bolderman, Bergum.
de BONT - boven drie ruiten (2-1), beneden een achtspakig wiel.
*zie van EDEN-de BONT.
BOOM - een op de schildrand staande boom. Helmteken: een boom.
*Gelderland-5: Jacob Boom, leenman van Gelre, Arnhem 25-9-1678, 15-4-1687.
Zie volgende.
BOOM - een geplante boom. Helmteken: de boom.
*Gelderland-5: Jacob Boom, leenman van Gelre, -?- 9-9-1676.
BOON - gedeeld door een zilveren linkerschuinbalk, I. lichtrood beladen met twee zilveren bonen van. II.
donkerrood, beladen met één eveneen zilveren boon. Dekkleden: zilver, gevoerd met hermelijn en rood.
Helmteken: een open zilveren vlucht waartussen een gouden windhond voor drievierde uitspringend,
gehalsband eveneens van goud.

*zie VEDDER.
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BOONEN - een geplante boom, rechts in het schild geplaatst, vergezeld links van een tegen de boom
klimmend hert. Helmteken: een uitkomend hert.

Henr. Boonen, Harderwijk 21-11-1744.
GAHarderwijk. Foto: Karel Uittien,
Harderijk.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e): Zegel D. (= Mr. Dirk), schepen van Harderwijk 2-8-1758. Idem Muschart
(1950).
*Harderwijk-2-5: Dirk Boonen, schepen van Harderwijk 1-5-1712; Henr. Boonen, Harderwijk 4-4-1734, 20-41742, 22-4-1749; Mr. Derk Boonen, schepen, Harderwijk 27-1-1763.
*Harderwijk-2-7: D. Boonen, vroedschap Harderwijk 10-8-1772, 2-10-1794.
BOONSAJER, BOONSAIJER - van goud een halve rode leeuw, blauw genageld en getong. Een
gekroonde helm. Helmteken: een uitkomende leeuw.
*Gelderland-5: zegel van Cornelis Adriaensz Boonsaijer, borger van Rhenen, 1-9-1664, Rhenen 28-7-1669.
BOONZAIER VAN JEVEREN - een latijns kruis, beladen met een schuinlinks geplaatste sabel. Helm
zonder helmteken.
*Elburg-2-4: mr. Henricus Boonzaier van Jeveren, notaris te Oldebroek 30-6-1819, 4-3-1823. Geen
omschrift. Papierwaszegel.
Muschart: niet zeker of dit van hem is.
BOONZAJER - in goud een halve rode leeuw, blauw getongd en genageld. Helmteken: uit een gouden
kroon de leeuw uitkomend. Dekkleden rood en goud.

*W. van Deelen. 1971. Het bakkersgeslacht
Boonzaayer. Gebaseerd op het eerder
uitgegeven C.J. Polvliet. 1889. Genealogie van
het geslacht Boonzajer. Meded. G.J.
Mekking-van Beek, Ede; en Pama (1983).
zw (Bron); zw (van den Bosch, 1984); zw
(borduurpatroon J. Hattink, zie ook VG 1983);
kleur in Pama (1983); zw Zeven (1993d). Zie
ook Alg. Ned. Familieblad 1888 voor
kleurenafb.
Boonzaaijer
van den Bosch (1984)

Boonzaaijer
van Deelen (1971)
ex Polvliet (1899).
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Variant: de halve leeuw omgewend.

Allardus Boonzaayer/ Boonzaeier.
Allardus Boonzaeier, Arnhem jaar?
*Arnhem-23 en AZ-69.

BOONZAAIJER - een halve leeuw opkomend uit water in de schildvoet.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, M. Boonzaaijer, guardiaen
1785.
BOR - een vijfpuntige ster, vergezeld van drie kronen. Helmteken: een kroon.
*Gelderland-5: Arnoldus Bor, leenman van de Abdij Abdinckhoff te Paderborn, Nijkerk 28-4-1767.
BOR - zes ruiten (3-2-1), waarvan in de rechterbovenhoek de bovenste bedekt zijn door een vrijkwartier. In
het vrijkwartier een adelaar. Helmteken: een adelaarskop met hals.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a) Arnoldus Bor, Amersfoort 27-3-1769.
*Nijkerk-1: idem. Vermoedelijke advocaat. Veluws?
Variant: 6 ruiten, waarvan drie aaneengesloten naast elkaar in de bovenhelft, de rechter voor de helft
komende uit het vrijkwartier, en drie in de benedenhelft (2-1). Vrijkwartier een adelaar.
*Horst-1: de broers Nicasius en Anthonis Bor, Amersfoort 25-8-1632. Omschrift: de naam en het getal 1597;
Anthonis Bor, idem. Peter Bor, idem.
van der BORCH - boven een wassenaar en beneden een ster binnen een zeer smalle ring. Helmteken: een
ster tussen een vlucht.
*Zutphen-2: Aelbert van der Borch, geërfde in Veluwe, Zutphen 11-10-1637. Omschrift: de naam.
Op tegenzegel een 8-puntige ster met de ring als helmteken en de letter A, V, D en B.
van der BORCH - een kruis. Helmteken: op een steekhelm met wrong twee ossenhoorns. Schildhouders:
twee griffioenen met één poot aan de helm en één tegen het schild.
*Arnhem-15: Johan van der Borch, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
van der BORCH - een kruis, vergezeld bovenrechts van een schuinkruisje.
*Arnhem-6-1: Willem van der Borch, en zijne vrouw Stine, Arnhem 1462.
van der BORCH - in zilver drie zwarte raven. Een aanziende helm met vijfbladerige kroon. Helmteken: een
raaf van het schild tussen een vlucht van zilver en zwart. Dekkleden: zwart en zilver. Schildhouders: twee
aanziende gouden leeuwen, resp. die ter rechterzijde omziend, die ter linkerzijde aanziende.

Bron: Hollandse Genealogische Databank

Staats: Evers (1874): mr. J.C. van der Borch, Arnhem 25-1-1750.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek
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‗Caecilia Concert‘ Arnhem nr 17: T.C.V.D. Borch, 25. Jan: Ao 1750. Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.

◄Wijnen
◄Ex-libris naar ontwerp van A.A.M. Stols & J. Buckland Wright. Uit: D. de Bruin.
2001. Het moderne heraldisch exlibris in Nederland. Heraldisch Tijdschrift 7: 69-76.

*Harderwijk-2-5: A. van der Borch, Arnhem 25-4-1749.
Het schild is op een Duits kruis gelegd.
Variant: Helmteken: een gouden kroon waarop een zwarte raaf tussen een antieke vlucht van zilveren
zwart.
*van Epen & Vorsterman van Oyen (1891).
kleur (bovenstaande Bron).
*ten Houte de Lange (2001): van der Borch, van der Borch genaamd van Rouwenoort, van der Borch van
Verwolde, van der Borch tot Verwolde (van Vorden).
van der BORCH - (alleen bovenhelft resteert) rechts een halve leeuw, links een burcht met twee
verdiepingen. Helmteken: een burcht. Schildhouders: twee griffioenen die de helm houden.
*Horst-1: Caspar van der Borch, heet van Velthuysen, 3-7-1640. Omschrift: de naam.
ter BORGH, zie Ter BORCH.
BORN - doorsneden, A. twee schuingekruiste pijlen met de punten omlaag, B. een paal. Helmteken: geen.
*Zutphen-2: Arnoldt Born, geërfde in Veluwe, kapitein? Zutphen 14-7-1730.
ter BORN - een hanenbenedenpoot.
*Hattem-2-3: Johan ter Born, te -?- 12-11-1478. Omschrift: de naam.
van den BORN - een springende, uitkomende bok.
*Coll. Muschart 56i: zegel Jan van den Born, leenman van Gelre 30-8-1756. RAGld.
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van den BORN - in zilver een schuinkruis van 12 rode ruiten. Helmteken: een vlucht van zilver en rood,
waartussen een ruit van het schild.
*Coll. Muschart 47o: Van den Born te Delft
en 's-Gravenhage.
kleur (foto ontvangen van Bart van Aller,
Bennekom, c1978)., idem tek. Berjo Hammer
(1992).
F. Kragt. Peter van den Born (Nijkerk) wijst
erop dat dit het wapen van de Delftse familie
van den Born is, en dat er geen wapen van
de Nijkerkse familie van den Born bekend is
(mond. meded. 2004).
van den BORN, der BORN - in blauw een
zilveren valk met een kap over de kop van
natuurlijke kleur, staande op een horizontaal
geplaatste zilveren stok, waaraan in het midden een gouden ring hangt, en vergezeld boven van twee
zilveren schelpen.
o
*Coll. Muschart 61A .
van den BORN, zie ook van RAAIJ
BORRE van AMERONGEN - een kruis. Een groot hartschild: een schuinbalk, vergezeld rechts en links van
drie zoomgewijs gerangschikte lelies. Helmteken: een vaan met plant.
*Arnhem-11: Borre van Amerongen, Utrecht 20-12-1674.
Of moet ik hem onder van AMERONGEN plaatsen? Borre is ook een voornaam.
BORRE van AMERONGEN - in rood een schuinbalk, vergezeld van zes lelies, drie boven en drie beneden,
alles van zilver. Helmteken: op een zilver-rode wrong een vlucht, rechts rood, links zilver.

Mr. Johan Borre van Amerongen, 1682.
Uit: ‗Wapenen der steden, dorpen en heerlijkheden in Utrecht‘, ca 1750.
Coll. en foto CBG.
Uit R. Alma. 2001. Streekwapens. Genealogie 7: 104-106.
*Schutte (2001, zie Van HARN). Het wapen is identiek aan dat van ZOSIUS.
Het geslacht Borre van Amerongen zou, 'naar men zegt, gesproten is uit het
geslacht Van AMERSFOORT.'
zie afbeelding.
BORREKENS - een merk.
*Gelderland-2: Aernt Borrekens, 27-7-1575. Omschrift: de naam.
BOS - geen schild: een gekroond monogram met de twee letters J en twee letters B.
*Bentinck: Jan Bos, tr. Tijmetje van den Bos, Ede. 2-3-1794.
BOSCH/BOONSAIJER - zij gebruiken het zegel van Berend WILLEMSEN.
*Bentinck: Cornelis Bos, tr. Aletta Boonsaijer, Ederveen 19-7- 1794.

174

BOSCH - in blauw een goud gekroond zilveren monogram van de letters J en B. Helmteken: de kroon van
het schild. Dekkleden: zilver en blauw.

De letters J en B duiden op Jan Evertsen Bosch, ook Bos.
*Bos(ch). Tek. C.J. van den Bosch. 1984. Het landbouwersgeslacht
van den Bosch uit Veenendaal

BOSCH - in blauw een zilveren schuinkruis. Helmteken: een blauw-zilveren wrong met drie struisveren,
blauw, zilver, blauw. Dekkleden: blauw en zilver.
*ontwerp Heraldisch Atelier M.N. Damstra, Groenekan, 1967. Zie ook W. Wijnaendt van Resandt. 1939.
Een oude Veluwsche afstamming, Dr. Willem Bosch en zijn voorgeslacht. De Ned Leeuw 39: 482-499.
van BOSCH - de letters H en B naast elkaar. Geen schild.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van Hendr. Bosch, lid gemeentebestuur Voorst 1-10-1812.
van den BOSCH - gedeeld, A. een uitkomende adelaar, B. zeven bomen, waarvan drie grote bomen naast
elkaar, waartussen twee en waarnaast links en rechts nog een boompje, alles op grond. Helmteken: een
vlucht (1798)/een uitkomende adelaar (1799).
Dr. Huijbert van den Bosch gebruikte drie sterk verschillende zegelstempels. Misschien dat alleen het
stempel met zijn monogram niet van hem was.

*Zeven (2006: 36.36) en
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) en Wageningen-1: zegel van Dr. Huijbert
van den Bosch, stadsgeneesheer schepen, Raad van Rechtspleging, te
Wageningen 4-12-1798; coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van
H(uibert) van den Bosch, stads med. doctor, schepen van Wageningen 45- 1799.
van den BOSCH - een dwarsbalk, vergezeld boven van twee lelies, gescheiden door een streeppaal, en
beneden van een gaande leeuw/dwarsbalk op doorsneden veld, de bovenhelft gedeeld met in iedere helft
een lelie, de benedenhelft beladen met een gaande leeuw. Helmteken: een lelie.
De streeppaal is niet altijd te zien.

Zeven (2006: 28.17) en
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) en Wageningen-1: zegel van Dr. Huijbert van
den Bosch, stadsgeneesheer schepen, Raad van Rechtspleging, te
Wageningen 4-12-1798; coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van H(uibert)
van den Bosch, stads med. doctor, schepen van Wageningen 4-5- 1799. Het
zegel werd bekrachtigd door van den Bosch‘s handtekening; idem 21-91802.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) Wageningen: zegel, geplaatst op een testament 20-10-1800, naast de
handtekening van Dr. Huibert van den Bosch (zie boven).
van den BOSCH - een monogram H, V, D en B.

Zeven (2006: 35.17): Dr. Huijbert van den Bosch (zie boven). Wageningen
24-11-1801.
van den BOSCH, zie ook ONBEKEND-4
van den BOSCH - in zilver staande op een grasgrond een boom, alles van groen, vergezeld van twee naar
elkaar toegewende zwarte vogels staande op de grasgrond. Helmteken: de vogel van het schild (met
variant tussen een naar rechtsgewende vlucht de vogel van het schild). Dekkleden: zilver en groen.
Schildhouders: een leeuw en een griffioen.
Zie voor meerdere varianten: Bron.
*van den Bosch, 1984.
kleur (vdBosch); zw (vHelbergen); VG 6 (1981): 100.
Variant: Helmteken: de zwarte vogel tussen een zilveren antieke vlucht. Schildhouders: twee rood
getongde leeuwen.

*ten Houte de Lange (2001): van den Bosch (Rheden).
BOSCH VON ROSENTHAL - in blauw een schuinbalk, beladen met een gaande leeuw in de richting van
de balk geplaatst, houdende in de rechtervoorpoot een zesbladige bloem aan een gebladerde steel, de
schuinbalk op een gevierendeeld veld, waarvan 1 en 4. effen zilver, 2. en 3. in zilver een adelaar. Twee
helmtekens: 1. een adelaar en 2. een uitkomende leeuw met een zesbladige bloem aan een gebladerde
steel in de rechtervoorpoot. Omschrift: de naam en daarachter de woorden notaris te Velp prov. Gelderland.
*Twello-1: Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch von Rosenthal, notaris te Velp 7-7-1838.
*Brantsen: Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch von Rosenthal, notaris te Velp 29-4-1830.
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BOSGOED - in zilver een zwarte zandloper. Helmteken: de zandloper tussen een vlucht.

*zie volgende blz.

BOSGOED - een gestyleerde aar, met over de steel een lint, waarop het jaartal 1901; links en rechts
vergezeld door een druiventros, waarop een druivenblad; vanuit de bovenlijn twee driehoeken.
*restaurant Bosgoed, te Wilp-Achterhoek.
visitekaartje van H.J.J. Bosgoed.
Dit wapen werd ca 1970 ontworpen; het bevindt zich ook ingemetseld bij de ingang van het restaurant. De
druiventrossen duiden op de horecakant van het bedrijf, en de aar op bakkerij. In een zaal hangt een lap,
met drie stellen initialen, alle eindigend op B van Bosgoed. Op deze merklap bevindt zich een
fantasiewapen: in blauw een gouden paal, beladen met drie zilveren kruisjes.
BOSGOED - in zilver een zwarte zandloper. Helmteken: de zandloper van het schild. Dekkleden: zilver en
zwart.

*vdBosch, en Muschart 78R: Marten Bosgoed scholtus Apeldoorn 5-9-1733, en Bernardus Bosgoedt,
scholtus van het Loo 24-4- 1781. RAGld. Zie ook Arm. Gén. Suppl.
kleur (vdBosch); zw (Nikkels); VG 15 (1990): 163; zw (vHelbergen), foto van zegelafdruk 1998.
Variant: i.p.v een helmteken de letters M en B boven de helm.
*Horst-1: Martin Bosgoed, geërfde in Veluwe 13-11-1730.
*Gelderland-4: Mertin Bosgoed, verwalter scholtus van het ampt Apeldoorn. De letters M en B boven de
helm.
Variant: i.p.v een helmteken de letters B en B boven de helm.
*Gelderland-5: Bernardus Bosgoedt, leenman van het huis Putten, scholtis van het Loo, Apeldoorn 24-41781.
BOSGOEDT - een geplante boom, vergezeld links van een aanziend gestelde geklede man met de
linkerhand op de heup en in de rechterhand een stok, die schuinrechts naar beneden voor de stam van de
boom langs gaat. Helmteken: de boom van het schild.
*Muschart 67C. Zegel: Maria Brechtje Bosgoedt, echtgenote van J.A. van Tongeren Apeldoorn 1799.
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*Klarenbeek-1: B. Bosgoedt, leenman van het Huis Putten: boven het schild de letters B en B.
van BOSHOF - in blauw een uit de linkerrand komende berenpoot, vasthoudende een uitgerukte groene
boom. Helmteken: twee berenpoten van het schild, waartussen de boom van het schild. Dekkleden: goud
en blauw.

Variant: Coll. Muschart 67C en 68E een
adelaarspoot ipv berepoot.
*Herman Boshoff, ridder 1-2-1582, Rogier van Boshof, geërfde van Veluwe 1-4-1668, en broer Henrick en
zuster Janna.
BOSHOF, BUSCHOFF - een uit de linker schildrand uitgaande horizontaal geplaatste poot, die
eenuitgerukte boom vasthoudt. Helmteken: een kroon.
*Ridderschap van Veluwe.

Het maken van onderscheid tussen een beren-, leeuwen- of arendspoot op
een zegel lijkt mij moeilijk.
uit Bron.
van BOSHOFF - een vanuit de linkerrand uitgaande horizontaal geplaatste leeuwenpoot, die een uitgerukte
boom vasthoudt. Helmteken: een boom, vergezeld rechts en links van een leeuwenbenedenpoot met de
klauw tegen de stam rustende.
*Veluwe-2-2: zegel Hendrick van Boshoff, tot Suijrhuijs met zijn vrouw Margaretha van Leefdael, testament
te ? 25-4- 1660. Boven het schild de letters HVB.
*Arnhem-6-1: Harmen van Boshof, tinsheer van land in het kerspel Elst. Helmteken: als boven. Omschrift:
de naam.
*Arnhem-6-3: Harmen van Boshof, tinsheer (als boven) Elst 29- 3-1691. Helmteken: als boven. Omschrift:
de naam.
*Jeurissen (1999): Conradus Jacobus van Boshoff, heer tot Zuyrhuys ende Hage Anno 1622 den 3 Junii.
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Kasteel Ter Horst te Loenen: (Aleid)
van Boshoff, tr. Wijnand Hackfort.
Prachtige foto: Willem van Leuveren.

Variant: de poot uit de rechterschildrand komend. De kroon van de boom merkwaardig.

◄Op penning van een Schutterijketen van de schutterij van
Vierakker door onbekende meester. Eigenaar gemeente
Warnsveld, in Stedelijk Museum Zutphen. Het hangt aan een
gegoten vogel met een wapen Boshoff/Goltstein.
uit Jeurissen (1999), en van Dijk & Herweijer (1999).
van BOSHOFF - helmteken: een boom tegen welks stam rechts en links een klimmende beer.
*Gelderland-5: jonker Heyndrick van Boshoff, 'sHage 29-9-1622.
BOSHOFF/van GOLSTEIN - alliantiewapen; gedeeld, I. BOSHOFF (boom en berenpoot uit
rechterschildrand), II. gedwarsbalkt van acht stukken (van GOLTSTEIN).

*Jeurissen (1999), zie verder van
BOSHOFF.
◄Jeurissen (1999).
Alliantiewapen: van Boshoff/Goltstein (zie
hieronder).
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BOTTER - in zilver een zwarte dwarsbalk, vergezeld boven met drie rode lelies en beneden met één rode
lelie. Helmteken: twee geharnaste armen samen de lelie van het schild vasthoudende.

◄Jhr. A.J. Gevers & A.J.
Mensema. 2006. De
verlening van adeldom
en wapens aan
verschillende leden van
de familie Gevers. De
Ned. Leeuw 123: 161196.
◄ Muscharts Wapenboek Amersfoort: Gijsbert
Botter, schepen, burgemeester en raad van
Amersfoort.
◄ C.J. van den Bosch. Volgens Muschart: oud Stichtse adel, maar ook Jacob Botter,
schout en later landtschrijver van en geërfde gerichtsman op de \ Veluwe 2-10-1578.
*Hoekelum-1: Jacob Botter, geërfde gerichtsman op Veluwe 28- 11-1639. Omschrift:
de naam.
Variant: Helmteken: waarschijnlijk twee omgekeerd kepersgewijs geplaatste vissen.
*Gelderland-5: Jacob Botter, landschrijver van Veluwe, 9-8-1563.
Zeven (1993d).
Variant: een ring ipv lelie.
*Coll. Muschart 26U: Jacob Botter.
*Gelderland-2: charter 1339 Jacop Botter, landtscryver op Veluwe febr. 1566. Helmteken: op een traliehelm
met wrong twee toegewende drakenkoppen met gebogen hals. Omschrift: de naam.
Variant: Helmteken: waarschijnlijk twee toegewende vogelkoppen met hals. Zie hierboven.
*Gelderland-1: Jacob Botter, lantschrijver van Veluwen, 9-8-1563.
BOTTER - een merk.
*van der Hoop: Cornelis Botter, Arnhem 30-10-1593. Omschrift: Cornelis Jacopz Botter.
BOTTER HEURDT - gevierendeeld, 1 en 4. in blauw rechts een geplante boom, vergezeld links van een
springend omkijkend hert (HEURDT), 2 en 3. in zilver een dwarsbalk, vergezeld van drie lelies (BOTTER).
Helmteken: een uitkomend naar links kijkend hert (HEURDT).
*Gelderland-5: Willem Botter Heurdt, leenman van Gelre, Harderwijk 18-11-1762.
Het wapen zal samengesteld zijn uit het wapen van vaderskant HEURDT en moederskant BOTTER.
BOTZ - een omgewend staand hert.
*Gelderland-6: Antonius Botz, richter tot Gelre, 1554. Omschrift: beschadigd. Uithangend zegel.
BOUDUYNX - gevierendeeld, 1. een merk, 2. een springende haas, 3. een ander merk, 4. een golvende
smalle paal, vergezeld rechts en links van drie vijfpuntige sterren. Helmteken: een ankerkruis.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995a): zegel van Wilh. Bouduynx, Oldebroek, geërfde op de Veluwe 20-3-1741.
van den BOUHUIJS - gedeeld, I. een Friese adelaar, II. drie vijfpuntige sterren.
*Doorwerth-1: Willem die Houwer van den Bouhuijs, richter 25- 9-1503. Omschrift: de naam zonder die
Houwer. Daarom hier geplaatst.
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BOUMAN - boven twee achtpuntige sterren en beneden een posthoorn (de tekening duidt op een hoefijzer
met de kalkoenen omhoog).

*AZ-71: Claes Bouman; AZ-72: Gysbert Bouman, Fischael 1737.
Geen deellijn vermeld. Zie hierbeneden.

BOUMAN - doorsneden, A. twee achtpuntige sterren, B. een posthoorn. Helmteken: een ster van het schild.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Gijsbert Bouman, fisckael
1737.
Zie hierboven.
BOUMAN - een grote hoofdletter A staande op de benedenrand, vergezeld boven van een gaande leeuw,
die de bovenrand raakt.
*Arnhem-6-1: Henrick Bouman, schepen van Gendt, Betuwe 29-11- 1640. Omschrift: de naam. In tekst:
Bouwman.
BOUMAN - een vogel met ring met ? in de bek op een grond.

*Arnhem-25 en AZ-73: Wilhelmus Bouman, 1724 gardiaen.
BOUMEESTER, zie BOUWMEESTER (schoorsteenhalen).
BOURICIUS - in blauw een zilveren rechterschuinbalk, vergezeld van twee zilveren jachthoorns. Een
aanziende helm. Helmteken: een zilveren jachthoorn tussen een blauwe vlucht. Dekkleden: zilver en blauw.

*Staats Evers (1874) nr 1.75: Adriaan Bouricius, Arnhem, 3-6- 1740.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr 16:
Adriaen Bouricius, 3 Juny 1740. Tek. Willem ten Haegh.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Variant: de vlucht blauw en zilver.
*Rietstap: Armorial Général: Familie te Arnhem.
Varianten: 1. geen helmteken, 2. als boven, 3. schuingedeeld, twee posthoorns en als helmteken een
posthoorn, vergezeld van de letter A en G, 4. als 2.
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Bron: ?

BOURICIUS - gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een zilveren rechterschuinbalk, vergezeld van twee zilveren
jachthoorns (BOURICIUS); 2 en 3. in rood vijf versmalde doornachtige gouden linkerschuinbalken/als
linkerschuinbalken geplaatste takjes met korte afgehakte uitspruitsels (van RIEDT). Twee helmtekens: 1.
een zilveren jachthoorn tussen een zilver en blauwe vlucht naar rechts gekeerde vlucht, 2. een zilveren
zwaan met opgeheven vlucht. Dekkleden: rechts: blauw en zilver, links: rood en goud. Schildhouders:
rechts: een jachthond tussen een vlucht, links: een zwaan met opgeheven vlucht.

◄Zeven (2006: 13.08): G.I. Bouricius, Arnhem,
16-12-1781. Twee helmtekens: rechts een
hoorn tussen een vlucht, links een zwaan met
opgeheven vlucht.

*W.P.C. Knuttel. 1988. De kwartieren van Roeland Jan Bouricius (1751-1824). Genealogische Bladen okt.
1988.
*Arnhem-16: Roeland Jan Bouricius, lid gemeentebestuur Arnhem 1-9-1800, 14-11-1807. Omschrift: de
naam.
*Arnhem-18: Roeland Jan Bouricius, lid gemeentebestuur Arnhem 16-1-1802.
*Gelderland-5: G.J. Bouricius, Arnhem 19-5-1780.
Zie ook WENTHOLT/BOURICIUS.
*ten Houte de Lange (2001): Bouricius, Visscher Bouricius.
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Variant: geen schildhouders. Wrong en dekkleden rechts blauw en zilver, en links rood en goud.

◄Commons.wikipedia.org
(15-12-2010)
▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.
BOURICIUS- alliantiewapen; man: gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een zilveren rechterschuinbalk,
vergezeld van twee zilveren jachthoorns (BOURICIUS), 2 en 3. in rood vijf versmalde doornachtige gouden
linkerschuinbalken/als linkerschuinbalken geplaatste takjes met korte afgehakte uitspruitsels (van RIEDT).
Twee helmtekens: 1. een jachthoorn tussen een zilver en blauwe vlucht, 2. een zilveren zwaan met
opgeheven vlucht op zilver en rode wrong; vrouw: in blauw drie zilveren sikkels met de stelen omlaag.
Helmteken: een sikkel tussen een blauwe vlucht. Schildhouders: twee cupido‘s, de rechter met een veer op
het hoofd.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Mr. Jacob Anthoine Bouricius, 1785 advocaat voor het Hof van Gelderland;
Gelders Archief inv. 2089: Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Mr. Jacob Anthonie Bouricius,
Advocaat voor het Hof van Gelderland.

foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

VISSCHER BOURICIUS - de letters V en B voorafgegaan door een figuur bestaande uit twee horizontale
streepjes bovenelkaar waartussen twee korte streepjes naast elkaar.
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*GANijkerk: Mr. Adriaan Visscher Bouricius, Arnhem, 15-3-1830.
Mr. Adriaan Carel Visscher Bouricius, Arnhem 1787-Arnhem 1852,
procureur te Arnhem, lid van de Gedputeerde Staten van Gelderland (Ned.
Patr. 35).
Coll. Anton C. Zeven, Nijkerk V.12.
BOUWART, BOUWER - doorsneden, A. drie kronen, B. twee uitgerukte heideplanten naast elkaar.
*Muschart (1950): 141, en Muschart (1950b).
BOUWMAN, zie BOUMAN.
BOUWMEESTER - boven twee lelies naast elkaar, beneden twee omgewende zwemmende vissen boven
elkaar. Helmteken: een lelie.
*Gelderland-5: zegel Rijck Bouwmeester, Barneveld 19-1-1781.
BOUWMEESTER - drie omgewende schoorsteenhalen.
*van der Hoop: Derrick Bouwmeester en Mr. Johan Bouwmeester Arnhem 30-10-1593.
*Rhemen: Jan Boumeester 25-1-1573.
BOUWMEESTER - drie omgewende schoorsteenhalen met ring boven en haak beneden.
*charter 1339 Jan Bouwmetster, eigenaar van erven in kerspel Oisterbeecke toe Wolffhesen 26-9-1568.
Omschrift: de naam. In tekst: Bauwmeester.
Muschart heeft deze beschrijving, maar is nodig. Immers gewoon is dat de schoorsteenhaal niet op zijn
kop wordt afgebeeld.
van den BOVENKAMP - in zilver een paalsgewijs geplaatst zwaard met de punt omhoog; vergezeld in de
rechter- en linkerbovenhoek van een rode roos, waaronder een rood hart. Helmteken: tussen een rode
vlucht het zwaard uit het schild. Dekkleden: zilver en rood.

*Kits Nieuwenkamp. Ned. familiewapens dl 2: 7; gebaseerd op lakafdruk.
Op vrachtwagens van het nu niet meer bestaande bedrijf Van den
Bovenkamp te Veenendaal was dit wapen aangebracht.

van den BOVENKAMP - in zilver drie bomen van natuurlijke kleur, staande op een groene drieberg, elke
boom overtopt met een zilveren vogel. Helmteken: de boom en de vogel van het schild. Dekkleden: zilver
en groen.
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*Kist Nieuwenkamp (1975). Ook zw afb.
*van den Bosch (1984): Gelders geslacht met tak in Veenendaal; zie ook
Gens Nostra 15 (1960).
zw (uit Bron).
BOIJEN - zes verticaal geplaatst vissen (3-3).
*Putten-1-2: Papierwaszegel: Huybert Huybers Boijen, scholtus van ampt Putten 20-3-1684.
Komt ook als Huybert Huybers voor: zegel 5-2-1692.
van BOYNENBURG gnt. HONSTEYN, zie van BOINENBURG gnt. HONSTEYN.
van de BRAAK - in rood drie samengebonden gouden korenhalmen, vergezeld aan weerszijden van een
liggend zilveren molenijzer. Helmteken: een uitkomend hert van natuurlijke kleur met tussen de voorpoten
de korenhalmen van het schild. Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

van de Braak
Wapenregistratie, Jaarboek CBG 61 (2007): 232.
BRAAKMAN - in blauw een zilveren keper, vergezeld van drie eveneens van zilveren zwanen, boven twee
en beneden één.
Helmteken: een zwaan van het schild.
Dekkleden: blauw en zilver.

*coll. Muschart, via Dr. J.C. Klesser,
Scherpenzeel.
links (Nikkels).
van BRAAM - zwart,in een schildhoofd van zilver een uitkomende rode halve leeuw (van BRAAM). Wrong
en dekkleden: zwart en zilver. Helmteken: een uitkomende naar rechts gewende hermelijnen kop en hals
van een bok; aan de punten van ede horens een naar rechts waaiende vaan met het woord .?.
Schildhouders: rechts een gouden roodgetongde leeuw, links een vrouw.Alles staande op een arabesk.
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Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*ten Houte de Lange (2001): van Braam (patriciaat).
Er is ook nog een adellijke tak van de familie van
Braam.
*Gelderland-5: Jacob Pieter Braam, Brummen 4-5-1778.
van BRAAM HOUCKGEEST - gedeeld, I. van BRAAM (gedeeld, halve leeuw en lelie), II. in goud een rode
dwarsbalk beladen met een zilveren lelie en vergezeld van drie rode ruiten (van HOUCKGEEST).
Helmteken: eenkop en hals van een hermelijnen bok met rode horens en sik, tussen een zilveren vlucht.
Schildhouders: twee omkijkende leeuwen.

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.
van BRAKEL - gedeeld, I. gevierendeeld, a en d. schuinrechts gedeeld, in a. een rechthoek hangende aan
de onderzijde van de deellijn en in d liggende op de deellijn, b. een ovaal waaraan naar links buigende
stralen, c. een voorwerp. II. in rood (gearceerd) een gekanteelde muur, als een dwarsbalk.

W. van Brakel, Gardiaen 1784.
*AZ-74.
van BRAKEL - in rood twee verticaal geplaatste zilveren vissen en afgewend en naast elkaar, vergezeld
van negen gouden spitskruisjes (3-3-3). Wrong en dekkleden: goud en rood. Helmteken: een uitkomende
gouden adelaar. Schildhouders: twee leeuwen.
*ten Houte de Lange (2001): van Brakell.
Variant: vergezeld van zeven bolkruisjes waarvan twee rechts boven elkaar, twee links boven elkaar en drie
tussen de vissen boven elkaar.
*Muschart (1938).
Brief 26-11-1473 met zegel van Sweder van Brackell: twee vissen met het woord BRAKEL (I.A. Nijhoff
1847. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland. dl. 5. Arnhem. 218p).
van Treslong Prins (1918): Zweer van Brakel, ov. 1536 tr. Maria van HARDENBROECK. Zerk met 2 x 2
kwartierwapens: van Brakel en een springende bok?, Van Hardenbroeck en ?
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van Brakel van Dordrecht
 E.J. Wolleswinkel. 2007. Het wapenboek van de
Haagse schilder Willem Flessier uit 1652. De Ned.
Leeuw 124: 166-167.
▲Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
van BRAKEL van DORDRECHT - in rood twee afgewende zilveren vissen, vergezeld van acht gouden
breedarmige zoomsgewijs geplaatste kruisjes (zie boven).
van BRAKEL, zie ook van ISENDOORN a BLOIS.
van BRAKELL, zie van BRAKEL, en van DELEN.
BRANA - een merk.
*Arnhem-6-1: Henrick Brana, 1640. Omschrift: de naam.
van BRANDEWIJK KUMSIUS - gedeeld, I. in groen een schaap staande op een grond, II. in zilver een
arendsbeen. Helmteken: een vlucht.
*Hattem-1: Cornelius van Brandewijk Kumsius, schepen van Hattem 26-4-1809.
Zie ook van BRANDWIJCK KUMSIUS.
BRANDS - zie VERSTEGE
BRANDT - gedeeld, I. in blauw een geplante boom, II. in rood een keper, vergezeld van drie stenen.
Helmteken: een beklede arm met elleboog naar rechts en houdende in de hand een horizontaal geplaatste
brandende flambouw met de vlammen naar links.
*Gelderland-5: Johanna Augusta Brandt, Twello 26-12-1736.
BRANDT - een keper, vergezeld van drie lelies. Helm met wrong en dekkleden. Helmteken: drie
uitkomende bloemen uit een steel ontspruitend.
*J. Belonje. 1936. Nederlandsche grafschriften. Navorscher 85: 19: bij ingang van de kerk een omgekeerde
grafsteen als stoep. Met tekst: Welgeboren Heer de Heer S.R. Brandt, luitenant ten Dienste deser Lande,
gestorven den 11 Maart 1768.
*Wageningen-1: Henrick Brandt, vaandrig en geërfde in Veluwe, Ede 11-1-1735.
BRANDT - een keper, vergezeld van drie lelies. Helmteken: drie anjelieren op stelen naast elkaar, de
buitenste bloemen overvallende.
*Rheden-2-1: Jan Mauwrits Brandt, geërfde in Veluwezoom, Rhederampt 18-8-1757.
Muschart: niet zeker of dit wapen van hem is. ACZ: Is wel goed, want:
*Wageningen-1: Henrick Brandt, geërfde in Veluwe 11-1-1735.
*Veluwe-2-1: J.M. Brandts, Nijmegen 5-7-1765, Nijmegen 25-2-1766.
BRANDT - een keper, vergezeld van drie bladeren. Helmteken: drie klokbloemen aan stelen waaiersgewijs
naast elkaar.
*Gelderland-5: Reijnier Brandt, Ede 15-9-1767.
van BRANDWIJCK KUMSIUS - gedeeld, I. een stappend schaap op grond, II. een adelaarspoot.
Helmteken: een antieke vlucht.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994c): zegel van Cornelis van Brandwijck Kumsius, schepen van Hattem 26-41809.
Zie ook van BRANDEWIJK KUMSIUS.
van BRANSEBERCH - drie dwarsbalken.
*Hattem-2-3: mansschild Luytgart van Bransenberch, vrouw van Henric van Brunckhorst, leenman in het
Eeschede tiend in kerspel van der Wolde 27-7-1423. Omschrift: de naam.
BRANSEN, zie BRANSSEN en BRANTSEN.
BRANSSEN - drie uitgerukte heideplanten.
*Arnhem-6-1: Johan Branssen, erfpachter van Overbetuwe 27-11- 1610.
*Gelderland-2: Johan Bransen, Arnhem, 9-10-1613, 7-3-1614. Omschrift: plat. Muschart: drie seinlichten.
BRANSSEN - drie verhoogde uitgerukte heideplanten naast elkaar, vergezeld beneden van drie lelies naast
elkaar. Helmteken: een ster tussen een vlucht.
*Gelderland-6: Henr. Branssen, Zutphen 14-6-1639.
Zie ook BRANSEN.
BRANSSEN - alliantiewapen; gedeeld, I. BRANSSEN, II. SANDIUS. Helmteken: een uitgerukte
heideplant/toorts. Dekkleden: zwart en zilver.

*Gelders Archief, inv. 352.1
Wapenboek S. Lucasbroederschap
Arnhem: Henricus Branssen.
J.V.D. & fisci Gelriae Advocatus.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.
BRANT - een keper, vergezeld van drie lelies. Helmteken: op een traliehelm met wrong een gebladerd takje
met vier bladeren rechts en vier links, op een lint de naam.
*Gelderland-2: charter 1357 Jan Brant, 8-7-1558.
BRANT - gedeeld, I. een keper, vergezeld van drie -?- (?schoorsteenhalen?), II. een haan. Helmteken: een
hanenkop met hals tussen twee palmtakken.
*Hattem-2-3: Alert Brant, klooster Clarewater 17-2-1517. Omschrift: de naam.
BRANTIUS - een zeepaard, de voorkant bruin, de achterzijde zwart, tegen een achtergrond, waarvan de
bovenste helft lichtblauw, de benedenste helft een zee is. Dekkleden en wrong: blauw en goud. Helmteken:
de voorkant van de zeepaard van het schild, uitkomend tussen een vlucht van blauw en goud.

Tek. M.J. Nix, Zutphen.
*Schutte (1975): I.204 Gosvinus Brantius,
Harderwijk.
*Muschart (1950): 86: zie VERSTEGE.
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BRANTIUS - gedeeld, I. zeepaard rustend op water (BRANTIUS), II. weder gedeeld, 1. een ankerkruis, 2.
een schuinbalk begeleid rechts van drie lelies en links van twee lelies.
*Muschart (1950): 148: Brant Gosensen, ov. 16-5-1621, otr. Harderwijk 7-2-1595 Reintgen Arnts:
BRANTS - een verkort smal kruis.
*Gelderland-6: Willem Brants, onderscholtis tot Voerst [Voorst], 11-12-1555. Omschrift: onduidelijk.
Papierwaszegel.
zie BRANTSZ.
BRANTS - vermoedelijk een brandende hoge stapel takkenbossen. Helmteken: een vogel met lange staart.
*van der Hoop: Derck Brants, bezit in Rencum, Arnhem 1746.
BRANTSEN - drie lelies.
*Bentinck: Wolter Brantsen, geërfde in Veluwe, 11-11-1667.
BRANTSEN - in zilver boven drie zwarte, uitgerukte heideplanten, hermelijnstaartjes of toortsen naast
elkaar, bevestigd op naar boven gekeerde zwarte kruisvormige handvaten, en beneden drie gouden lelies
naast elkaar. Helmteken: een heideplant uit het schild. Dekkleden: zilver en zwart. Schildhouders: twee rood
getongde zwarte arenden met geopende, neerwaarts gerichte vlucht, staande op schuingekruiste
dorre/bladerloze groene takken.
Schutte (1975): II.231 (Joannes Brantsen, 19-2-1656).
Muschart, CBG beschrijft de heidetakken als omgekeerde hermelijnstaartjes. Rietstap benoemt ze:
hermelijnstaartjes.
Zie ook EVERTSOEN.
*ten Houte de Lange (2001): Brantsen.
*van Helbergen.
*Schutte (1975): I.128 (Henricus Brantzen, 10-9-1625), II.231 (Joannes Brantsen, 19-2-1656); VII.60
(Johannes Brantsen, 19- 2-1655).
*Rheden-2-1: G.A.A. Brantsen, douarière Brantsen, geërfde in Veluwezoom, Rhederoort 24-7-1815.
*Arnhem-4: H. Brantsen, op Ligterbeek 7-9-1809.
*Arnhem-6-1: Everhard Jacob Brantsen, J.U.D., griffier van de Hove van Gelderland 9-12-1737.
*Arnhem-13-1: Dr. Henrick Bransen, schepen van Arnhem 24-6- 1638. Omschrift: beschadigd.
*Nijkerk-1: W.R. en E.J. Brantsen, geërfden in Veluwe, Arnhem 13-3-1743.

▲Gens Nostra 41
(1986): 217.

▲Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.

◄ Sterk vergoot detail van het Titelblad Kaartboek Sint Catharinae in Arnhem.
Reprod. 1988, en Leppink, 1997:p.361): Dr. Henric Branssen. Het volledige
titelblad bij Dibbets.
*Doorwerth-1: H. Brantsen 17-2-1710 (zie ook BRANTSEN/KELFFKEN.
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*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel W.R. Brantsen, Arnhem, 16-7-1786.
Zie ook Zeven, 1993c.
*Hoff: W.R. Brantsen, op den Huijse de Kruyshorst bij Rheden 1-10-1798.
*van der Hoop: Henrick Bransen, schepen van Arnhem 9-2-1636; Henrick Willem Brantsen, geërfde in
Veluwezoom 23-11-1746.
*Arnhem-27: Dr. W.G.J.H. Brantsen van de Zijp, wethouder van Arnhem 1899.
*Veluwe-8: Hendrick Brantsen, schepen van Arnhem 14-6-1698. Omschrift: de naam; Mr. Johan Brantsen,
Arnhem 3-9-1802, idem ontvanger generaal van het quartier van Veluwe 19-8-1773. Lak; Mr. Dirk Willem
Abraham, Arnhem 16-5-1766. Lak.
*Brantsen: Alida Johanna Brantsen. Arnhem 24-11-1778; Dr. Hendrick Brantsen, burgemeester van
Arnhem, Arnhem 26-4-1723.
*Arnhem-30 en AZ-75: Mr. Henr. Brantsen, I.V.D. (=J.U.D.), gildemeester; AZ-76: W.R. Brantsen.
*Gelderland-11: H. Bransen, Arnhem 28-2-1627.
Goud op zilver!
zw (vHelbergen); kleur (Bron Dr. Henric Branssen, huismeester en burgemeester), kleur (R.A.J. Dix &
N.A. Hamers. 1986. GN 41: 217); AZ-71 (zw).
Variant: een zwart-zilveren wrong, getopt door een uitgerukte heideplant.

W.R.
Brantsen.
* AZ-75 en
AZ-76.

GAWageningen: Zeven (2006): Brantsen.

Nr 20.14. -- Brantsen
15-1/4-41794.

Nr 64.09. H. Brantsen,
Arnhem 26-12-1791 (Tweede
Kerstdag).

Derk Willem Gerard Johan Hendrik
Brantsen. Ned. Adel 1828.
▲Bron: Hollandse Genealogische
Databank.

Ook afgebeeld in W. Nijenhuis-ten Arve, 2010. Rhederoord.Zelhem.175p.
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*Gelders Archief inv. 2105 Hendrick Brantsen, I.U.D., Burgermeester
der Stad Arnhem, Collonel geworden Ao 1763.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Staats Evers (1874) Hendrick Brantsen JUD, Borgermeester de Stad
Arnhem, Collonel geworden AD 1763, nr 2.31, Arnhem, 15-10-1762.

Variant: een aanziende helm met vijfbladige kroon. Helmteken: een zwart hermelijnstaartje. Dekkleden:
zilver, zwart en goud.

*Staats Evers (1874) nr 2.17: G. Brantsen, Arnhem, 14-11-1755; nr 2.32: D.W. Brantsen, Arnhem, 15-101762; nr 2.33. D.W.A. Brantsen, Arnhem, 15-10-1762; nr 2.48: W.R. Brantsen, Arnhem, 11-12- 1777; nr
2.49: E.J. Brantsen, Arnhem, 11-12-1777.

*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek ‗Caecilia Concert Arnhem nr 17: G. Brantsen, den 14
November 1754, H: Brantsen, den 15 October 1762, D.W. Brantsen, den 15 October 1762, D.W.N.
Brantsen, Den 15 October, W.R. Brantsen, den 10 December 1777, E:J:Brantsen, den 11 December 1777.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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Variant: de hermelijnstaartjes in het schild en als helmteken met het gevest omhoog.

Johan Brantsen, Ned. Adel 1824.
◄Bron: Hollandse Genealogische Databank.

BRANTSEN/BRANTSEN - alliantiewapen; man en vrouw beiden: BRANTSEN (heideplanten en lelies).
Schlddekking: ? Onder de schilden mogelijk Ordetekens van o.m. die van de Koninklijke Orde der Unie.

*Zeven (2006: 30.20): G.A.A. Brantsen douarière Brantsen, Arnhem, 31-51808. Zij meldt dat haar eheman was Mr. Derk Willem Alexander Abraham
Brantsen van Rhederoord, in leven Richter van de Koninklijke Orde der
Unie,Kamerheer van zijn Majesteit den Koning van Holland (d.i. koning
Lodewijk Napoleon), mitsgaders Drost des Kwartier van Arnhem en het
Departement van Gelderland, deze avond omstreeks tien uuren is overleden
op zes en zestig jaaren, bijna vier maanden --.
BRANTSEN/KELFFKEN - alliantiewapen; gedeeld, I. BRANTSEN (drie heideplanten en drie lelies), II.
KELFFKEN (drie schuinbalken).
*Doorwerth-1: Beatrix Kelffken wed. Johan Brantsen, Arnhem 17- 2-1710.
Zie ook BRANZEN/KELFFKEN.
BRANTSEN/van LAWICK - gedeeld, I. BRANTSEN (heideplanten en lelies), II. van LAWICK. Helmteken
en dekkleden: BRANTSEN.
Arnhem-5: Mr. Aenneus Branssen, adv. fiscaal van Gelderland.
*coll. Muschart (Zeven, 1994a): Brantsen, burgemeester, Arnhem, 1637 momber der hoven van
Gelderlandt; Gelders Archief, inv. 2089.

Burgermr. Brantssen, Momber des hoves van Gelderlant, 1637.
*Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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BRANTSEN - een zeer verhoogde, omgewende zwemmende vis als een snoek met lange grove rugvin,
vergezeld vlak eronder en vlak bij de zijranden, rechts en links van een kleine vijfpuntige ster, geheel
beneden een ankerkruis. Helmteken: twee vissen van het schild met de koppen omlaag en als een
omgekeerde keper geplaatst. Omschrift: de naam.
*Veluwe-2-10: Meynt. Brantsen, Nijkerk 19-7-1697, geërfde in Veluwe.
BRANTSEN, zie ook BRANTSZ, en van der HOOP
BRANTSEN/de VREE - alliantiewapen: man: BRANTSEN (laurierboom), vrouw: de Vree (in rood een lelie).
*Veluwe-8: J.E. Brantsen geb. de Vree, Arnhem 16-5-1766.
BRANTSEN/van de ZIJP - wapen BRANTSEN.

Ex-libris van Brantsen en Brantsen van de Zijp.
Bron: Bierens de Haan et al. (2002).
BRANTSZ, BRANTSEN - een smidshamer/houweel met lange steel, vergezeld rechts en links naast de
steel van een ster. Helmteken: een geharnaste arm met de elleboog naar links en in de hand de hamer
schuinlinks omhoog.
*Brantsen: Henrick Brantsz, Lunteren/Ede 2-4-1588. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Lambert Brantsen, Veenendaal 27-10-1663.
BRANTSZ - alliantiewapen; gedeeld, I. BRANTSEN (heideplanten en lelies), II. doorsneden, A. van DANS
(met knoest), B. in zilver een zwarte lelie. Schildhouder: een links van het schild op grond staande griffioen
houdende het schild aan koorden omhoog.

*coll. Muschart, Johan Brantsz, hopman.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboeck St. Joosten Schutterij Arnhem:
Johan Brants, hopman.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

BRANTZ - een smal kruisje.
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*Arnhem-29: Wilhem Brantz, 5-7-1562. Omschrift: S.Willem.Brans.Jansen.
zie ook BRANTS.
BRANTZ - een smidshamer met lange steel, vergezeld rechts en links van een kleine ster.
*Arnhem-34: Henrick Brantz, erfpachter, Ede 6-7-1598. Omschrift: de naam.
BRANZEN - gevierendeeld, 1 en 4. BRANTSEN (heideplanten en lelies), 2 en 3. in zilver drie zwarte
schuinbalken. Helmteken: BRANTSEN.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Mr. Hendrick Branzen, burgemeester van Arnhem.
BRANZEN/KELFFKEN - alliantiewapen; gedeeld, I. BRANTSEN, II. in zilver drie zwarte schuinbalken
(KELFFKEN). Helmteken: BRANTSEN.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Mr. Johan Branzen, 1664
burgemeester van Arnhem; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboeck St.
Joosten Schutterij Arnhem: Johan Branzen, J.U.D., Ao 1664. Burgemr
der stad Arnhem.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

BRANZEN/EVERWIJN - alliantiewapen; man: gevierendeeld, 1 en 4. BRANTSEN/BRANZEN, 2 en 3.
KELFFKEN. Helmteken: op een wrong een uitgerukte heideplant van het schild. Dekkleden: zwart en zilver.
Vrouw gevierendeeld 1 en 4. EVERWIJN, 2 en 3. KELFFKEN. Helmteken: de kraanvogel van het schild.
Dekkleden zilver en rood.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboeck St. Joosten
Schutterij Arnhem: Hendrik Branzen, I:U:D:, Borgemeester der Stad
Arnhem, Anno MDCC (=1700).
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

194

BRASCAMP - het basismerk is een 4, waarvan de horizontale arm eindigt in een kruisvorm, en de verticale
in een driepoot.
BRASCAMP - het basismerk, vergezeld rechts- en linksboven van een zespuntige ster. Helmteken: geen.

Peter Brascamp, Dijkschrijver.
CODApeldoorn. Foto H. Oosterbroek.

BRASCAMP - het basismerk rechts vergezeld van een E en links van een B.
*Coll. Muschart 87B. EB = Engelbert Brascamp 1-6-1711, custos te Twello.
*Klarenbeek-1: Engelbert Brascamp, 2-6-1781.
Variant: het merk in spiegelbeeld.
*Schimmelpenninck: ?Kleinzoon in Voorst 1781, pachter van de Waag te Twello 13-3-1782. Ook vergezeld
boven van twee zespuntige sterren 1778.
BRASCAMP - het basismerk, vergezeld boven van twee zesbladige bloemen. Helmteken: afgebroken.
*Gelderland-8: Peter Brascamp, dijkschrijver van Veluwe, 3-3- 1803.
BRASCAMP - het baismerk, vergezeld rechts en links van een zespuntige ster en de letters W, B en K
(=Walter BrasKamp). Helmteken: een ster.

*Grotenhuis: Engelbert Brascamp, custos in Twello, Voorst 1-6-1711.
*Gelderland-5: Engelbert Brascamp, leenman van het Huis Beukelaar, en
Walter Brascamp, leenman van het Huis Almelo, Twello 22-10-1790.

BRASCAMP - een schuinbalk beladen met drie sterren. Helmteken: tussen een vlucht een ster.
*Coll. Muschart 32P; Goswin Brascamp te Apeldoorn 21-4-1802.
*Apeldoorn-1: G. Brascamp, geërfde gerichtsman op Veluwe te Apeldoorn. Alliantiewapen: vrouw: een
gebladerde tak in de vorm van een 8 gebogen. Helmteken: een uitkomende, aanziende, naakte man met de
hand op de heup en met een pijl in de rechterhand.
BRASCAMP- een monogram van de letters W, H en B, waarboven een streep, waarop een springende
hond staat.
*Coll. Muschart 87E. WHB Willem Hendrik Brascamp, 't Loo 1766. Hij heeft in 1778 een gekroond
monogram.
BRASCAMP - een leeuw. Helmteken: een uitkomende leeuw.
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*Coll. Muschart 50R. Goswijn Brascamp, gerichtman in 't Loo 1809. zegel, RAGld.
BRASCAMP - een gekroond monogram.
*Coll. Muschart 87E. Goswijn Brascamp, 't Loo 1811. Zegel, RAGld.
BRASCAMP - een gekroond monogram van de letters W, J, B en K.
*Horst-1: Willem Hendrik Brascamp, verwalter scholtus van de heerlijkheid 't Loo, 17-3-1778.
BRASCAMP - een gekroond monogram met boven dit monogram een horizontale streep, die een
springende hond ondersteunt.
*Horst-1: Gosen Brascamp, 't Loo, 27-2-1778.
van BRECK - een staand dier (beer?) zuiver verticaal geplaatst.
*Gelderland-6: Ernst van Breck, schepen Wageningen, 1559. Omschrift: de naam. In tekst: van der
BRUEGGE. Papierwaszegel.
BRECKERVELD - drie zespuntige sterren.

*AZ-78: Yoshua Breckerveld, zv Herman Jansz Breckerveld.
Zie ook AZ-582 Nicols Vorster.

BRECKERVELD - gevierendeeld, 1-4, drie zespuntige sterren (BRECKERVELD), 2-3. een adelaar, die in
kwartier 3 omgewend (ARENTS).

*AZ-77: Herman Jansz Breckerveld/Breckevel.
Herman J. Breckerveld was getrouwd met Jenneke Arents. Zijn wapen zal een
alliantiewapen BRECKERVELD en ARENTS (adelaar) zijn.
BREDENBROEK - een geplante boomstam, waaraan een naar rechts en schuinomhoog gerichte tak,
getopt met een vogel met een schuinomlaag gerichte vrij lange staart. Helmteken: een vogel met de
vleugels zijwaarts gestrekt.
*Hattem-1: Albert Bredenbroek, verwalter scholtis van Hattem 8-5-1684. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
BREDENOORT - een monogram van de hoofdletters G en H, waarin een weerhaak.

Gerrit Bredenoort, geërfde in Veluwe, Apeldoorn 9-2-1734.
*Horst-1. Tek. R.T. Muschart.

BREDENOORT - een monogram van de hoofdletters J, J en B. Helmteken: een uitkomend hert.
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*Gelderland-5: Jan Jacobs Bredenoord, Twello 5-5-1772.
BREDENOORT - een gekroond monogram van de hoofdletters J, G en R.

*Gerrit Aalbers Bredenoort, heemraad van de Dijkstoel van Veluwe,
Apemdoorn, 22-5-1807. CODApeldoorn. Foto H. Oosterbroek.nov.
2005.
Hij zegelde samen met Jacob Gerard,dijkpander en Reinier
Oosterbroek. Samen lieten een zegelstempel maken met de voorletter
van hun voornamen Jacob, Gerrit en Reinier. Bron:Zeven (2009) en
Vegt (2010).
van BREE - een merk.
*Arnhem-32: Lambert van Bree, Arnhem 8-1-1575. Omschrift: de naam.
BREEMKENS - drie voorwerpen, mogelijk lelies. Helmteken: een voorwerp, mogelijk een lelie.
*Hattem-1: Dierijck Breemkens, Zutphen 7-5-1658, vriend van Franciscus Avercampt, secr. Hattem. Dierijck
Breemkens heeft veel last en pijn van een dik been 'van booven van mijn lijf af tot beneeden aan mijn voet
toe.'
van BREEMPT, zie van BRIEMT.
van BREEN - doorsneden, A. gedeeld, I. drie jachthoorns, II. een keper, vergezeld van drie ruiten, B. een
springend dier met een zeer korte staart, overigens als een hond, op grond. Helmteken: een uitkomend
dier/hert.
*Veluwe-2-1: Abraham Jacob van Breen, Nijkerk 31-7-1744, 11-9- 1744.
*Veluwe-6: Abraham Jacob van Breen, Nijkerk 6-7-1750, 12-11-1751, 13-2-1752, 30-5-1752.
Variant: doorsneden, A. gedeeld, I. drie jachthoorns, II. een keper, vergezeld van drie eikels, B. een
springende hinde op grond. Helmteken: een uitkomend hert met de hoorns recht omhoog.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a) zegel van Abraham Jacob van Breen, Nijkerk 6-2-1750, 12-11-1751.
Op 13-2-1752 en 3-3-1752 zegelde hij met een zegel: drie waaiersgewijs gerangschikte stokken waarvan
één met drie dwarsuitsteeksels, rustende op de benedenrand en in de schildvoet drie sterren naast elkaar.
Helmteken: drie struisveren.
*Veluwe-2-1: A.J. van Breen, Nijkerk 2-3-1751, 5-3-1751, 3-12-1751.
Op Nijkerk 30-5-1752 (Barneveld-1) een springende hond in de benedenhelft. Helmteken: een uitkomend
hert met gewone hoorns.
van BREEN - drie voorwerpen (krauwels) en in de schildvoet drie sterren naast elkaar. Helmteken: drie
struisveren.
*Abraham Jacob van Breen, Nijkerk 3-3-1752.
*Veluwe-2-1: A.J. van Breen, Nijkerk 29-12-1751, 31-12-1751.
Waarom heeft Abraham J. van Breen hier een ander zegelstempel?
BREMER - de letters HB tegen elkaar aan.
*Gelderland-2: Herman Janssen Bremer, Arnhem 8-9-1705.
BREMER - een zeer hoge burcht op grond
*Gelderland-2: Jan Janssen Bremer, Arnhem 8-9-1705.
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BREMER - een merk.

Frans Bremer, gardiaen.
*Arnhem-30 en AZ-79.
de BRENCK - een groot, langwerpig blad, schuinlinks geplaatst, vergezeld in de linkerbovenhoek van een
ster.
*Arnhem-14: Rijqwinus de Brinck, priester en vicarius in der Onder Kircke te Arnhem 31-5-1456. Omschrift:
de naam.
van BRENCK - drie schuinrechts geplaatste vijfbladige takjes. Helmteken:een boom.
*Gelderland-5: Evert van Brenck, Arnhem 21-4-1787.
van BRENCK - drie lelies.
*C.L. van Otterlo. 1991. Van Brinckhouwer blijkt van Brinck, Brouwer. Oud-Rhenen 10: 100-103. Zerk
Rutger van Brenck, 1648.
xerox foto zerk uit Bron.
ten BRENCKE - een merk.

Riquen ten Brencke, 1495.
*Gelders Archief: NB-779-178
Verkerk B6522/709.
BRENDEKE - in blauw een afgeknotte eikenboom met twee bladeren en twee eikels, alles van goud.
Helmteken: tussen twee trompen een eikenboom met twee bladeren en in de top een eikel.

*gevelsteen te Alvesse (D)
(H. Roskam, Apeldoorn).
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Sterke vergroting.
◄ foto van zegelring (vdEnk).

BRENDEKE - gedeeld, I. drie sterren boven elkaar, II. drie vogelkoppen met hals schuinrechts geplaats
boven elkaar. Helmteken: een ster tussen twee olifantstrompen.

.H. Brendeke, gardiaan 1786.
*AZ-80 wapenschildje op beker van het Tappersgilde te Arnhem, GMArnhem
(ontv. H. Roskam).

I

(ontv. H. Roskam).

BRENTINCK - een kerkbanier met drie ruitvormige ogen aan de bovenrand en drie even lange hangers/met
drie maliën langs de bovenrand en de hangers rechthoekig. Schildhouders: twee leeuwen, rustende met
één poot op de bovenrand van het schild. Omschrift: de naam.
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Gadert Brentinck, 1442.
Verkerk B6558/11.
GAArnhem OAA-184-825
*Arnhem-33: Gadert Brentinck. Arnhem 31-8-1442.
Gelders Archief: Gadert Brentinck, 1442.
*Arnhem-6-3: Gadert Brentinck, scepen tot Arnhem 26-7-1443.
Omschrift: de naam.
BREUKERS - schuinlinks gedeeld, I. drie kronen (2-1), II. drie planten (1-2).

*AZ-81: Henderieck Brevkers, Gardiaan.
BREUL - een dier in vlammen. Helmteken: een op zijn achterste zittende dier.
*Gelderland-5: Bartholomeus Breul, oud-burgemeester van Rhenen, ?Rhenen 187-1646.
BREUNISSEN - een adelaarspoot/arendsbeen. Helmteken: geen.

*AZ-82 en (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Gerhard
Breunissen, gildemeester 1753.

BREUNISSEN - in rood drie groene klaverbladeren. Een aanziende helm met rood-groene wrong.
Helmteken: een klaverblad van het schild. Dekkleden: rood en groen.
*Staats Evers (1874) nr 1.59: Bernardus Breunissen, organist van de St. Janskerk te Arnhem, ca. 1723.
BRICHEAU - een geplante boom. Helmteken: een boom.
*Enghuizen-1: J. Bricheau, Hattem 8-6-1802 (2x).
BRICHEAU - in blauw twee schuingekruiste pijlen, vergezeld beneden van een drietoppige heuvel van de
benedenrand uitgaande. Helmteken: de twee schuingekruiste pijlen.
*Zeven (1994c): zegel van J. Bricheau, secretaris van Hattem 11-5-1810. Veluws?
*Hattem-1: J.J. Bricheau, advocaat en procureur Hattem 21-2- 1809, 11-7-1809, 9-7-1810, 29-4-1810.
BRIELUIS - in blauw een zilveren lelie. Helmteken: de lelie van het schild tussen een vlucht. Dekkleden en
wrong: zilver en blauw.
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*Schutte (1975): V.094 Henricus Wilhelmus Brieluis, Arnhem.
*Gelderland-5: Gerrit Brielius, leenman van Gelre, Arnhem 3-4-1660.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

BRIELUIS - in zilver een gouden(!) lelie. Helmteken: de lelie van het schild. Dekkleden en wrong: zilver en
goud.

*Schutte (1975): V.095 Henricus Brieluis, Arnhem, juni 1669, praetor
collegii centesimus vigesimus calendis.
Handfoto: Ad J. de Jong, 2010.
Goud op zilver! Zie BRILEIUS.
van BRIEMT - doorsneden van acht stukken. Helmteken: op een steekhelm een hoed met zeer brede rand
en lage bol getopt met een vlucht.
*Arnhem-15: Johan van Briemt 1436. Omschrift: de naam. In tekst: van Breempt.
van BRIENEN - een stappende eenhoorn.
*Klooster-1-3: Steven van Brynen, schepen van Arnhem 9-1-1434.
van BRIENEN - in zilver een klimmende, rode eenhoorn. Helmteken: op een rood en zilveren wrong de
eenhoorn van het schild uitkomend. Dekkleden: rood en zilver. Schildhouders: twee omkijkende griffioenen
met de staart tussen de achterpoten.

*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S.
Lucasbroederschap Arnhem: Ghisbertus
â Brienen, J.V.D. Camerae Rationalis
Auditor et Consul Arnhemiensis.

*HUA 643-1/2400-5
Wapenboek Engelen
Handfoto Ad J. de Jong, 20`0.
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foto‘s ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding.
*Ridderschap van de Veluwe; Kwartierstaat
Zie ook van BRIJENEN/BRYENEN. d.d. 13-4-1745, zie LUTTEKEN); Verkerk (1992 afb. 55, 62).
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel Henr. van Brienen, Voorst 7-10-1599,
zegel Johan van Brienen, Oldebroek 10-7-1709. Zie ook Zeven (1993c).
*Backer, 1880: zegel van L. van Brienen, 1598: als helmteken de gehele eenhoorn.
*Brummen-1: Jacob van Brienen, scholtis in het ampt Apeldoorn 6-6-1711.
*Gelderland-4: Jacob van Brienen, scholtis van ampt Apeldoorn 14-8-1722. Helmteken: de eenhoorn
aanziend gesteld met de kop naar rechts gewend Gerard van Brienen, scholtis ampt Apeldoorn 12-8-1685,
22-3-1697. Omschrift. Papierwaszegel.
*WIJNEN.
*Arnhem-1: Arnt van Brinen, scepen tot Arnhem 29-3-1603. In tekst Brienen.
*Gelderland-2: Arndt van Brienen, schepen van Arnhem, 3-4- 1585. Helmteken: op een traliehelm met
wrong een uitkomende eenhoorn. Omschrift: de naam; Arnt van Brinen, 1465. Omschrift: de naam; Gijsbert
van Brienen, Arnhem, 5-12-1629. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-3: Aernt van Brinen, scepen tot Arnhem 5-4-1597. Omschrift: de naam; Jor. Hendrick van
Brienen, rekenmeester 5-4-1597. Omschrift: de naam.
*Arnhem-5: Mr. Ghisbertus van Brienen, raad van Arnhem.
*Arnhem-6-1: beschadigd zegel Johan van Brienen, schepen van Arnhem 28-5-1428, 12-1-1457; Gijsbert
van Brienen 20-11-1594. (zegel sterk beschadigd).
*Arnhem-34: Gijsbert van Brienen, schepen van Arnhem 8-12- 1669. Omschrift: de naam. Tegenzegel:
wapen van zegelring.
*Arnhem-14: Johan van Brienen, scepen van Arnhem 20-7-1424. Omschrift: de naam.
*Arnhem-15: Steven van Brienen, scepen tot Arnhem 1443.
*Arnhem-16: Aerndt van Brienen, schepen van Arnhem 10-1-1583.
*Harderwijk-2-5 Johanna Elisabet de Beijer wed. Johan van Brienen, burgemeester van Harderwijk 19-91739; Lucretia van Brienen en Nalida Helena van Brienen, Harderwijk 25-9-1756.
*Oldebroek-1: Johan van Brienen, JUD, verw. richter van Oldebroek 20-1-1707.
*Gelderland-1: Johan van Brienen 1456. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Henric van Brienen, ridder draagt het goed Halle in Kerspel Berinchem (=Bennekom) over
aan Eduart, hertog van Gelre 23-4-1346.
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*Gelderland-5: Jacob van Brienen, burgemeester van Elburg 11- 1-1720.
*Arnhem-6-3: Gisbert van Brienen, schepen tot Arnhem 4-4-1632. Omschrift: de naam.
*Klooster-1-3: zegel Johan van Brienen, schepen van Arnhem 5- 5-1457. Omschrift: de naam.
*Wageningen-1: R. van Brienen, burger van Arnhem en G. van Brienen, burger van Rhenen, Arnhem 2611-1742.
*Gelderland-6: Henrick van Brienen, richter te Wageningen, 8-6-1605. Met de letters H, V en B boven het
schild.
*Wageningen-4: Derick van Brienen te Wageningen 1548 (van de 6 zegels aan dit charter is alleen deze
over).
*Arnhem-18: Huinetta Coenradina van Brienen en haar man Mr. Alexander Jan van Kervel, Arnhem 15-101760.
*Rhemen: Gijsbert van Brienen, Arnhem 24-2-1620.
*Arnhem-29: Seijno van Brienen, Zutphens leenman, 25-3-1560. Op een lint de naam.
*Arnhem-32: Johan van Brienen, scepen van
Arnhem, Arnhem 3-4- 1414. Omschrift: beschadigd;
Steven van Brienen, scepen van Arnhem, Arnhem
19-10-1449; Jan van Brienen, Arnhem 25-3-1488.
Omschrift: de naam.
*Arnhem-33: Henrick van Brienen, Arnhem 20-51426. Omschrift: de naam; Steven van Brienen, 318-1442. Omschrift: de naam.
*Gelderland-13: J.E. van Brienen-De Beijer,
Harderwijk 23-4- 1728.
*Arnhem-34: Arnt van Brienen, Arnhem 28-1-1595.
Omschrift: de naam.
*Bentinck: Gerrit Jan van Brienen, Ede 31-8-1739;
Mr. Gerrit Jan van Brienen, Ede 2-9-1776: de
eenhoorn hoog springend en niet klimmend,
schilddekking: een vijfbladige kroon.
*Verwolde-2: R. van Brienen, Arnhem 16-7-1734.
*Grotenhuis: Gerard van Brienen, scholtus ampt
Apeldoorn. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
kleur (vdBosch); zw (Bron); zw (vHelbergen); kleur (foto van schilderij, zie
Bron); kleur (wapenkaart, GADeventer); kleur (van Epen & Vorsterman van Oyen, 1891); foto zegel
(vdEnk); Verkerk (1992 scan zegel Johan van Brienen, Arnhem, 1426; scan zegel Steven van Brienen,
Arnhem 1434); zw (Damstra, M.N. 1946. De eenhoorn 'La Dame à la Licorne'. Ned. Archief Geneal. &
Heraldiek 4 (1945/6): 46-48; Schilderij van een onbekende militair Van Brienen in het Historisch Museum
Wageningen (foto ACZ).

Eén van
de 32
kwartieren
Van
Lintelo
(zie
aldaar)

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Schimmelpenninck: G. van Brienen, Apeldoorn 4-4-1701; J. van Brienen, Arnhem 30-12-1699.
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*Brienen: Johan van Brienen, 6-8-1682.
*Hoff: Reyner van Brienen 18-8-1631; Dr. Gisbert van Brienen, burgemr. van Arnhem 18-8-1631
*Hoekelum-1: Wolter van Brienen, capitain en geërfde in Veluwezoom 1-6-1667.
*Horst-1: Gerard van Brienen, scholtis te Apeldoorn 14-1-1680. Lak; idem 30-9-1666.
Variant: Helmteken: op een steekhelm een zittende eenhoorn. Op een lint de naam met erachter herso.
*Putten-1-4: Jan van Brienen, ampman van de abt van Paderborn, 1488.
Variant: de kop in stotende houding.
*Arnhem-15: Henric van Brienen, knaap, Arnhem 1435.
Variant: een gekromde hals en de punt van de hoorn in rechterbovenhoek.
*Arnhem-6-2: Johan van Brienen, schepen tot Arnhem 27-4-1456. Omschrift: de naam, Steven van Brienen,
schepen tot Arnhem 1452. (Muschart: 'Vrij primitief gesneden').
Zie ook van BRYENEN, Henrijk HEIJ, Johan SPOLTMAN, Engelbert Opten NOORT, Johan Opten
NOORTH, Gijsbert Opten NOORTH, Johan de GREVE, Arnold Opten NOORTH, Gerard van NOEIJ.
Variant: helmteken: de eenhoorn aanzien gesteld met de kop naar rechts gewend.
*Veluwe-2-15: Jacob van Brienen, scholtis van het ampt Apeldoorn 10-11-1716. Hij zegelde ook te Arnhem
20-6-1707 als scholtis van het ampt Apeldoorn met een klimmende griffioen. Helmteken: een uitkomende
griffioen aanziend gesteld doch met de kop half naar rechts gewend. Wellicht had hij zijn zegelstempel niet
bij zich en behielp zich toen met het stempel van een ander.
Variant: Schilddekking: een gouden kroon waarop een rode eenhoorn staat. Dekkleden: zilver en rood.
Schild- en banierhouders: twee eenhoorns met in de banier het schild. Alles rustende op een groene grond.
*ten Houte de Lange (2001): van Brienen, van Brienen van Ramerus (zie beneden), van Brienen van
Guesselt.
Variant: een klimmende eenhoorn, zuiver verticaal geplaatst. Helmteken: een stappende eenhoorn.
Omschrift: de naam.
*Klooster-1-2: zegel Johan van Brienen, schepen van Arnhem 28- 3-1467.
VAN BRIENEN (GAArnhem, Verkerk)

Henrich van Brienen, 1421
Verkerk B6525/31
GAArnhem NB-875-147.

Johan van Brienen, 1426
Verkerk B6558/30
GAArnhem OAA-6222-630

204

Johan van Brienen, 1426
Verkerk B6525/20
GAArnhem NB-837/169.

Steven van Brienen, 10-9-1434.
GAArnhem, St Jans Commanderij van Arnhem, Loeff.
Walburg 57.

Steven van Brienen, 1442.
Verkerk B6557/17.
GAArnhem OAA-1170-824.

Johan van Brienen, 1447.
Verkerk B6524/22.
GAArnhem NB-776-221.

Johan van Brienen, 1456.
Verkerk B6526/22.
GAArnhem GA-419-143.

*Staats Evers (1874): G.J. van Brienen, Arnhem, 1735.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek ‗Caecilia Concert
Arnhem nr 16: G:J: Van Brienen U.I.Dr, 1735. Tek. Willem ten Haegh.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van BRIENEN - een omgewende springende eenhoorn. Helmteken: op een rood-zilveren wrong een
omgewende uitkomende rode eenhoorn. Dekkleden: rood en zilver.
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*Arnhem-6-1: Arnt van
Brienen, geërfde in
Veluwe, Arnhem 16-61566. Omschrift: de
naam.
*Gelders Archief, inv.
Wapenboek St. Joosten
Schutterij Arnhem:
links: Reijner van
Bryenen, 1617
(dekkleden: rood en
zilver), en rechts:
Docter Gijsbert van
Brienen, 1623
(dekkleden: zilver en
rood); Jasper van
Bryenen Jasperszn,
obijt de 29 maij anno 1612.
foto‘s ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding.

Detail van een schilderij waarop Gijsbert
van Brienen (Arnhem 1594-Arnhem 1632)
in 1624 door onbekende kunstenaar is
afgebeeld.
Bierens de Haan (red) (2002).

Wapenkaart Deventer
GADeventer. Coll. ACZ.

van BRIENEN - een springende eenhoorn. Het schild omgeven met een uitgeschulpte zoom.
*Gelders Archief:
Gelders Archief foto.
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van BRIENEN - onduidelijk, rechtsboven een groot schildhoek beladen met een eenhoorn (van BRIENEN).
Omschrift: DIRICI VAN –

*Gelders Archief: Deric van Brienen,
1428.
Verkerk B6525/5.
GAArnhem, NB-877-174.
foto Gelders Archief.
van BRIENEN - gedeeld, I. van BRIENEN (omgewend), II. in goud een zwarte kraai (KREVENGER).
Helmteken en dekkleden: van BRIENEN.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Gerhart van Brienen, 1652 burgemeester van Arnhem, ontfanger van de
Groote Geldersse Tol op de rijn en issels, rentmeester des Capittels van H. Walborgen; Gelders Archief,
inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Gijsbert van Brienen, Burgemr. Der Stadt Aernhem,
Ontfanger van den Grooten Gelderschen Tol op de Rhijn ende Issule, Rentmr. Des Capittels van St.
Wolborgen, 1652; Johan van Bryenen. *Arnhem-24: Mr. Johan van Brienen, burgemeester van Arnhem,
1707, colonel.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Mr Johan van Brienen, burgemeester van Arnhem, 1721.
foto‘s ACZ. Zie Inleiding voor de foto-kwaliteit.
van BRIENEN - gedeeld, I. van BRIENEN (omgewend), II. in goud een zwart merk (van de POEL?).
Helmteken: de omgewende eenhoorn uitkomende. Dekkleden: rood en zilver.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Gijsbert van Brijnen, 1587, obijt 30 September 1636, A den
3 Octobis 1636 begraven.
foto ACZ. Zie Inleiding voor de foto-kwaliteit.
Muschart: van de POEL? In dat geval M.H. of H.M. van de Poel.
van BRIENEN - gedeeld, I. van BRIENEN (omgewend), II. in goud een zwart merk. Helmteken: de
omgewende eenhoorn uitkomende. Dekkleden: rood en zilver.
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*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Nicolaes van Brijnen, obyt Ao 1656.
foto ACZ. Zie Inleiding voor de foto-kwaliteit.
van BRIENEN - gedeeld, I. van BRIENEN (omgewend), II. in blauw een zittende zilveren hond
(SLUIJSKEN). Helmteken: de omgewende eenhoorn uitkomend. Dekkleden: rood en zilver.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Arnolt van Brijenen, schepen.
foto ACZ. Zie de Inleiding voor de fotokwaliteit.
van BRIENEN - alliantiewapen, man: gevierendeeld, 1. van BRIENEN, 2. in zilver drie zwarte schuinbalken
(KELFFKEN), 3. in goud een zwarte kraai (van KREVENGER, omgewend), 4. in zilver twee zwarte
uitgerukte heidetakken en in een groen schildhoofd drie gouden sterren naast elkaar (SCHRASSERT).
Twee helmtekens: rechts: een uitkomende eenhoorn (van BRIENEN), links een zilveren vluchtelk beladen
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met de zwarte schuinbalken, die op de rechter vleugel volgens het schild, die op de linker vleugel
schuinlinks, over de schuinbalken heen een gouden spoor (KELFFKEN). Dekkleden rechts: rood en zilver;
vrouw: gevierendeeld, 1. In rood drie gouden winkelhaken (Opten NOORTH), 2. van ECK (schuinbalk), 3.
van BRIENEN (eenhoorn omgewend), 4. in groen een zwarte uitgerukte boom (VERSTEGHEN?). Twee
helmtekens: rechts: Opten NOORTH, links: van ECK. Dekkleden: boven blauw en zilver, beneden rood en
zilver.

*Coll. Muschart (Zeven,
1994a): Mr. Reinder van
Brienen, 7-6- 1748
burgemeester van Arnhem;
Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboeck St. Joosten
Schutterij Arnhem: Reinder
van Brienen, I:U:Dr:,
Burgermeester der Stad
Arnhem, Electus den 7 Junii
1748.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit
de Inleiding. Muschart
beschrijft de heidetakken als
hermelijnstaartjes.

van BRIENEN - alliantiewapen, man: gevierendeeld, 1. van BRIENEN, 2. in goud een zwarte kraai (van
KREVENGER, 3. in zilver drie zwarte schuinbalken (KELFFKEN), 4. SCHRASSERT. Helmteken: een
uitkomende eenhoorn. Dekkleden rechts: rood en zilver; vrouw: gevierendeeld, 1 en 4. in zilver drie zwarte
schuinbalken (KELFFKEN), 2 en 3. in zilver twee zwarte uitgerukte heidetakken en in een groen schildhoofd
drie gouden sterren naast elkaar (BRANTSEN). Helmteken: een vlucht de rechter vleugel als het eerste
kwartier en beladen met een gouden spoor, de linker vleugel beladen met drie zwarte linker schuinbalken
waaroverheen een gouden spoor. Dekkleden links: zwart en zilver.
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*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Johan van Brienen, I.U.D., Ordenaris Raad des
Furstendoms Gelre, en Graafschap Zutphen, eerste regerende
Burgemeester der Stat Arnhem. MDCCXI (=1711).
foto ACZ. Zie Inleiding voor fotokwaliteit.

van BRIENEN tho BIJSEL - van BRIENEN (eenhoorn).
*Rhenen-2-2: Henrick van Brienen tho Bijsel, bestaltten hopman over een pendellen dutsscher soldaten 108-1583.
van BRIENEN van RAMERUS - de eenhoorn. De halfaanziende helm gedekt door een gouden kroon
waarvan het middenblad vervangen is door een breedarmig kruisje.
van BRIENEN - gedeeld, I. van BRIENEN (omgewend), II. in zilver een rode adelaar (MUNTER).
Helmteken: een uitkomende omgewende rode springende eenhoorn.

*Gelders Archief, Wapenboek St. Joost Schutterij Arnhem: Jasper
van Brijenen, obijt den 16 mai anno 1606.
foto ACZ. Zie Inleiding voor fotokwaliteit.
van BRIENEN-SMISSAERT - alliantiewapen: man: van BRIENEN (eenhoorn) en vrouw: SMISSAERT
(sterren).
*Gelderland-1: Maria Constantia van Brienen-Smissaert, Rhenen 9-7-1744.
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BRILEIUS - onduidelijk doch wel zeker een lelie.
*Elburg-2-3: G. Brileius, Arnhem 28-10-1659. Papierwaszegel.
Zie BRIELUIS
BRINCK - een stappende os met aanziende kop op grond. Helmteken: een gewone mand met twee oren
waaruit vlammen.
*van Gent: Ernst Brinck, geërfde in Veluwe, Harderwijk 2-6- 1640.
Zie beneden.
BRINCK - een staande os met de staart tussen de achterpoten door horizontaal naar links naast het
lichaam op grond. Helmteken: een hoge tenen mand met twee grote oren, waaruit vlammen.
*Gelderland-5: Johan Alphert Brinck, leenman van de abt van Paderborn, Harderwijk, 1-2-1645. Omschrift:
de naam. Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Johan Alphert Brinck, Harderwijk, 4-10-1620. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
Zie boven.
ten BRINCK - verkorte gaffel over een dwarsbalk heengaande.
*Arnhem-13: Gertruidt ten Brinck, vrouw van Cornelis van WI, schepen van Arnhem 21-1-1562.
van BRINCK - drie lelies.

*grafzerk no 28 van Cornelis Jansz van Brinck, Cunerakerk,
Rhenen, zie Oud-Rhenen 10: 100-103. VG 15 (1990): 58.

van den BRINCK - een merk.

*AZ-83 en Arnhem-25: Tonis van den Brinck, gardiaen.

ten BRINCKE - een wassenaar, vergezeld van drie zesbladige bloempjes. Schildhouders: twee griffioenen
met het schild in de twee bovenste poten houdend en in de bek een koord, waaraan het schild hangt.
*Hattem-2-3: Claes ten Brincke, 30-12-1430.
BRINCMAN - een merk en de letter B.

*AZ-84: Ian Brincman 1665.
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BRINKHORST - doorsneden, A. in goud drie zwarte ruiten, B. effen blauw. Helmteken: op een zwartgouden wrong een ruit van het schild. Dekkleden: zwart en goud.

◄Ontv. Jan Pieper, J.S.A.
Brinkhorst & G. Brinkhorst.
(25-11-2010).
▲
*Redactie De Ned. Leeuw, A.E.M. Landheer-Roelants & Z. Plomp-Kamphuis. 2001. De voorouders van
Petra Laurentien Brinkhorst. Ned. Leeuw 118: 395-438: de Brinkhorst-familie stamt uit Dieren. A.C. Zeven.
2005. Het wapen Brinkhorst. De Nederlandsche Leeuw 122: 167-168. Het wapen is gebaseerd op een van
Brinkhorst (Amersfoort, Nijmegen) en lijkt sterk op dat van Freijse (prov. Utrecht).
Links Bron (kleur) tek. J.B. Bronsema, 2001.
BRINKHUIS - linksgeschuind, I. in goud een rood latijns leliekruis, II. in goud een geopende trappenhuis
met vijf ramen (1-2-2), verlciht van het veld, alles van goud. Helmteken: drie gouden sterren boven elkaar
tussen een rode vlucht. Dekkleden, rood en goud.

HGD, ontwerp H.K. Nagtegaal 2009. Familie oorspronkelijk uit Heerde.
BRINKMAN - doorsneden, A. in blauw een man in 18de eeuwse kledij, staande op de snijlijn, de
rechterhand ?zaaiend, de linkerhand op de heup, voor de man een blokje of steen op de snijlijn, achter de
man twee soortgelijke stenen, B. in zilver drie rode zespuntige sterren. Wapenspreuk: Res age tutis eris.
Het schild gedekt door een bladerkroon; bloemversiering.
*Kits Nieuwenkamp. 1952. Heraldische sprokkels 6. Gens Nostra 1952: 174-176: Brinkman.
van BROCHUSEN - doorsneden, A. een pothelm met helmteken op een veld waarop 14 onduidelijke
voorwerpen (geen hermelijnstaartjes), waarvan rechts en links en beneden in drie rijen van elk twee boven
elkaar en de overige twee terzijde van de punt van de pothelm, B. effen. Omschrift: S.Janned.Broechusen.mil.
*Gelderland-21: Jan heer van Brochusen, bruine was, 1-3-1333.
Zie van BROEKHUIZEN.
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van BROCHUSEN - effen en in een schildhoofd rechts een lelie en links negen (4-5) hermelijnstaartjes.
Omschrift: S.‘Wilhelmi.de.Broechu.militis.
*Gelderland-21: Willem heer van Brochusen, groene was, 1-3-1333, 25-9-1338.
Zie van BROEKHUIZEN
van BROECHUSEN - effen met een schildhoofd beladen met vijf hermelijnstaartjes naast elkaar.
Helmteken: een aanziend gestelde pothelm waarop een hoge hoed zonder rand en een vlucht daaraan
verbonden.
*Gelderland-21: Johan heer van Broechusen, groene was, 1-3-1333.
Zie van BROEKHUIZEN
van BROECHUSEN - geen wapenschild: een geklede vrouw met hoorn des overvloeds in de linkerarm
binnen de rand waarop het omschrift: S.Willelmi.de.Broechuse---.
*Gelderland-21: Willem van Broechusen, heer van Wickerade, ridder, groene was, 1-3-1333.
Zie van BROEKHUIZEN
van den BROECK/van LAWICK - gedeeld, I. geëente dwarsbalk (van LAWICK), II. twee schuingekruiste
zwaarden met de punten omhoog en een derde verticaal daaroverheen met de punt omlaag (van den
BROECK). Schilddekking: een kroon, vermoedelijk met drie fleurons en twee drie-parels.
*van Lawick: Anna van den Broeck, Wageningen 12-9-1726.
*Gelderland-5: Anna van den Broeck (getr. met Johan van Lawick), op het Huis Cortenburgh 20-3-1729.
Variant: het verticale zwaart over de beide andere heen. Wrong en dekkleden: rood en zilver. Helmteken:
een geharnaste rechterarms met zwaard.
*ten Houte de Lange (2001): van den Broeck.
Kennelijk niet duidelijk of het verticale zwaard eroverheen gaat of belegd is.

*Zeven (2006:
37.13): Anna van
den Broe(c)k
douarière Johan
van La(u)wick,
vrouwe tot den
Cortenberg,
.Kortenbergh, op Korten-berg 13-8-1743.
Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink
Cortenberg = Kortenburg = Cortenburgh, later Oranje Nassau Oord te Wageningen.
van BROECKHUEIJSEN - een linker schuinbalk. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-6: W. van Broeckhueijsen, Velp, 11-9-1639.
Muschart: Dit wapen komt ook voor bij Van Broeckhuijsen.
van BROECKHUISEN, zie van BROECKHUYSEN.
van BROECKHUISEN - doorsneden, A. in zilver negen (5-4) hermelijnstaartjes, B. effen groen. Helmteken:
een vlucht volgens het schild.
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◄Ridderschap van de Veluwe.
*Gelre 1181 Villem v. Bruchusen: de sin. au chef d‘herm. C.: un vol coupé arg. et sin. > groen, het
schildhoofd hermelijn. Helmteken: een vlucht doorsneden zilver en groen.
*Gelderland-7: Wilhelm Herman van Broeckhuisen tot de Lackmeer, Arnhem 30-4-1671. Omschrift: de
naam.
Variant: effen, een zilveren schildhoofd beladen met negen (5-4) hermelijnstaartjes. Wrong: zilver en groen.
Schildhouders: twee griffioenen.
*Gelderland-10: W. van Broeckhuijsen, Arnhem 30-9-1749.
*Rhemen: Fenna Helena Aleijda van Broekhuijsen, 27-5-1707; Wilt Jan van Broeckhuisen, heer tot de
Lathmer, gecommitteerde ter Staten Generaal. Omschrift: de naam met erachter 'heer van de Lackmer'
(sic). Datum?.
Muschart, R.T. 1919. De purperkleur in de heraldiek. De Ned. Leeuw 37: 76-77: groen soms foutief
gearceerd van heraldisch linksboven naar rechtsonder (=purper); Muschart in coll. CBG: Wilh. Hendrik, neef
van Willem Herman Broeckhuisen heeft purper ipv groen.
Variant: effen, een zilveren schildhoofd beladen met negen (5-4) hermelijnstaartjes.Helmteken: een vlucht
volgens het schild. Schildhouders: twee gouden roodgetongde, zilvergenagelde leeuwen.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Variant: Helmteken: een doorsneden vlucht, beide helften effen.
*Nuys: W.H. van Broeckhuisen, Arnhem 3-5-1758; GABarneveld.
Variant: Gelderland-5: Willem Herman van Broeckhuisen. burgemeester, Harderwijk 18-6-1755.
Variant: Wrong: zwart en groen. Dekkleden: boven zilver en zwart, en beneden groen en zilver. Helmteken:
een zilveren vlucht beneden beladen met vijf (3-2) hermelijnstaartjes.
*ten Houte de Lange (2001): van Broeckhuysen.
Variant: acht (5-3) hermelijnstaartjes.
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*Arnhem-15: Anthonij van Broechusen, 1436. Zijn meezegelende broers Segher, Matheus, Johan en
Michiel gebruiken hetzelfde wapen in hun zegelstempel. Alle zegels met onleesbaar omschrift.
Variant: zeven (4-3) hermelijnstaartjes. Op een steekhelm zonder wrong een antieke baniervlucht.
Schildhouders: twee leeuwen met kop aanziend gesteld, die de helm houden.
*Arnhem-15: Herbert van Broechusen, ridder, 1436. Omschrift: de naam.
Meerdere zegels van personen Van Broeckhuijsen worden afgebeeld door M. Flokstra. 1997.
Middeleeuwse heren van Broekhuizen. Publ. Soc. Hist. & Archéol. Limbourg 133: 141-190.

Johan van Broickhusen, 1464
Verkerk B6526/34.
GAArnhem GA-442-172.

Willem van Broickhusen, 1493.
Verkerk B6558/33.
GAArnhem GAA-6118-281.

Variant: Gorissen (1959): in schildhoofd 15 (8-7)
hermelijnstaartjes,

.

Gorissen (1959).
Tek. Gebaseerd op het Gelre-wapenboek.
maar in het Gelre-wapenboek worden er
12 (6-6) getekend.
Zie ook van BROECKHUYSEN.

Variant: CSN: in schildhoofd 13 (7-6)
hermelijnstaartjes.

Corpus Sigillorum Neerlandicorum nr 798.
Willem van Broekhuizen/ Wilhelmus de Bruchusen, miles. Gelre. Waszegel aan een rode
zijden streng. Omschrift: *S.WILLEMI,DE.
BRVCHUS MILITIS. Oorkonde van mei 1286.
A.R.Brussel. Namen no 191. Gedrukt:
Monuments anciens I, p. 214 no 64.

Variant: zeven (4-3) hermelijnstaartjes en geheel boven een barensteel met drie hangers. Op een
steekhelm zonder wrong een antieke baniervlucht. Schildhouders: een rechts aanziend gestelde edelvrouw
met haar linkerhand rustende boven op de bovenrand van het schild.
*Arnhem-15: Jan van Broechusen, heer tot Loe ende tot Geijsteren, erff hoefmeister, 1436. Omschrift: de
naam.
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Variant: zeven (4-3) hermelijnstaartjes en geheel boven een barensteel met drie hangers. Op een
steekhelm zonder wrong een antieke baniervlucht. Schildhouders: een rechts aanziend gestelde edelvrouw
met haar linkerhand rustende boven op de bovenrand van het schild.
*Arnhem-15: Jan van Broechusen, heer tot Loe ende tot Geijsteren, erff hoefmeister, 1436. Omschrift: de
naam.
van BROECHUSEN - een zwaan.
*Hattem-2-3: Gheert van Broechusen, moltsoenman voor het convent Clarewater 4-11-1438.
Een moltsoenman regelt de afhandeling tussen twee families, nadat een lid van de ene familie een lid van
de andere familie heeft gedood.
van BROECHUSEN - twee dwarsbalken.
*Klooster-1-3: zegel Zeijne van Broechusen, stadhouder-landdrost van Veluwe 28-12-1475. Omschrift:
Segel Seyne van Broechus.
van BROECKHUIJSEN - een schuinbalk. Helmteken: een vlucht met de letters W, V en B.
*Gelderland-5: Willem van Broeckhuijsen, Arnhem 8-8-1619.
van BROECKHUSEN - een schuinbalk.
*Hoff: Seijne van Broeckhusen, stadhouder van de Landdrost van Veluwe 28-8-1475. Omschrift: de naam.
In tekst: van Broickhusen.
Zie ook van BROEKHUIS, van BROICKHUSEN, en van BROECKHUEIJSEN (linkerschuinbalk).
van BROECKHUYSEN, BROECKHUIJSEN - doorsneden van zilver en groen, het zilver beladen met
negen zwarte hermelijnstaartjes (5-4). Wrong: zwart en zilver. Dekkleden: zwart, zilver en groen.
Helmteken: een doorsneden vlucht volgens het schild. Schildhouders: twee rood getongde leeuwen.
*Ridderschap van de Veluwe.
*Verkerk (1992 afb. 84 Johan van Broickhusen, Arnhem 10-2-1475).
*Harderwijk-2-7: H.H. van Broeckhuisen, Latmer 24-9-1761.
*Rhemen: Wyldt Jan van Broeckhuisen, heer tot Spankeren, Geldersen Toorn en Halderen. Zijn kinderen
voeren hetzelfde wapen, de dochters zonder helm. Wilt Gerrit Jan van Broeckhuysen, raad en
rekenmeester van Gelre, Wilhelm, Fenna Helene Aleijda wed. Hendrik vom Zee tot HuncheButtel, Anna
Alizabet.
*Horst-1: Willem Hermen baron van Broeckhuisen, heert tot de Latmer, Loenen 20-2-1750.
zw (Bron); zw (vHelbergen); Verkerk (1992: scan zegel Johan van Broichusen, Arnhem 1475).
Variant: Helmteken: een vlucht, waarvan elke vleugel beladen met een dwarsbalk waarop 5-4
hermelijnstaartjes.
*Rhemen: Wildt Gerret Jan van Broeckhuisen, raad en rekenmeester van Gelre en Zutphen, Arnhem 18-61708. Omschrift: de naam.
Variant: zilver, in een groen schildhoofd meestal vijf zwarte hermelijnstaartjes.
*Veluwe-2-3: W. van Broeckhuysen, annonceert te Arnhem 30-9-1729, dat zijn broer Wilt Gerrit baron van
Broeckhuysen, heer van de Gelderse Toorn bij Spanckeren, 1e Raat en Rekenmeester van Gelre na zes
dagen ziekte op 28-9-1729 is overleden, oud 52 jr.
*Brummen-1: W.G.J. van Broeckhuisen, zp, zd (ca 1705).
*Arnhem-6-1: Wilhem van Broeckhusen, scepen van Arnhem 27-1- 1485.
*Harderwijk-2-3: Wilm Harmen van Broekhui(j)sen, Harderwijk 27-6-1751.
Zie van BROICKHUSEN. Vele varianten, van vooral niet-Veluwse, Van Broekhuizen's met afbeeldingen
van hun zegels in: M. Flokstra. 1997. Middeleeuwse heren van Broekhuizen. Publ. Soc. Hist. Archéol.
Limbourg/PSHAL 133: 141-190.
Variant: acht (5-3) hermelijnstaartjes.
*Arnhem-15: Anthonij van Broechusen, 1436. Zijn meezegelende broers Segher, Matheus, Johan en
Michiel gebruiken hetzelfde wapen in hun zegelstempel. Alle zegels met onleesbaar omschrift.
Variant: zeven (4-3) hermelijnstaartjes. Op een steekhelm zonder wrong een antieke baniervlucht.
Schildhouders: twee leeuwen met kop aanziend gesteld, die de helm houden.
*Arnhem-15: Herbert van Broechusen, ridder, 1436. Omschrift: de naam.
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Variant: zeven (4-3) hermelijnstaartjes en geheel boven een barensteel met drie hangers. Op een
steekhelm zonder wrong een antieke baniervlucht. Schildhouders: een rechts aanziend gestelde edelvrouw
met haar linkerhand rustende boven op de bovenrand van het schild.
*Arnhem-15: Jan van Broechusen, heer tot Loe ende tot Geijsteren, erff hoefmeister, 1436. Omschrift: de
naam.
Variant: in het schild hoofd 8 hele en 2 halve hermelijnstaartjes (5-half links-4-half rechts).

*HAU 643-1/24—5: Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

van BROECKHUYSEN- effen groen en een zilveren schildhoofd met één rode zespuntige ster en acht (4-4)
hermelijnstaartjes.

Coll. HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
van BROECHUIJSEN - in goud een zwarte dwarsbalk, vergezeld van drie vijfpuntige omgekeerde
eveneens zwarte sterren. Een aanziende helm met zwart-gouden wrong. Helmteken: een ster van het
schild. Dekkleden: goud en zwart.

*Staats Evers (1874): Pieter van
Broechuijsen, Arnhem, 1696.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem:
Wapenboek ‗Caecilia Concert
Arnhem nr 16: Pieter van
Broeckhuijsen, 1696.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.
van BROECKHUYSEN tot de LATMER - van BROECKHUYSEN.
*Klesser (1995).
zw (Klesser, 1995).
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van BROECKHUIJZEN - drie letter I, B en H binnen een wafelrand.

*Zeven (2006: 36.32): Jan Broeckhuijzen, Wageningen 13-6-1803.
van BROEK - een omgewende leeuw. Helmteken: een dito leeuw uitkomend.
*Arnhem-18: Johanna Maria van Broek wed. rechter J.U. van Rhede, Arnhem 20-11-1810.
van den BROEKE - beschadigd: één of meer kepers, en in een vrijkwartier boven twee lelies. Helmteken:
een aanziend gesteld geklede mansborstbeeld, het hoofd gedekt met een platte muts, half naar links
gewend, de linkerhand op de heup en met de rechterhand een smidshamer horizontaal naar links gewend
boven het hoofd houdend.
*Renkum-1: zegel N. van den Broeke, Wageningen 22-1-1859, agent der Geldersche Algemeene
Brandwaarborg en Assurantie Maatschappij te Arnhem.
Variant: in goud drie zwarte kepers, een zilveren vrijkwartier beladen met drie zespuntige sterren en in het
hart een wassenaar, alles zwart. Wapenspreuk: Een uur betaelt het al.
*ten Houte de Lange (2001): van den Broek.
BROEKER - geen wapen, alleen E en B naast elkaar met een kroon erboven.
*Horst-1: E. Broeker. Apeldoorn, 20-8-1807.
van BROEKHUIS - een schuinbalk.
*Derick van Broekhuis, Arnhem 4-6-1564. Omschrift: de naam.
Muschart: vergelijk van Broekhuessen.
Zie ook van BROECKHUSEN en van BROICKHUSEN.
BROEKHUIZEN - doorsneden van zilver en groen, het zilver beladen met negen zwarte hermelijnstaartjes
(5-4).

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
BROEKHUIZEN - een merk. Helmteken: een vlucht.
*Hattem-2-2: Gerrit Willem Broekhuizen, burgemr. van Hattem 4-3-1754. Omschrift: de naam.
BROEKHUIZEN - drie schelpen?
*Veluwe-2-9: G.W.? Broekhuysen, Hattem 23-4-1749.
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BROEKHUIZEN - drie lelies.
*Ede-4: Rijk van Broekhuijsen, geërfde in Veluwe, Gelders Veenendaal 31-12-1810 en Hendrik van
Broekhuijsen, geërfde in Veluwe (niet te lezen).
Notaris W. van Ginkel zegelt dit stuk, eveneens met een schild met drie lelies. Toeval?
*Rhemen: Wijldt van Broekhuisen, Hasselt, 12-9-1668; Henr. van Broeckhuusen, Wilp 9-9-1705.
BROEKHUIZEN, zie ook ONBEKEND-12.
BROEKHUIZEN - in zilver een lage rode keper, beladen met twee gouden korenaren, geplaatst in de
richting van de keper, en boven vergezeld van twee rode trapgevelhuizen, zwart geopend en verlicht, elk op
losse groene grond en beneden van een groene boom. Helmteken: een houden ster tussen een rode
vlucht. Dekkleden: zwart en goud. Schildhouders: twee aanziende gouden leeuwen, rood getongd en
genageld. Het geheel geplaatst op een groene arabesk.

HGD, ontwerp H.K. Nagtegaal. Oorspronkelijk
landbouwers in Veenendaal.

van BROEKHUIZEN - in zilver drie zwarte, achtpuntige sterren.
*wapenkaart, A.P. de Kleuver, Veenendaal.
van BROEKHUYSEN - zie van BROEKHUIZEN.
BROERS - in blauwe vijf zilveren vuurslagen (2-1-2). Wrong en dekkleden: blauw en zilver. Helmteken: een
zilveren vlucht.

Ontv. Mijnbeek, 1997.
*ten Houte de Lange (2001).
*Rhenen-1-2: J.H. Broers, procureur te Rhenen, 24-3-1794.
van den BROICK - een klimmende ram met de lange staart recht omhoog.
*Coll. Muschart 56I. Willem Gerrits van den Broick kerkmeester Barneveld 1528. zegel, RAGld.
te BROICHUSEN - een grote, stappende vogel met vrij lange, rechte hals.
*Arnhem-15: Gherit te Broichusen, Arnhem 1436. Omschrift: onduidelijk.
van BROICHUSEN - een schuinbalk.
*Arnhem-15: Ghisbert van Broichusen, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
Zie ook van BROECKHUSEN en van BROEKHUIS.
Meerdere zegels van personen Van Broeckhuijsen worden afgebeeld door M. Flokstra. 1997.
Middeleeuwse heren van Broekhuizen. Publ. Soc. Hist. & Archéol. Limbourg 133: 141-190.
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tot BROICHUSEN - gedeeld, I. effen en in het schildhoofd zeven hermelijnstaartjes (4-3), II. drie vairpalen
en een effen schildhoofd. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een vlucht. Schildhouders: twee in
tunica geklede, knielende engelen met het hoofd aanziend gesteld en de vleugels naar beneden gericht, die
de helm houden.
*Arnhem-15: Johan tot Broichusen tot Weerdenberch ende tot Amerzoijen, here en ridder, Arnhem 1435, in
1436 in den vijerdel van Nijmegen sluit hij een overeenkomst met de hertog van Gelre. Omschrift: de naam
onduidelijk.
ACZ: De hoogte van de doorsnijding bepaalt of het wapen doorsneden is of een schildhoofd bezit.
van BROICHUSEN - doorsneden, A. effen hermelijn en geheel boven een smalle barensteel met twee
hangertjes aan de einden, B. effen. Helmteken: op een steekhelm een antieke baniervlucht.
*Willem van Broichusen, scepen tot Arnhem 1469.
van BROICKHUSEN - effen en een hermelijnen schildhoofd.
*Klooster-1-1: Willem van Broickhusen, schepen van Arnhem 26-1-1487. Helmteken: afgebroken.
Omschrift: de naam.
van BROICKHUSEN - effen, en in een hermelijnen schildhoofd een zeer smalle barensteel met slechts aan
elk einde een kort hangertje, de bovenrand rakende. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een
antieke vlucht.
*Arnhem-6-1: Wilhem van Broickhusen, schepen tot Arnhem 27-1-1485.
*Arnhem-6-2: Johan van Broickhusen, schepen tot Arnhem 1-8-1420. Omschrift: de naam.
*Arnhem-14: Willem van Broickhusen, schepen van Arnhem 20-3-1493.
Zie BROEKHUIJZEN.
r

BROMB- - beneden een hart, vergezeld met rechtsboven en linksboven van een vierblad. Helteken: een
antieke vlucht met de letters G en B en een hart vermoedelijk over een schuinrechtsgeplaatste pijl.
r
*Gelderland-4: Gerrit Brom- , scholtis ampt Ermel 27-7-1698.
Wat is de volledige achternaam?
van BRONCKHORST - in een ruitsgewijs gearceerd veld met punten aan elke ruit een staande vrouw in
elke hand een wapenschild houdend, die op de grond rusten. Wapen rechts: gevierendeeld, ??, wapen links
een smalle verhoogde dwarsbalk. Omschrift: * -- ONEG--.

Kunegonda vrouwe van Bronckhorst/ Cunegunda domina de Brunchorst.
*Corpus Sigillorum Neerlandicorum: no 800.Oorkonde van 28-2-1241, quinta
post Mathie Apostoli. GAArnhem: Bronkhorst no 231.
Groene was aan een dubbele staart.
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van BRONCKHORST - een beurtelings gekanteelde dwarsbalk.

Gijsbert van Bronkhorst/Giselbertus de Brunchorst. Oorkonde 28-21241/feira quinta post Mathie Apostoli. Groene was. Aan een dubbele
staart. Omschrift: geschonden. GAArnhem Bronkhorst n0 231.
*Corpus Sigillorum Neerlandicorum nr 799. Zie verder bijschrift.
Geretoucheerd (ACZ).

van BRONCHORST, BRONCKHORST - in rood een zilveren leeuw, goud gekroond, getongd en genageld.
Helm: gekroond. Dekkleden: rood en zilver. Helmteken: twee uitkomende berenklauwen van natuurlijke
kleur, de zolen rood en de nagels blauw.

Uit: Gorissen (1959). Tek. Gebaseerd
op het Gelre-wapenboek.

Ridderschap van de Veluwe
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Uit: Loke

Variant: met dubbele staart.

Bron: drie wapens uit de Hollandse Genealogische Databank.
*E.J. Wolleswinkel. 2005. De Ned. Leeuwe 122: 238-244: kleur.
*Geslacht in Gelderland en Overijssel. Ridderschap van de Veluwe.
*Gelderland-21: Willem heer van Bronchorst, heer van Wickerade, ridder, 25-1-1359. Omschrift: ---de Bro--.*Schutte (1975): I.1 (Everhardus Bronchorst, 1627); Johannes Henricus a Bronckhorst, 20-9-1647).
*Gorissen (1959).
Gorissen (1959).
*Horst-1: Henrick van Bronckhorst, 12-1-1636. Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Willem van Bronchorst, here, Arnhem 6-5-1373. Omschrift: beschadigd.
Variant: nagels van de berenklauwen zilver.
*Schutte (1975): I.102 (Jacobus (van) Bronchorst. 18-4-1624); Cornelius (van) Bronckhorst, 18-4-1624).
Variant: nagels van de berenklauwen goud.
*Schutte (1975): I.161 (Hermannus à Bronchorst, 11-10-1627).
Variant: de berenklauwen zilver en de nagels goud.
*Schutte (1975): I.166 (Johannes à Bronchorst, 20-9-1647).
zw (Ridderschap van de Veluwe); kleur (Melchers, 1998), zw (vHelbergen).
*Brantsen: Jan van Bronchorst, 1511. Omschrift: de naam.
Variant: Helmteken: een adelaarskop met dunne hals.
*Brantsen: Arnt van Bronkhorst, 1511. Omschrift: de naam; Willem van Bronckhorst, 1511. Omschrift: de
naam
Variant: de zolen en nagels goud.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: een leeuw met in het schildhoofd een barensteel met vijf hangers over de hals van de leeuw
heengaande. Omschrift: S‘WILLELMI M[il]ITIS DE BRVNCHORST.

Willem heer van Bronkhorst, ridder/Williames sires de Brunchorst, mei
1286. Gele was. Aan een rode zijden streng. Corpus Sigillorum
Neerlandicorum no. 801. Dépt. Nord B405. God. no 2723. Gedrukt:
Van den Bergh. Gedenkstukken I blz 20 no 12.

van BRONCKHORST - een omgewende gekroonde leeuw. Helmteken: twee berenachterpoten met bol in
klauw. Schildhouders: twee griffoenen met staart door achterpoten door.
*Horst-1: Hendrick van Bronckhorst, 12-1-1636. Omschrift: de naam.
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van BRONCKHORST - het zegel vertoont twee tegen elkaar hellende schildjes onder een traliehelm met
als helmteken twee berenpoten. Het rechter schildje beladen met een omgewende gekroonde leeuw, het
linkerbeladen met drie penningen (van BORCULO).
*Arnhem-15: Frederich heer tot Bronckhorst ende tot Borckloe 1499.
van BRONCKHORST - een merk, mogelijk bestaande uit een v en een A, vergezeld van de letters D en B.

*AZ-85. Dierick Reinders van Bronckhorst. Zijn initalen zijn D, v en B. Misschien
dat zijn patroniem met een A begint.

van BRONCKHORST - drie druiventrossen, de twee buitenste met één blad aan de binnenzijde van de
steel, hangende aan een lus en vergezeld bovenrechts en bovenlinks van een zespuntige ster. Helmteken:
twee toegewende sikkels met de stelen omlaag. Niet duidelijk is of in de schildvoet ook een wapenstuk,
bijvoorbeeld een ster, aanwezig is.

*Zeven (2006: 40.33): S. van
Bronkhorst, Arnhem, 20-10-1798.

van BRONCHORST und BATENBORCH - gedeeld, I. een omgewende ?gekroonde leeuw, II. een smal
schuinkruis, vergezeld van vier droogscheerderscharen.
*Gelderland-2: charter 1350 ruitschild Elisabeth van Bronchorst und Batenburch, vrouwe tot Holloingne
(?ACZ), de vrouw van Gerrard van Luxemborch, heer tot Holloingne, Arnhem 25-7-1609. Omschrift: de
naam.
van BRONCKHORST van BATENBURG - gevierendeeld, 1 en 4. van BRONCKHORST (dubbele staart), 2
en 3. in rood een schuinkruis met in elk kwartier een droogscheerdersschaar met de punten omlaag, alles
van goud.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Arnhem-15: Gijsbert van Bronckhorst, heer tot Batenborch ind t Anholt 1436.
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tot BRONCHORST end tot BORCKLOE - twee toegewende schildjes onder een traliehelm met als
helmteken twee lange berenpoten elk met een bol in de klauw. Het rechter schild beladen met een
omgewende gekroonde leeuw, het linker schild beladen met drie koeken, waarvan de onderste afgebroken.
*Arnhem-32: Frederick heer tot Bronchorst end tot Borcklie 30- 10-1501. Omschrift: de naam.
van BRONKHORST - in zilver drie staande blauwe vaten. Helmteken: een vertikaal geplaatst blauw vat.
Dekkleden: blauw en zilver.

Evert van Bronkhorst, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraetvendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Evert van Bronkhorst, adelborst.
*Gelderland-5: Herman van Bronkhorst, leenman van Gelre, Arnhem 17-4-1787.
van den BROUCK - een leeuw. Helmteken: ?. Omschrift: HARTGER ---.

Hartger van den Brouck, 17-4-1597.
*GABarneveld doos 5 code 56.
Coll. ACZ foto 25.06.

BROUER, zie REINDERS.
BROUWER - een merk.
*Arnhem-33: Tielman Brouwer Hermensz, Velp 20-12-1551.
BROUWER - geen schild, een merk. Vergezeld van de letters I en B.
*Grotenhuis: Jan Berents Brouwer, geërfde in Veluwe, Wilpe 7-8-1719.
Het merk anders dan de volgende.
BROUWER - een merk, vergezeld rechts en links van de letters I en B. Het schild gekroond.

*Horst-1: Jochem Brouwer, Loenen 1726. I en B zijn zijn initialen.
Tek. R.T. Muschart.
BROUWER - een merk met rechts en links de letters I en B.
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*van den Enk & Zeven (1984): zegel van Jan Berents Brouwer. Kerk. Arch. Beekbergen inv. 84 (1728).
BROUWER - gedeeld, I. doorsneden, A. een geplante boom, B. een merk met rechts en links de letters I en
P, II. een schuinbalk beladen met vijf koeken of penningen. Helmteken: de boom.

Jan Palmert Brouwer, gardiaen 1653.
Het merk, getekend door H.T. Muschart.

BROUWER - een merk. Helm zonder helmteken. Er boven de letters G en B.
*Rheden-2-1: Gerrit Pauls Brouwer, geërfde in Veluwezoom, Middagtersteeg 6-3-1741.
BROUWER - een merk en de letters A en B.
*Gelderland-5: Aert Brouwer, op het huis Boscamp, leenman van het Sticht Essen, 4-2-1746.
BROUWER - een merk met de letters H en B.
*Arnhem-6-1: zie Eevert Jordens, 27-11-1610.
BROUWER - een merk. Helmteken: een vlucht.
*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem en AZ-158: Jacob Derckx Brouwer, raetsheer van de
Ampten, 1651.
Zeven (1993b): foto beker en AZ-158.
BROUWER - een merk. Helm zonder helmteken met erboven de letters G en K.

*van den Bosch (1981): Gerrit Klaeszn, Brummen; Idem Garrit Claasen Brouwer,
geërfde in ampt Brummen 16-8-1735. Met de letters G, K en S.
*Brummen-1: Gerrit Klaesen Brouwer, Brummen.
zw (Bron).
BROUWER - een liggend molenijzer. Helmteken: een dito molenijzer.
*Gelderland-5: Evert Evertsen Brouwer, Nijenbeek 20-1-1668. Omschrift: ?. Papierwaszegel.
BROUWER - een blad met korte steeltje omhoog, vergezeld boven van de letters I, G en B.
*Epe-1-1: Jannes Gerrits Brouwer, 3-8-1734 geërfde in Veluwe in het ampt Epe, 19-2-1755 gerichtsman.
*Gelderland-5: Jannes Brouwer, leenman van Gelre, Epe, 30-1- 1749; Jannis Brouwer, leenman van Gelre,
Epe 19-1-1756.
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BROUWER - in zilver een gouden(!) dwarsbalk, vergezeld boven van twee groene klaverbladeren en
beneden van een zwarte vogel. Helmteken: een groen klaverblad met een lange steel tussen een vlucht.

*Muschart: Hendrick Brouwers, boekhouwer, wapenschildje
op Beker van het Tappersgilde te Arnhem, GMArnhem, en AZ-87.
*Arnhem-24: Hendrik Brouwer, vaandrager 1709, lieutenant 1715, ob. 2512-1732.
Zie beneden en AZ-87. Metaal op metaal.
*Gelders Arcgief, inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat vendel, Arnhem: Jacob Brouwer, Vaandrager. Anno
1707, Luijten[ant] geword[en] Ao 1715. Obiit 25 Decemb[e]r 1732.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
BROUWER - een dwarsbalk, vergezeld boven van een (ster)roos, en beneden van een lelie.
*Veluwe-1: Hendrick Lubberts Brouwer, geërfde in Veluwe, Epe 18-9-1739.
*Gelderland-5: Hendrick Lubberts Brouwer, Epe 18-11-1741.
Zie boven.
BROUWER - in zwart twee schuingekruiste sabels met de punten omhoog en het gevest naar buiten; in een
zilveren schildhoofd drie klaverbladeren naast elkaar/in zwart twee schuingekruiste sabels met gevesten
naar omlaag en afgewend en in zilveren schildhoofd drie klaverbladeren naast elkaar. Helmteken: de twee
schuingekruiste sabels.
*Gelderland-3: D. Brouwer, schout van ampt Epe 1-11-1758.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995f) en Epe-1-2: zegel van Dirk Brouwer, scholt van het ampts Epe 1-7-1765.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a) zegel van Derck Brouwer, schout van het ampt Epe 11-6-1761; (Zeven Epe
1) idem Dirk Brouwer 1-7-1765.
*Gelderland-5: Derk Brouwer, leenman van Gelre, schout van het ambt Epe, Epe 19-1-1756.
*Veluwe-7: Derck Brouwer, schout ampt Epe 13-3-1755.
*Hattem-1: Samuel Quintijn Brouwer, burgemr. van Hattem 5-3- 1768. Hij zegelt ook met kruis en hoefijzer
(zie beneden).
Variant: in rood.
*Gelderland-5: Derck Brouwer, burgemeester van Hattem 2-6- 1744; Derck Brouwer, leenman van Gelre,
Epe, 22-7-1748.
BROUWER - twee schuingekruiste zwaarden de punten omhoog en in een zilveren schildhoofd drie
klaverbladeren naast elkaar. Helmteken: de twee zwaarden van het schild.
*Schimmelpenninck: Derk Brouwer, schout van het ampt Epe 20-6- 1761.
Zie voorgaande en volgende.
BROUWER - in zilver twee schuingekruiste zwaarden met gouden gevest, de punten omhoog, vergezeld
van drie groene klaverbladeren. Een aanziende helm met zilver-groene wrong. Helmteken: een klaverblad
van het schild. Dekkleden: zilver en groen.
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*Staats Evers (1874) nr 1.41: Peter
Brouwer, Arnhem, 1699.
Zie volgende.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem:
Wapenboek ‗Caecilia Concert
Arnhem nr 16: Peter Brouwer,
organist, 1699.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.

BROUWER - doorsneden, A. drie klaverbladeren naast elkaar, B. twee geschuinkruiste zwaarden met de
punten omhoog. Helmteken: de geschuinkruiste zwaarden.
*Zeven (2006: 04.22): Derck Brouwer, scholtis des Ampts Epe.
Vaessen 4-3-1745.
Muschart: Komt vele malen voor.
* Derk Brouwer, scholtis van Epe. Archief Cannenburg inv. 467
Processtukken 1719-1721. Meded. G.D. Cornelissen de Beer, 18-71990.
*Verwolde-2: Derck Brouwer, scholtis van Epe, 21-10-1719.
*Epe-1-1: Derk Brouwer, schout van het ampt Epe 19-12-1755.
*Gelderland-5: Mr. Samuel Quintijn Brouwerburgemeester, Hattem 1911-1770.
Mr. Samuel Quintijn Brouwer zegelt ook met twee andere
zegelstempels (zie beneden).
Zie boven en beneden. Dit wapen is soortgelijk aan twee geschuinkruiste zwaarden en een schildhoofd
beladen met drie klaverbladeren.
BROUWER - gedeeld, I. drie klaverbladeren, II. twee schuingekruiste zwaarden met de punten omhoog.
Helmteken: een klaverblad en de letters C en D.
*Epe-1-1: Hendrik Lubberts Brouwer, geërfde en gerichtsman in het ampt Epe 19-12-1755.
C en D?. Zie ook boven.
*Gelderland-2: Gerrit Jan Brouwer, geërfde in Veluwe, 1618. Omschrift: GERRIT --.
Helft II plat; toch hier geplaatst.
*Gelderland-5: Hendrik Lubberts Brouwer, leenman van het Kapittel van St. Marie te Utrecht, 30-1-1749.
BROUWER - gedeeld, I. in rood een ster, II. in zilver een verkort kruis, waarvan de rechterarm ontbreekt en
waarvan de verticale arm zeer dicht bij de deellijn is geplaatst. Helm zonder helmteken. Boven de helm de
letters H en B.
*Elburg-2-1: Harmen Brouwer, geërfde in Veluwe, Elburg 7-5- 1715.
BROUWER - een vaas met twee oren, waaruit drie waaiergewijs gerangschikte gesteelde bloemen rijzen.
Helmteken: een vlucht.
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*van den Bosch: VG 6 (1981): Willem Brouwer, Hoevelaken.
*Gelderland-4: Jan Brouwer, scholtis ampt Rheden 2-4-1753; Willem Jan
Brouwer, scholtis der heerlijkheid Hoevelaken 20- 11-1949: bloemen als
anjelieren.
*Hoevelaken-1: Dr. Willem Jan Brouwer, scholtus der heerlijkheid Hoevelaken
11-5-1750.
*Gelderland-5: Willem Jan Brouwer, J.U.D., leenman van Gelre, Arnhem 11-61755.
*Gelderland-5: W.J. Brouwer, Utrechts leenman, Rosendael 13-10-1734.
*Baak-1: Dr. Willem Jan Brouwer, Arnhem, advocaat 6-1-1728.
zw (vdBosch); foto van zegel (vdEnk).
BROUWER - een vaas met twee oren, waarin vijf gesteelde veelbladige bloemen, resp. drie bloemen en
twee bladeren, alles gesteeld, steken. Helmteken: een (antieke) vlucht.

H.W. Brouwer, gildemeester Arnhem 1776.
Tekening H.T. Muschart.
*Zeven (2006). Hendrik Willem Brouwer, Gildemeester 1776.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St.
*Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Hk Wm Brouwer, guardiaen 1790. ELOY
*Arnhem-4: Hendrik Willem Brouwer, lid gemeentebestuur Arnhem 1-5-1801.
*Arnhem-18: Hendrik Willem Brouwer, lid gemeentebestuur Arnhem 23-12-1801.
*Arnhem-30 en AZ-88: Hendrick Brouwer, gildemeester 1713; AZ- 89: Hendrick Brouwer; AZ-90: Hk. Wm.
Brouwer, Gardiaan 1790; AZ-91: H.W. Brouwer, Gildemeester 1776; AZ-92: H.W. Brouwer, Gildemeester
1776.
uit Arnhem-30, en AZ-88.
*Arnhem-16: Hendrik Willem Brouwer, magistraat Arnhem 29-11- 1806. Omschrift: de naam.
*Brantsen: Hendrik Willem Brouwer, lid van de magistraat van Arnhem 16-7-1805.
Variant: een vaas met twee oren, waaruit vijf gesteelde vijfbladige bloemen rijzen. Helmteken: een antieke
vlucht.
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*Jan Brouwer, scholtis ampt Doornspijk 3-2-1774.
*Gelderland-4: Jan Brouwer, scholtis ampt Heerde 25-7-1769.
*Wageningen-10: Jan Brouwer, scholtis, Heerde 27-3-1777.
*B.J. van den Enk: zegel Jan Brouwer, Heerde 11-7-1774.
Jan Brouwer, geërfde in Veluwe, Heerde 24-5-1753 en 11-7-1774/
Foto B.J. van den Enk.
Variant: de bloemen worden beschreven als drie rozen en twee tulpen.
*Veluwe-2-1: Jan Brouwer, scholtis ampt Heerde 2-6-1758, Heerde 18-11-1762.
*Veluwe-7: Jan Brouwer, scholtis ampt Heerde 10-4-1755.
Spiegelbeeld
van een
stempel met
de intitalen G,
P en B.
Col. N.
Biezen
(2010).

BROUWER - een brouwspaan. Helmteken: een twee-orige vaas, waaruit drie bloemen rijzen.
*van den Bosch: VG 6 (1981): Dirck Brouwer, Barneveld.
*Hoevelaken-1: zegel D. Brouwer, scholtus te Hoevelaken, Barneveld 8-8-1755;
GABarneveld.
*Veluwe-2-1: D. Brouwer, Barneveld 16-3-1755: de takjes zijn rozetakjes.
*Veluwe-1: Monsr. Derk Brouwer en zijn vrouw Gerritjen Blankers 1761.
*Veluwe-2-8: D. Brouwer, scholtis van Hoevelaken 6-1-1775.
*Schimmelpenninck: D. Brouwer, scholtis van Hoevelaken, Barneveld 8-7-1761. Lak
op brief.
*Gelderland-4: Gerrit Brouwer, gerichtsman ampt Rheden te Dieren 9-11-1750; Dirk
Brouwer, scholtis te Hoevelaken 26-3-1777.
*Gelderland-5: Derck Brouwer, leenman van de Kelnarij van Putten, Barneveld 7-7-1763. Muschart: een
bijzonder voorwerp. Muschart tekent dan een soort brouwersspaan met vier tanden en korte steel, alles
zeer breed. Kennelijk of een slecht gesneden zegelstempel of een slechte afdruk.
zw (Bron).
Variant: Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-1: Gerrit Brouwer, 19-7-1783.
BROUWER - gedeeld, I. in goud een Friese adelaar, II. in zilver boven twee schuingekruiste brouwspanen,
beneden een staand vat en in een blauw schildhoofd twee sterren naast elkaar. Een gekroond schild.
*Schimmelpenninck: P?. Brouwer Bzn, Barneveld 4-12-1761, tevens praeses en scriba van de kerk van
Barneveld.
Muschart: 'prachtig gesneden.'
*ten Houte de Lange (2001).
Waarom de Friese adelaar?
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BROUWER - een hart over twee schuingekruiste brouwspanen. Helmteken: de hoofdletter J en B, rechts en
links van de helm.

Jannes Brouwer, Brummen 17-11-1739.
*van den Bosch: VG 6 (1981): Jannes Brouwer, Brummen.
*Brummen-1.
zw (Bron).

BROUWER - een brouwspaan (of rooster) met een zesparelige kroon. Helmteken: een vlucht.
*Hoff: Gerrit Brouwer, geërfde in Veluwe, Ede 28-11-1735.
BROUWER - een brouwspaan in de gedaante van van een hooivork met vier lange randen met de punten
naar boven. Helmteken: een dito brouwersspaan.
*Harderwijk-2-5: Woutera Brouwer wed. Aart van Essen, Harderwijk 4-5-1743.
N.B. Muschart: mededeling van een ander: ‘een brouwers aanbreker’.
BROUWER - een staand vat. Helmteken: een antieke vlucht.
*Hoff: Aert Brouwer, geërfde in Veluwe, Ede 18-3-1727.
BROUWER - een verlaagd hart gaande over twee schuingekruiste pijlen met de punten omlaag, vergezeld
boven van twee voorwerpen als een vierbladige bloem. Helmteken: een antieke vlucht en de letters G en B.
*Elburg-3: Gerrit Brouwer, scholtz in het ampt Ermel 4-11- 1706.
BROUWER - een boom staande op een merk/een geplante boom aan elke zijde gesteund door een
schuinstaand paaltje. Helmteken: een vlucht en de letters J, J en B.

*Gelderland-5: Jan Jochems Brouwer, ?Apeldoorn 17-8-1731.
*Horst-1: Jan Jochems Brouwer, geërfde op Veluwe op de Horst te ?Loenen 31-51715, Loenen 1726.
R.T. Muschart.
BROUWER - een geplante boom waarin de kruin rechts en links een eikel afhangt. Helmteken:
vermoedelijk een antieke vlucht.
*Horst-1: Jochem Brouwer, geërfde in Veluwe, Beekbergen 1-3-1723.
BROUWER - gedeeld, I. een geplante boom, II. een hanepoot. Helmteken: -?-.
*Hattem-2-2: H.A. Brouwer, Elburg april 1749.
Als dit Herman Arnold is, dan heeft hij in de loop der tijd een ander wapen gekregen.
BROUWER - gevierendeeld, 1 en 4. een mand waaruit zes korenaren steken, staande op een berrie, 2 en
3. een geharnaste arm met een schuinrechts omlaag gericht zwaard in de hand. Helmteken: de arm uit het
schild.
*Arnhem-20: Harmen Arnold Brouwer, collatores van 1/3 part van de Lutteken Vicarie te Elburg 1-3-1756.
BROUWER - gevierendeeld, 1 en 4. een vat staande op een berrie, 2 en 3. een opgeheven arm met de
elleboog naar rechts met in de hand een schuinrechts gehouden zwaard met de punt omlaag. Helmteken:
het vat.
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Hendrik Brouwer, te Elburg.
Zie Veluwse Geslachten 1981.

◄Duinkerken, 1991 lijst van schilderij in Arent thoe Boecop-huis, Elburg: Herman
Arnold Brouwer, en mond. meded., 1992: kwartieren 2 en 3. TULLEKEN.
Duinkerken (1991).

BROUWER - een kruis, beladen met een hoefijzer met de kalkoenen naar beneden.
*Hattem-2-2: Samuel Quintijn Brouwer, burgemr. van Hattem 25- 2-1735. Omschrift: de naam.
Hij zegelt ook met schuingekruiste sabels etc. (zie boven).
Variant: helmteken: twee afgewende zwanenkoppen met hals tussen een vlucht.
*zegelafdrukken van 5-2-1760, 5-3-1768.
BROUWER - gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een mand gevuld met vruchten, staande op een berrie, 2 en 3.
in rood een geharnaste arm met de elleboog naar rechts van natuurlijke kleur, en uitkomend van de rechter
zijde, die een zwaard schuinrechts omlaag. Helmteken: de mand met vruchten.
*Muschart: familie te Doornspijk.
*Elburg-2-1: H.A. Brouwer, geërfde in Veluwe 22-9-1762.
*Elburg-2-2: zegel Herman Arnold Brouwer, te Elburg, geërfde op de Veluwe, 23-9-1762; ook van den
Bosch VG 6 (1981): Hendrik Brouwer, Elburg.
*Doornspijk-1: Herman Arnold Brouwer, scholtis van Doornspijk 19-3-1760.
*Veluwe-1: H.A. Brouwer, scholtis van ampt Doornspijck 9-11- 1769.
*Veluwe-7: Hermen Brouwer, scholtis ampt Doornspijk 27-11- 1759, 26-6-1760.
Variant: Muschart beschrijft de mand gevuld met bloemen.
*Gelderland-5: Herman Arnold Brouwer, leenman van Gelre, Elburg 14-1-1766.
zw (CJvBosch).
BROUWER - een ruitvormig schild, een gekroonde leeuw met in de schildvoet een wereldbol, en als
vrijkwartier: doorsneden, A. een linkerschuinbalk, B. gedeeld, I. een gewende wassenaar, II. een zespuntige
ster.

*Genealogie Van der Hoop: Brouwer (Arnhem). Wijnaendts van Resandt (1926).
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BROUWER - een omgewende gezichtswassenaar. Helmteken: de gezichtswassenaar van het schild.

*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem: Herman Bernts Brouwer, gardiaen
1651.
*Coll. Muschart 75I: ook hijlixman bij het huwelijk van Johan Coppes, 28- 4-1581.
*AZ-33.
Zeven (1993b): foto beker, en AZ-33.
BROUWER - ?
*van den Enk & Zeven (1984): beschadigd zegel van Cornelis Willemsen Brouwer. Kerk. Arch. Beekbergen
inv. 84 (1728).
foto (BJvdEnk) van Bron.
BROUWER - een rozenstruik waaraan drie heraldische rozen, één geheel boven naar links, één geheel
beneden naar rechts en één geheel beneden naar links, rustende op de benedenrand. Helmteken: drie
rozen aan gebladerde stelen waaiersgewijs.
*Brantsen: Joachim Brouwer, geërfde in Veluwenzoom 31-10-1768.
BROUWER - doorsneden, A. een figuur, B. drie zesbladige bloemen. Helmteken: het figuur van het schild.
*Gelderland-5: H. Brouwer, Gelders leenman, Epe 14-4-1790.
BROUWER - een alliantiewapen, man: DRIJFHOUT (drie schuinrechts geplaatste en schuinlinks gerichte
roeiriemen), vrouw: BROUWER (in zilver twee schuingekruiste brouwspanen, vergezeld beneden van
mogelijk een bol, en in een blauw schildhoofd twee sterren naast elkaar.
*Harderwijk-2-5: zegel van Maria Brouwer wed, Abraham Jacob Drijfhout, hoogleraar in de wijsbegeerte en
wiskunde te Harderwijk, 9-9-1765.
BROVER, zie REINDERS
van BROYEL - een klimmend hert. Helmteken: een dito hert.

*Zeven (2006: 55.08): Hendrik van Broyel.
Wageningen, 9-12-1761.
van der BRUEGGE, zie van BRECK.
BRUEKEL - een verticaal geplaatste sleutel met de baard omhoog en naar links gewend, vergezeld van
vier sterren, twee ter weerszijden, en één in het schildhoofd en ëën in de schildvoet.

*Arnhem-30 en AZ-93: Sander Bruekel, goldsmit 1679.

232

BRUENNINCK, zie BRUININCK.
BRUENISSEN - een springend hert. Helmteken: beschadigd. Omschrift: zie het bijschrift.

Evert Bruenissen, Nijkerk 24-1-1688.
GANijkerk, Ned. Herv. Kerk archief, Charter
Omschrift: -EVERT-INGE-van-ERCKHO-.
Misschien EVERT-INGE VAN KERCKHOVEN.
Waarschijnlijk niet zijn zegel.

ter BRUGGEN - drie hulstbladeren. Helmteken: ?een korenaar.
*Rhemen: Engbart ter Bruggen 28-5-1592. Omschrift: de naam.
van der BRUGGEN - een merk.
*Elburg-2-1: Johan van der Bruggen, richter tho Wesell 18-1-1568. Papierwaszegel.
de BRUIN - twee verticaal geplaatste en toegewende vissen naast elkaar. Helmteken: twee vissen met de
koppen naar beneden als omgekeerde keper gerangschikt.
*Coll. Muschart 63A. Peter de Bruin, richter van het ampt Nijkerk, 25-4-1644. Van Rhemen. RAGld; idem
Rhemen. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Peter de Bruin, vice-richter van ampt Nijbroeck, 30-4-1640.
Variant: beide vissen met de rug naar links.
*Gelderland-6: Peter die Bruin, stadhouder van de richter van Nijbroek, Nijbroek 7-11-1642. De letters P
(rechts), D (tussen) en B (afgebroken). In nov. 1643. De letter B niet afgebroken en links.
de BRUIN - in zilver twee rode schuingekruiste pijlen, de punten omhoog, die een verticaal geplaatste met
de monding naar boven zwarte hoorn doorboren. De hoorn is in de vorm van een S gebogen, en beslagen
en gemond van goud. Helmteken: op een zilver en zwarte wrong een zwarte pijl met de punt omhoog
tussen een rode en zilveren vlucht. Dekkleden: goud, rood, zilver en zwart.

*Staats Evers (1874) nr 1.7: Hendrik de
Bruin, Arnhem, ca 1670.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem:
Wapenboek Caecilia Concert Arnhem
nr 16: Hendrik de Bruin.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.

BRUININCK - een smalle dwarsbalk, vergezeld van drie hulstbladeren als een gaffel geplaatst, (met de
steeltjes omlaag). Helmteken: afgebroken.
*Hattem-2-2: Lubert Bruininck, schepen van Hattem 30-6-1574. Omschrift: Lubert Bruinninck (met nn).
Variant: het rechtsbovenste hulstblad schuinrechts, het linksbovenste schuinlinks gelaatst.
*Hattem-1: Lubbert Bruenninck, schepen binnen Hattem 30-3- 1574. In tekst: Bruininck.
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BRUMMEL - doorsneden, A. in groen twee zilveren, schuingeplaatste ploegscharen; B. in zilver
braambessen met blad in natuurlijke kleur. Helmteken: boven een groen-zilveren wrong een uitkomende
hertekop in natuurlijke kleur. Dekkleden: zilver en groen.

*ontwerp F.J. Nikkels, Epe.
van BRUMMEN - een braamplant op grond. Helmteken: geen.

*AZ-94 en Arnhem-25: Derk van Brummen, 1718 oud-boekhouder.
Wellicht een sprekend wapen: braamplant = brummel > Brummen.
van BRUNCHORST, zie van BRONCKHORST.
van BRUNCHORST - een dwarsbalk.
*Hattem-2-3: Henric van Brunchorst, zijn vrouw is Luytgart van BRANSEBERCH 27-7-1423. Omschrift: de
naam; zijn zoon Ghijsbert van Brunchorst, zie beneden 17-8-1452. Omschrift: de naam.
Zie van BRANSEBERCH.
van BRUNCHORST - een smalle dwarsbalk over een leeuw heen. Helmteken: mogelijk twee lange
berenpoten.
*Hattem-2-3: Ghijsbert van Brunchorst, zv. Henric van Brunchorst 17-8-1452. Omschrift: de naam.
BRUNONIS - drie harten in het schildhoofd, vergezeld van een barensteel met drie hangers. Omschrift: ?

*Verkerk (1992: Godefridus filius [zoon van] Jacobi Brunonis, Arnhem 207-1343).
Gelders Archief: Loeff.
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BRUNONIS - een tweekoppige adelaar. Omschrift: ?

*Verkerk (1992): Godefridus filius [zoon van] Jacobi Brunonis, 1327.
B6554/8, GAA-6224-43.
Gelders Archief: zie Verkerk (1992).
BRUNONIS - doorsneden, A. effen, B. drie lelies.
*Verkerk (1992: Godefridus Munter filius ([zoon van] Jacobi, Arnhem 27-2-1327).
scan uit Verkerk (1992).
N.B. Zie MUNTER.
van BRUNSFELT - een merk, vergezeld van vier vijfbladen, rechts en links twee boven elkaar.
*Rhemen: Gerrit van Brunsfelt 30-4-1606.
BRUS - monogram van de letters H en B. Helmteken: een aanziend gesteld uitkomend geklede man met
beide handen op de heupen.
*Gelderland-5: Hendrik Brus, leenman van Gelre, Arnhem 17-4-1787.
BRUSSEN, zie ONBEKEND-12
de BRUYN - een adelaar.
*Dirck de Bruyn, geërfde in thoeffmersveen in de Rhenensevenen 13-9-1558. Omschrift: de naam.
BRUIJNS - een smalle dwarsbalk over een gekroonde leeuw heengaande. Helmteken: twee ossenhoorns
elk getopt met een ster.
*Jonker Jan Bruins, geërfde in Veluwe, Zwolle 1-3-1666. Omschrift: S.Henrich Lambert Bruins.
Variant: een smalle dwarsbalk over een gekroonde leeuw heen. Helmteken: twee leeuwenachterpoten.
*Rhemen: Lambert Bruijns, 15-3-1626. Omschrift: de naam.
van BRIJBERGH - een weerhaak, vergezeld links boven en rechts beneden van een ster.
*Gelderland-2: Reiner van Brijbergh, geërfde in Veluwe, 12-2- 1613. Omschrift: de naam.
van BRYENEN - gedeeld, I. van BRIENEN (de eenhoorn omgewend), II. in blauw een zittende
gehalsbande hond. Helmteken: een omgewende, uitkomende eenhoorn.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Arnoldt van Bryenen, Arnhem, schepen 1606.
waarschijnlijk Sluijsken.
van BRYENEN - gedeeld, I. van BRIENEN, II. in goud een zwart merk. Helmteken: van BRIENEN.
*Coll. Muschart, (Zeven, 1994a, fig. 2 merk): Gysberth van Bryenen, Arnhem, 1587.
van BRYENEN - van BRIENEN (eenhoorn).
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Gysbert van Bryenen, docter, Arnhem, 1623.
van BRYENEN - gedeeld, I. van BRIENEN, II. in zilver een blauw gepote en gebekte rode adelaar
(MUNTER). Helmteken: van BRIENEN.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Jaspar van Bryenen, 'geboren anno 1529 op drie Cooningen dach (geb. 61-1529) ende in tjaer 1550 heefft hij den papegaij afgeschoten en is geweest Cooninck van Ste Joost
Schutteriie ende in tselfs de jaer is hij geweesst Bruidegom en Kraemheer en is gestorven in 'tiaer 1600 op
de 16e May olt synde 81 jaer 4 maenden 10 dagen. Arnhem, ov. 16-5-1606.
van BRYNEN - van BRIENEN (de eenhoorn omgewend). Helmteken: van BRIENEN.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Jaspar Jasparz van Bryenen, Arnhem, ov. 29-5-1612:
van BRYENEN - gedeeld, I. van BRIENEN, II. in zilver een zwart merk. Helmteken: van BRIENEN.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a, fig. 3 merk): Johan van Bryenen, Arnhem. Zie van BRIENEN.
van BRYENEN - gedeeld, I. van BRIENEN, II. in goud een zwart merk. Helmteken: een uitkomende
eenhoorn.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a, fig. 4 merk): Nicolaas van Bryenen, Arnhem, ov. april 1651. Zie van
BRIENEN.
van BRYENEN, zie van BRIENEN.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Reyner van Bryenen, Arnhem, 1617.
van BUCHORST of van BUCKORST - een gaande leeuw (met vermoedelijke aanziende kop) zuiver
verticaal geplaatst. Helmteken: op een steekhelm een staande bok.
Zie van BUCKHORST.
*Gelderland-2: Willem van Buchorst/Buckorst, ridder, drost van der Veluwen, 2-9-1473. Omschrift: de naam.
In tekst: van Bouchorst.
Muschart corrigeerde de vierde letter, maar het is niet te zien of het een H of een K is.
BUCK - een geplante boom.

*(Zeven, 1996b, 2008) en AZ-95: beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem,
Claes Buck, gardiaen 1706.AZ-95.

van BUCKHORST - in zilver een zwarte, goudgekroonde dubbelstaartige leeuw . Helmteken: een zwarte,
goudgehoornde staande bok. Wrong en dekkleden‖zwart en zilver.
Uit hoffelijkheid omgewend.

Jacob van Buckhorst, in Album amicorum van Jacob van
Bronckhorst-Batenburg. Koninklijke Bibliotheek. Den Haag. Van
Buckhorst.
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BUDDINC - een kleine schuinrechts geplaatste droogscheerdersschaar met de punten omlaag, vergezeld in
de rechter bovenhoek van een klein 5-puntig sterretje.
*Arnhem-32: Hubert Buddinc, Arnhem 12-3-1492. Omschrift: Hubert Budinck.
BUDDINCK - een verticaal geplaatste droogscheerderschaar met de punten omhoog, Helmteken: een dito
schaar tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Johan Buddinck, leenman van Gelre, Arnhem 18-3-1602.
Zie BUDDINGH'.
Let op de twee spellingen BUDDINGH' en BUDDINGH.
BUDDINGH - een droogscheerdersschaar met de punten omhoog. Helmteken: een droogscheerdersschaar
tussen een (losse) vlucht.
*Arnhem-6-1: Jan Buddingh, schepen van Arnhem 5-12-1603, burgemeester van Arnhem, geërfde in
Overbetuwe 19-4-1621. Omschrift: Jan Budd-?- van Lan-?-. charter 1442 Johan Buddinck, burgemeester
van Arnhem, Arnhem 3-12-1588. Omschrift: onduidelijk.
*van der Hoop: Johan Budding, schepen van Arnhem 4-6-1611.
*Gelderland-2: Johan Buddingh, schepen van Arnhem, 22-1-1615. Omschrift: plat.
*Rhemen: Johan Budding, schepen van Arnhem 30-1-1619.
*Gelderland-1: Jan Buddinc van Sallandt, Arnhem 10-11-1601. Omschrift: de naam. In tekst: Buddinck.
*Gelderland-16: Johan Buddingh, schepen van Arnhem, 1-5-1620.
BUDDINGH' - in goud een rode droogscheerdersschaar, schuinlinks geplaatst. Helmteken: een
droogscheerderschaar van het schild tussen een zilveren antieke vlucht. Dekkleden: rood en goud.

◄Verschillende wapens Buddingh
Ontv. A.J. de Jong (2010).
▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Variant: in goud een rode droogscheerdersschaar.
*Wapenkaart, A.P. de Kleuver, Veenendaal.
Variant: Wrong en dekkleden: rood en goud. Helmteken een rode droogscheerdersschaar tussen een
antieke zilveren vlucht.
*ten Houte de Lange (2001).
*Hoeben (2001).
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Variant: helmteken: de punten van de schaar bedekt door één linkervleugel.

*Zeven (2006: 64.01): – Buddingh, Rhenen,
9-4-1785.
◄Helmteken.
*ORA. Wageningen: W. Buddingh, secr. Rhenen 11-8-1786.
*Steenkamp, 1917: Opheusden: 1623 de 23 Novemb. is in de[n] Here
gerust IHonis Huibers Buddinck.
BUDDINGH - een droogscheerdersschaar, schuinrechts geplaatst. Schilddekking: een kroon met vijf
fleurons.

*Zeven (2006: 12.14) J. Buddingh, advocaat, Wageningen 23-8-1740.

BUDDINGH' - in blauw drie droogscheerdersscharen van goud, een schuinlinks met de punten naar boven.
Helmteken: tussen een rode vlucht een schaar uit het schild.

Berjo Hammer, Apeldoorn, 1982.
*Coll. Muschart 83N.
BUDDINGH' - gedeeld, I. in goud een schuinlinks geplaatste, rode droogscheerdersschaar met de punten
omhoog, II. drie sterren.
*Coll. Muschart 5I: Evert Buddingh', ov. Rhenen 1649, grafzerk Rhenen.
BUDDINGH' - alliantiewapen; gedeeld, I. in goud een rode droogscheerdersschaar schuinlinks geplaatst
met de punten omhoog (BUDDINGH'), II. in zilver drie zwarte schaaktorens (van BEMMEL). Helmteken:

238

een droogscheerdersschaar van het schild tussen een omgewende antieke gouden vlucht (BUDDINGH').
Dekkleden: goud en rood.

*Coll. Muschart 5I: Johan Buddingh', schepen te Arnhem, lid van St
Joostenschuttersgilde te Arnhem. Wapenboek Collegium Vetus Fraternitatis
Sancti Jodoci. Gem. Museum Arnhem.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan Buddingh, Arnhem, schepen; Gelders
Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Johan
Buddingh, schepen.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding
BUDDINGH van SALLAND - een droogscheerderschaar met de punt omhoog. Helmteken: de schaar
tussen een vlucht.

* Zeven (2006: 10.11): Johan Buddingh, schepen van
Arnhem, Arnhem, 18-6-1603. Omschrift: -BVDDINGH*VAN*SALLANT.
*Arnhem-34: Johan Buddingh van Sallandt, Arnhem
17-4-1601. In tekst: allen Buddingh.
*Gelderland-2: Jan Buddinc van Sallandt, leenman en
tolschrijver, 9-11-1600.

tho BUECKOP - zie te BOECOP: een krulkruis.

Udo tho Bueckop, 1484.
Verkerk B6528/8.
GAArnhem BW-364-138.
*Verkerk (1992): Udo tho Bueckop, Arnhem 11-9-1484.
Gelders Archief.
van BUEDERIC - een smal kruis, vergezeld boven rechts van vier schedepunten (1-2-1) met de punten
naar elkaar toe. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een lange antieke vlucht.
*Arnhem-15: Gerit van Buederic, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
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BUELENS - een merk waarboven een zespuntige ster, of een verworden spoor met zijaanzicht van het
spoorrad.

*AZ-96. Henderik Bvelens, Gardiaen 1708.
Is het merk een stok getopt door een hoefijzer met de kalkoenen naar boven?
BUENO DE MORRES - ovaal schild: een aanziend gestelde naakte vrouw of man met de rechterarm naar
rechts gericht en de linkerarm schuin omlaag gestrekt, en vergezeld rechts en links naast de benen
(vermoedelijk) de letters M en A. Om schild hebreeuwse letters.
*Wageningen-4: Isaack Bueno de Morres, solliciteur ca 1694.
Variant: een aanzien gestelde man met links een schuinomhoog gestrekte rechterhand omhoog gericht,
vergezeld rechts en links naast de benen de hoofdletters M en A. Op een ovaal schild, waaromheen
Hebreeuwse karakters.
*Wageningen-7: Isaak Bueno de Morres, solliciteur te -?- 1694.
Muschart is dus niet zeker of de afgebeelde mens een vrouw of een man is.
van BUERLO - een merk.
*CBG, Coll. Muschart: kerspel Twello 1553. Omschrift: Thomas van Buerlo.
van BUERLOE - drie jachthoorns boven elkaar.
*Grotenhuis: Janna Catharina van Buerloe wed. Joost Balthasar ten Grotenhuijs, Brummen 1-10-1707;
Thomas van Burloe Toe den Hengelenborgh, 14-1-1689.
van BUERSCH - een zittende vos op grond. Helmteken: een opzittende vos.
*Horst-1: Reinder Reinderssen van Buersch, onderscholt van Beckbergen 27-8-1659. Omschrift: Reinder
Reindersen V---.
De vos zal gekozen zijn vanwege de naam Reinder Reindersen.
BUGER - drie zesbladige bloemen aan lange stelen, waaiersgewijs op grond. Helmteken: de drie gesteelde
bloemen.
*Arnhem-6-2: Joost Buger, schepen van Arnhem 12-9-1705. Omschrift: de naam.
BUGHY - drie hoefijzers (1-2) met de kalkoenen boven.

*AZ-97: Roelof Bughy, boeckhouder.

BUISSONNET - enige bomen met gekroonde stammen en de kruinen aaneengesloten naast elkaar op
grond. Helmteken: de bomen van het schild.
*Horst-1: Bernt Buissonnet, Loenerbosch 26-5-1618. Omschrift: de naam.
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BUITENHUIS - in groen drie zilveren gaande schapen. Helmteken: een schaap van het schild.

*de Jonge & Overduyn (1988): dit wapen wordt door enige Buitenhuisgeslachten gevoerd.
*onbekend.
uit Bron.
van BULDEREN - een merk.
*Henrick van Bulderen te -?- 12-3-1484. Omschrift: de naam.
BUNSKERKEN - in blauw een kerk. Helmteken: een beklede arm met de elleboog naar links en in de hand
een horizontaal geplaatste sleutel met de baard naar links en naar beneden.
*Elburg-2-1: Johannes Bunskerken, Elburg 8-11-1782.
BUNSKERKEN - gedeeld, I. een omgewende meermin op water met bovenlijf aanziend gesteld met grote
lange kam in de opgerichte rechterhand en een spiegel in de linkerhand en de staart, waarin een slag, naar
rechts omhoog, II. doorsneden, A. een eikentak waaraan drie eikels en vier bladeren, B. een zwaan zonder
poten op water. Helmteken: een dito omgewende meermin.
*Harderwijk-2-5: Z. Bunskerken, geërfde in Veluwe, 11-2-1768.
van BUNSWEERDE - een zesspakig wiel.
*Arnhem-15: Jacop van Bunsweerde, ex-burger van Arnhem, Arnhem 25-5-1406. Omschrift: de naam.
van der BURCHT - gedeeld, I. drie vairpalen. II. een geënte dwarsbalk, vergezeld boven van twee ruiten.
*Gelderland-2: Engelbert van der Burcht, schepen van Arnhem 26-5-1604, 27-6-1604, 29-6-1604.
Omschrift: de naam.
BURGERS - in goud een merk met daarop geplaatst de hoofdletters T en B. Helmteken: een rode burcht.
Dekkleden: goud en zwart.

Thijs Burgers, lid van het St. Eloygilde te Arnhem,
wapen op schildje aan gildebeker.
*van den Bosch (1984). Gelders geslacht o.m. te
Arnhem. Coll. Muschart, GMArnhem.
*Arnhem-30: Thijs Burgers;  AZ-98: Tys
Burgers.

BURGERS - een stappend dier gaande over een schuinlinks geplaatste vrijheidsstaf getopt met de
vrijheidsmuts waaronder een krans?.
*Gelderland-8: J. Burgers, richter van Scherpenzeel, 30-5-1801.
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mogelijk een sprekend wapen: in de ‗Franse tijd‘ werden de Nederlanders met burger aangesproken en
aangeschreven, en werd de naam van de zegelvoerder geässocieerd met de vrijheidsstaf en vrijheidsmuts.
BURGGRAVE - een merk vergezeld van de letters H, B en W.

*Muschart (1939b): zerk in de Eusebiuskerk te Arnhem, door hem
geïdentificeerd als die van Gerrit Burggrave.

ter BURGH - een zandloper. Een gekroonde helm.
*Veluwe-4: Beernt ter Burgh, schepen van de Hooge en Vrije Heerlijkheid 't Loo 31-1?-1749.
*Horst-1: Beernt Ter Burgh, noodschepen van de heerlijkheid t Loo, 10-4-1752; B. Ter Burgh, schepen van
de heerlijkheid 't Loo, 3-4-1770.
van BURKEN - in zilver een zwart muuranker; in een rood schildhoofd drie zilveren wolven.
*Wapenkaart, A.P. de Kleuver, Veenendaal.
van BURKEN - geen wapen; alleen een streepschuinkruis met de letter I, V, R en B.
*Veluwe-2-1: Jan van Burken, Veenendaal 24-6-1763.
Is de door Muschart gemelde volgorde van de initialen correct?
ten BUSCH - in blauw een gouden dwarsbalk, vergezeld boven van een groene boom op de balk rustende.
Helmteken: een dito boom.
*van Lawick: Jacobus Ten Busch 13-9-1726.
*C. Baars. 1992. Petrus van de Wall te Arnhem (1640-na 1706) en zijn naaste familie. De Gelderse Leeuw:
29-35., zich baserende op De Ned. Leeuw 1918: 330.
*Gelderland-4: Alardt ten Busch, scholtis van het ampt Epe, 10-1-1718.
Zie BEIJERS/ten BUSCH.
ten BUSCH - een dwarsbalk, vergezeld boven van een uitkomende boom, die op de balk rust. Helmteken:
een boom.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel Ab. ten Busch, confrater van de
Elburgse regering 12- 1-1704. Zie ook Zeven, 1993c.
*Putten: 1-1, Alaard ten Busch, geërfde in Veluwe.
*Klarenbeek-1: Jacobus Martinus Ten Busch, Gelders leenman 30- 6-1741.
*Gelderland-4: Alardt ten Busch, scholtis van ampt Epe 10-1- 1718.
*Gelderland-5: W. ten Busch, Arnhem 1-5-1732; Alardt ten Busch, Elburg 17-1-1697.
ten BUSCH - een verlaagde dwarsbalk, vergezeld boven van een op de balk rustende boom. Helmteken:
een boom.
*Gelderland-5: Alardt ten Busch, Putten 25-9-1694.
BUSCHOFF, zie BOSHOF.
BUSCHMAN - drie dwarsbalken ?, vergezeld boven van ?. Helmteken: een uitkomende leeuw.
*Gelderland-5: Jac. Buschman, president kerkeraad Elburg 2-6-1732.
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BUSGERS - een pijlkoker waaruit zes pijlen steken. Helmteken: een dito koker met drie pijlen tussen een
vlucht.
*Brantsen: Mr. Jan Busgers, notaris te Arnhem 6-3-1823. Omschrift: Mr. J. Busgers notaris.
Papierwaszegel.
ten BUSSCHE - een haan.
*Hattem-2-3: Tydeman ten Bussche 1485. Omschrift: de naam; Herman ten Bussche Tydemansz 30-121430: zegel afgevallen.
Muschart vergelijkt van den Busch, van den Bussch, ten Bussche. Zie ook hieronder.
ten BUSSCHE/van ITTERSUM - alliantiewapen; ten BUSSCHE (haan) en van ITTERSUM (drie
ezelskoppen). Gedekt door een steekhelm, helmtekens en helmkleden. Datum: 1556.
*R.T. Muschart. 1949. Een onbekend wapen in de schouw van de burgemeesterskamer in het stadhuis te
Elburg. De Ned. Leeuw 66: 64.
BUSSCHER - een geplante boom, vergezeld rechts en links van een tegen de stam een klimmend hert.
*Hattem-1: Johannes Busscher, geërfde gerichtsman van Veluwe, ampt Heerde 20-1-1794.
van BUSSEL - een korenschoof schuinrechts geplaatst. Helmteken: de schoof, verticaal geplaatst tussen
een vlucht.
*Epe-1-1: Jannes van Bussel, geërfde in Veluwe, Epe 28-7-1763; vergezeld van de letters J rechtsboven, B
linksboven en beneden.
Variant: een heidestruik ipv. een korenschoof.
*Cannenburch-1: Jannes van Bussel, geërfde in Veluwe 12-5- 1667.
BUSSER - een gekroond monogram van de letters J en B.
*Rhemen: Jonathan Busser, huize Voorstonden 14-6-1780.
van BUTSELER - drie ramskoppen. Helmteken: een antieke vlucht.
*Gelderland-6: Bessel Reijersz van Butseler, schepen tot Hoevelaken, 18-11-1626. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
BUURMAN - een zandloper met in het schildhoofd een pijl met de punt omhoog, en in de schildvoet een pijl
met de punt omlaag; de zandloper, vergezeld rechts van de hoofdletter D en links van de hoofdletter B.

*van den Enk & Zeven (1984): zegel Kerk. Arch. Beekbergen inv. nr. 79,
1707: D en B staan voor Derk Reynder Buurman.
foto van zegel (vdEnk).
BUXKEN - twee klimmende bokken.
*Hattem-2-3: Henrick Buxken en zijn vrouw Elzabe, land te Hattem 21-10-1415.
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BUYS - in goud zes (3-2-1) zilveren lelies. Helmteken: een zilveren lelie. Dekkleden: zilver en goud.
◄Is het toeval dat BUIJS
(Zeeland) ook lelies in het
wapen voert?
Loke.
*Arnhem-5: Mr. Reynerus
Buys.
*Gelders Archief, inv. 352.1
Wapenboek S.
Lucasbroederschap
Arnhem:Reynerus Buys, J.V.D.
1645.
foto‘s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding. Wapen als van SCHEVICHAVEN. Zilver op goud!!
BUIJTENHUIJS - een monogram van de letters A, B en H.
*Hoff: Aart Buijtenhuijs, geërfde in Veluwe, Ede 19-1-1757.
BUIJTENHUIJS - van zilver twee schuingekruiste zwarte, gevederde pijlen met de punten omlaag, resp.
mhoog en beladen met een vlammend rood hart. Helmteken: de pijlen en het hart uit het schild. Dekkleden
en wrong: zilver en rood.
*Gelderland-5: Cornelis Buijtenhuijs, leenman van het Hof van Gelre, Nijkerk 18-3-1745, 30-5-1753 (geen
helmteken, maar de letters C en B).

*van
den
Bosch: zegel van Cornelis Buytenhuys, Nijkerk, 1745. Zie ook de E.de Jonge
& L. Overduyn. 1988. Het derde Buitenhuis/Buijtenhuisboek: dit wapen wordt door enige Buitenhuisgeslachten gevoerd.
kleur (vdBosch), zw (de Jonghe en Overduyn, 1988).
Muschart, 1950: 209, de letters K en B en een hart doorboort door drie pijlen. K en B zijn de initialen van
C/Kornelis Buijtenhuijs.
BUIJTENHUIJS - twee zwemmende eenden.
*zegel van Jan Peters Buijtenhuijs, 13-8-1743, vermeld door de Jonge & Overduyn (1988).
BUIJTENHUIJS - waarschijnlijk een zittende hond op grond. Helmteken: een zittende hond.
*Gelderland-5: Willem Buijtenhuijs, leenman van Gelre, Arnhem, 13-3-1726, 1-2-1739.
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BUYTENWEG - gedeeld, I. een uitkomende arend, II. doorsneden, A. een gezichtswassenaar met twee
vijfpuntige sterren onder elkaar, B. een hand die een penneveer vasthoudt. Kleuren onbekend.

*Anspach, 1901: Grafzerk van Petronella Buytenweg, Huysvrouw van Dirk
TIMMER, geb. 1698, ov. 2-11-1780, begr. N.H. kerk Ede.

ten BIJE - in goud een beurtelings gekanteeld zwarte dwarsbalk, vergezeld van boven van vier en beneden
van zwarte drie bijen naast elkaar. Schilddekking: een kroon. Dekkleden: goud en zwart. Helmteken: een
zwarte bij tussen een zwarte gouden vlucht, de gouden vlucht beladen met de dwarsbalk van het schild.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*Gelderland-5: Theodorus de Bije, Arnhem 11-5-1696.
*ten Houte de Lange (2001).

BYERWISCH, zie BIERWISCH.
van BIJLAAR - in zikver drie rode lelies.

Kaart van de Slaperdijk: Theodorus Ionanes van Bylaar, 1705.
Zie van BYLAR.
van BIJLAER - zes lelies.Helmteken: vier pluimen van verschillende kleur.

Jonas van Byler (1588-1609) in Album Amicorum van Cornelis van
Beresteyn.
De Ned. Leeuw (150).
*R.T. Muschart. 1937. van Wely. De Ned. Leeuw 263-264: de 6 lelies zijn
waarschijnlijk overgenomen uit het wapen van de Kelnary van Putten, zijnde
3 lelies.
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van BIJLAND, van BYLAND, van BYLANDT
van BYLANDT - in goud een zwart kruis. Schilddekking: een kroon. Dekkleden: goud en zwart. De kroon
getopt met een zilveren roodgelelde en -gekamde haan met een gouden kroon om de hals. Schildhouders:
twee griffioenen met rode tongen.

Graven van Bijland. O.a. Frederik Sigismund, geb. Wageningen 13-4-1749, ov.
Den Haag 2-2-1828, Ridderschap van Gelderland 28-8-1814.
Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*ten Houte de Lange (2001) van Bylandt (1814).
van BYLANDT - gevierendeeld, 1 en 4. in goud een zwart kruis (van BIJLANDT), 2 en 3. in rood drie
gouden dwarsbalken. Schilddekking: een kroon. Dekkleden: goud en zwart. De kroon getopt met een
zilveren roodgelelde en -gekamde haan met een gouden kroon om de hals. Schildhouders: twee griffioenen
met rode tongen.

Met een gouden kroon ipv
een kam.
Bron: Hollandse
Genealogische Databank.

*ten Houte de Lange (2001) van Bylandt (1866).

Zegel Baron de Bijland
Zegelboeken afb. pag. 8.
Stadsarchief Sittard-Geleen G-026.
van BYLANDT - alliantiewapen; gevierendeeld 1 en 4. van BYLANDT (in goud een zwart kruis), 2 en 3. van
OOI (in zilver drie vijfbladige rode bloemen); hartschild: in goud drie rode dwarsbalken. Schilddekking: een
kroon waarop een haan met een kroon om de hals staat.
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*Gorissen (1959). Tek. Kwartieren 1 en 4 zijn gebaseerd op het Gelre-wapenboek.

van BIJLANDT - (van BALVEREN/van BIJLANDT) tweemaal gedeeld en eenmaal doorsneden: 1 en 6. een
kruis (van BIJLANDT), 2 en 4. zes dwarsbalken, 3 en 5. drie vijfbladige bloemen. Hartschild: rechts een
leeuw, en links een adelaar.
*Arnhem-6-1: zie van BALVEREN 19-11-1773.
van BIJLANDT en REEDE - tweemaal gedeeld en eenmaal doorsneden: 1 en 5. een kruis (van
BIJLANDT), 2 en 6. gedwarsbalkt van 12 stukken, 3 en 4. drie ?rozen.
*Gelderland-5: Roeleman Baron van den Bylandt en Reede, ? Rhenen 18-7-1646.
van BIJLANT - een kruis.
*Arnhem-15: Ott van Bijlant, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: geschonden; idem Henrick van Bijlant, ritter,
gedeputeerde van het vierdel van Nijmegen 1436. Omschrift: de naam met er achter het woord ritter.
*Hoeben (2001): in goud een zwart kruis.
Zie bij van BIJLANDT.
van BIJLANT - in goud een zwart kruis.Schilddekking: een gouden kroon waarop een zwarte haan.
De tekst boven luidt Gent (?) stelt op de helm ee[n] witte haen met ee[n] roden cam, en goude[n] halsbandt.

◄HUA-coll.van Hardenberg 643-1/2400-5
Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad, J. de Jong, 2010.
▲Bron: Bilant; zie van Pallandt.
van BIJLANT - een barensteel met drie smalle hangers, gaande over de bovenarm van een kruis.
Helmteken: op een gekroonde steekhelm (rest afgebroken). Schildhouders: twee leeuwen, waarvan de
linker met zijn kop aanziend gesteld, die de helm houden.
*Arnhem-15: Derck van Bijlant, Arnhem 1435. Omschrift: afgebroken.
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van BIJLANT/van der LAWIC - gevierendeeld, 1 en 4. (van BIJLANT), 2 en 3. (van der LAWIC).
*Arnhem-32: Mechteld van der Lawick, tr. van BIJLANT. Omschrift: Mechtelt -- van B---.
van BIJLAR - drie voorwerpen (beschadigd zegel).
*Bentinck: Wolffert van Bijlar, schout tot Ede 20-3-1504. Omschrift: de naam.
De voorwerpen waarschijnlijk lelies (Byler) of jachthoorns (Bylaer) (zie beneden).
van BYLER - in zilver drie zwarte lelies (2-1). Helmteken: een lelie uit het schild.

*van den Bosch.
kleur (vdBosch).
Zie De Ned. Leeuw 1947, 1948 en Schutte, 1975 voor andere wapens van
Byler (en spellingsvarianten). R.T. Muschart: Wapenboek Amersfoort.
Zie van BYLAAR.
van BYLER - in blauw een schuinrechts geplaatste gouden vis.
Variant: omzoomd met zes of acht rode lelies.
*W. de Vries. 1948. Van Byler uit Nijkerk. De Ned. Leeuw 65: wapenkaart RAUtrecht; MS Wapenboek.
van BYLER - effen zilver, in een groen schildhoofd drie zespuntige gouden sterren naast elkaar.
Helmteken: een gouden ster tussen een antieke gouden en groene vlucht. Dekkleden: groen en goud.

Museum Nairac, Barneveld

Rijck van Bijler, schepen van
Amersfoort 1538, 1542, burgemeester 1540.
Muscharts Wapenboek Amersfoort.

248

*Klesser (1995): Barneveld; GABarneveld.
zw (Klesser, 1995) en Zeven (2000: Amersfoort).
van BYLER - in zilver drie rode jachthoorns. Helmteken: een rode jachthoorn tussen een zilveren antieke
vlucht.
Informatie en afbeeldingen ontvangen
van Peter van den Born, Nijkerk,
2010.
*Grafzerk van Walter van Byler,
balier/landcommandeur der
Johanniter Orde van de balye Utrecht.

Ook van BYLAER en van BIILER
(grafzerk)
In de vierhoeken de wapens van 1. van
BYLER, 2. ? (in zilver een rode keper, vergezeld van drie rdode
lelies). 3. ? (een adelaar, van Arnhem?), 4. van DOORNICK
(dwarsbalk).
Walter van Byler wordt ook afgebeeld in de Goudse Ramen raam
17 De bestraffing van Herodus door Johannes. Hij schonk dit raam.
*Grafzerk van Gvalter (=Walter) A Biiler,
ov. 3 maart 1560.
Ontleend aan E.A. van Berensteijn. De
geschiedenis van de Johanniter Orde in
Nederland tot 1795. Vier kwartierwapens.
van den BIJLERD - gevierendeeld, 1 en 4. een aanziende ossenkop, 2. drie voorwerpen, 3. een vijfpuntige
ster, vergezeld van drie lelies. Helmteken: een aanziende ossenkop.
*Putten-12: Willem van den Biellerd, Putten 29-3-1654.
Muschart (1950b): van den Bielerd: voorwerpen zijn uitgerukte heideplanten.
van BYMMEN, BIMMEN - in blauw een zilveren kruis. Helmteken: op een pothelm zonder wrong een
gebaard manshoofd met lange haren gekroond met een driebladige kroon.
Zie ook van BIMMEN. Arnhem-15: Steven van Bymmen, richter van Arnhem 20-1-1364.
*Gelderland-21: Stheven van Bymmen, ridder, donkergroene was. Helmteken:op een naar
rechtsgewende pothelm een gekroond manshoofd met lange baard en lange haren.
*Verkerk (1992: fig. 25).
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Steven van Bymmen, 1364.
Verkerk B6556/4.
GAArnhem OAA-4490-206.

Otto van Bymmen, 1405.
Verkerk B6522/5.
GAArnhem NB-773-118.

Gelders Archief.

*HUA 643-1/2400-5
* Wapen Boek Engelen
Handfoto Ad J. de Jong
2010.

*Gelre nr 1192 H. Steven v. Bymmen (ca 1382): d‘az. à la croix d‘arg. C.:une
tête de roi d‘az, à la barbe et chevelure d‘arg., couronné d‘or : in blauw een
zilveren kruis. Helmteken: een blauwe koningshoofd, zilver gebaard en
gekapt, waarop een gouden kroon.
natekening uit het Wapenboek Gelre.
(www.heraldique-europeenne org/armoriaux/gelre/)
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter C
Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van
het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in
zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie,
die opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeentearchief
van Barneveld.

van CAEM - drie ramskoppen en in een schildhoofd drie lelies naast elkaar. Helmteken: een lelie tussen
een vlucht.
*Gelderland-4: W. van Caem, subst. drossaert van Hierden 31-8-1751.
CAEN - drie schaaktorens. Helmteken: een schaaktoren tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Cornelis Caen, leenman van het huis Scherpenseel, 7-9-1660.
CAER - een merk.

: Ian Caer.
*Arnhem-30 en AZ-101

CAER - een antiek gekroond manshoofd, vergezeld boven van een roos.

Claes Caer, gardiaen 1713.
*Arnhem-30 en AZ-100.
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CALDENBACH, zie KALDENBACH.
van CAMPEN - drie linkerschuinbalken. Helmteken: een vlucht, waarvan de rechter vleugel beladen is met
een schildje volgens het wapen.
*Coll. Muschart 34A. RAGld, Volmachten van de Leenkamer van Gelderland, Jan van Campen, Zutphen,
leenman van Putten 12-10-1784, 2-8-1786.
van CAMPEN - een breedarmig kruis getopt door een maan met de hoorns naar beneden en vergezeld
rechts van een B en links van een L.

Bernt Lamertsen van Campen/Kampen, Gardiaen, 1663.
*AZ-103.
De initialen van zijn familienaam zijn niet in het schildje verwerkt. Zie volgende.
van CAMPEN - een breedarmig kruis getopt door een maan met de hoorns naar beneden en vergezeld
rechts van een L en links van een I.

Lambert Iansen van Campen, luytenant.
*AZ-104.
De initialen van zijn familienaam zijn niet in het schildje verwerkt. Zie voorgaande.
CAMPERT - in zilver drie rode maliën. Helmteken: de drie maliën van het schild zwevend boven een roodzilveren wrong. Dekkleden: rood en zilver.

*W.J.A. van 't Einde. 1983. Campert/Kampert en van Bakkenes. VG 8:
276-277. Dirck Campert, 1694.
 www.jekampert.scarlet.nl/ (23-07-2010).
CAMPERT - een klimmend dier dat mogelijk een hond is. Helmteken: dito dier uitkomend tussen een
antieke vlucht.
*Veluwe-7: W. Campert, scheydsvriend, Nijkerk 8-1-1761.
Zie ook www.jekampert.scarlet.nl/ (23-07-2010).
CAMPERT - gedeeld, I. in zilver een omgewend klimmend rood hert, vergezeld rechts en links van twee
zwarte honden, beide klimmend tegen het hert, de rechter het hert ter hoogte van het hart bijtende, de
linker, die wat groter is, ter hoogte van de buik, II. in rood een gouden leeuw. Helmteken: een brandende
vuurmand.
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*Arnhem-11: de letters W en K naast het helmteken: W. Campert 30-11-1764, lid van
de Kerkenraad van Nijkerk; VG 8 (1983): 276-277; C.J. van den Bosch.
Zie ook ook www.jekampert.scarlet.nl/ (23-07-2010).
van CAMPHUISEN - boven een onduidelijk voorwerp, beneden drie bomen, die op de schildrand staan.
Schilddekking: een helm zonder helmteken.

*Zeven (2006: 42.04): J. Camphuisen, gepensioneerd
kapitein der Infanterie. Wageningen, 21-10-1857.
In de tekst staat H. Camphuysen. Misschien was zijn
voornaam Johannes/Hans. ‘-- en met zwarte lak met
mijn wapen verzegeld.’

van CAMPHUSEN, CAMPHUIJSEN - in zilver drie rode linkerschuinbalken. Helmteken: een kroon, waaruit
een berenklauw van natuurlijke kleur, houdende een rode bal.

►Internet > Camphuijsen.
*Arnhem-15: Riqwijn van Camphusen, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
*Arnhem-29: charter 2947d: Ott van Camphusen, knaap. Omschrift: de naam.
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van CAMPHUYSEN - in zilver een beurtelings gekanteelde rode dwarsbalk. Gekroonde helm met rood en
zilveren dekkleden. Helmteken: een vlucht, rechts van rood, links van zilver.

*Ridderschap van de
Veluwe.
*Arnhem-6-2: Gisbert van Camphusen, schepen van Arnhem 27-7-1550. Op lint de naam.
*Arnhem-6-3: Gisbert van Camphuijsen, schepen van Arnhem 1555. Omschrift: alleen voornaam over.
CANIS - doorsneden, A. in goud boven een rode barensteel met drie hangers en beneden een springende
zwarte windhond, B. in rood drie vairpalen (CANIS).

*Zie Hermen van AMSTEL. Bron: zie 
Uit hoffelijkheid de hond omgewend. Wapen van de
Nijmeegse burgemeester Jacob Kanis. Detail van een
drieluik, afkomstig uit de Stevenskerk te Nijmegen, kort
na 1526 geschilderd ter herinnering van Jelisken van
Houwingen, ov. Onser Liever Vrouwen
Hemelvaertesdach 1526, de eerste vrouw van de
Nijmeegse burgemeester Jacob Kanis, ov. kerstavond
1543. Het linker paneel: wapen Canis, het rechter
paneel: wapen van Houwingen (in zilver een rode
dubbelkoppige adelaar). Museum: de Commanderie
van St. Jan, nu Museum Het Valkhof, te Nijmegen.
Het schildhoofd is een sprekend
CANNEGIETER - in blauw drie zilveren kannen. Wrong en dekkleden: blauw en zilver. Helmteken: een
blauwe antieke vlucht.

Cannegieter
*Arnhem-19: zie Albert Jan VERBEEK.
*Alg. Ned. Familieblad no 83 (1884).
*ten Houte de Lange (2001).
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CAPEL - in zilver een blauwe zandloper. Helmteken: een zandloper, vergezeld rechts en links van de letters
H en P.

Hendrik Peters Capel
*Horst-1: Hendrick Capel, geërfde in Veluwe, Loenen 1726.
De letters H en P wijzen op Hendrick Peters Capel/Kappel. Zie mijn
opmerking over het mogelijk ontstaan van wapen bij KAPPEL.
zegel Loenen 1-7-1733. (foto B.J. van de Enk).
Variant: Helmteken: een kroon van drie bladen en twee parels.

kleur (vdBosch,);
N.B. zw (Voorn, 1985, zonder bron vermelding); Oorspronkelijke kleuren
onbekend.

CAPEL - in zilver drie blauwe kapellen (vlinders) (2-1). Helmteken: een kapel (bidprieeltje) van natuurlijke
kleur met torendak; op de spits een kruis.

*W. Albers. 1955. Capel,
een tweevoudig sprekend
wapen. Gens Nostra 10:
139ev. Bij ons in de familie
(1979): 86.
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van den CAPELLEN - in blauw een ankerkruis, vergezeld rechtsboven van een losstaande hoge smalle
gouden kapel met rode deur en vensters. Wrong en dekkleden: zilver en blauw. Helmteken: de kapel uit het
schild. Schildhouders: twee omkijkende gouden griffioenen.

◄Wapenboek van de leden van de
e
Ridderschap van Zutphen, 18 eeuw. GAArnhem, archief Ridderschap van
Zutphen.

◄Bron: Hollandse Genea
logischeDatabank.

▲Zie Matthey (2007) bij
van Rechteren.

van den Kapell
Bron: zie van Pallandt.

*ten Houte de Lange (2001).
*Horst-1: Robert Casper baron van den Capellen, heer van de Marsch, leenheer van het huyze Clarenbeek
28-8-1784.
*Enghuizen-1: ipv een kapel een burcht met spits dak: R.J. van den Capellen, op Engelenburg, 24-7-1785.
(Misschien R.C.?).
Zie ook van der KAPELLEN, van ESSEN.
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Zie volgende bladzijde.
Variant: een ankerkruis waarvan de krullen bovenrechts ontbreken, vergezeld bovenrechts van een kapel:
een laag lang gebouw met hoge toren links, rustende op de horizontale arm. Helmteken: een losse toren.
*Gelderland-2: charter 1423 Gerlach van der Capellen, 18-7-1582. Omschrift: de naam.

Kwartierstaat van Alexander van der Capellen tot Hagen, Boedelhof en Esselt. Ingekleurde tekening.
Gelders archief. Uit::C. Gietman.2010. Republiek van adel (Eer in de Oost-Nederlandse adelsculruur (15551702). Uitgeverij Van Gruting.
8. van der Capellen, 9. Schimmelpenninck van der Oije, 10. Zuijlen van Nievelt, 11. Uyt den Engh, 12. Van
der Schuren, 13. Quade van Linden---, 14. Van Baer, 15. Van Ripperda.

van den CAPELLEN/BENTINCK - alliantiewapen, man: in blauw een ankerkruis, vergezeld
rechtsboven van een losstaande hoge smalle gouden kapel met rode deur en vensters. Wrong en
dekkleden: zilver en blauw. Helmteken: de kapel uit het schild (van der CAPELLEN); vrouw: in blauwe een
zilveren ankerkruis (BENTINCK). Schildhouders: twee gouden griffioenen, de rechter van achter het schild
komend, de linker omziende.

*Gelders Archief: inv. 2089:
Wapenboeck St. Joosten
Schutterij Arnhem: F.B. van
der Capellen tot Rysselt.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit
de Inleiding.
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van den CAPELLEN/van ZUIJLEN van NIEVELT - aliiantiewapen van den CAPELLEN en van
ZUIJLEN van NIEVELT (in zilver drie rode zuilen) onder een gouden kroon en samengebonden
door een blauwe strik...

Detail van een schilderij van Alexander van der Capellen tot de Boedelhof
en Emilia van Zuylen van Nievlet (1653). .Uit::C. Gietman.2010. Republiek
van adel (Eer in de Oost-Nederlandse adelsculruur (1555-1702). Uitgeverij
Van Gruting.

CAROLINUS - in blauw drie zilveren schildjes. Helmteken: een schildje van het schild tussen twee groene
bebladerde twijgen, samengebonden van rood. Dekkleden en wrong: blauw en zilver/als een krans om het
schildje gebogen en waarvan de benedeneinden elkaar schuinkruisen.

GA Nijkerk, Weeshuisarchief 113B: Johannes Carolinus, predicant te Nijkerk,
Nijkerk 4-11-1668. Omschrift: SIG—HANNES CAROLIN—VDM.
foto ACZ III.21.
*Schutte (1975): 10.3. Joannes Gothofredis Carolinus, Barneveld 14-9-1653.
*Coll. Muschart: Johannes Carolinus, predicant te Nijkerk 29-8-1667.
Omschrift: de naam en V. D en M.
een bijzondere vorm van deschildjes.
CASPERS - in blauw een gouden vijfspakig rad tussen een zilveren vlucht. Helmteken: een blauw-zilveren
vlucht. Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Caspers.
*Jaarboek Centr. Bureau Genealogie 50 (1996) reg. 673.
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van CATTENBURCH - in zilver drie zwarte molenijzers. Helmteken: een molenijzer van het schild.

◄Hollandse Genealogische Databank
▲Mr. Jan Louis van Cattenburgh1703.
Wapenboek Zwanenbroeders Den Bosch, blz 234.
*Harderwijk-2-5: W. van Cattenburch, ‘s-Gravenhage 10-9-1720.
N.B. Zeeuws..
CHOERPENNINCK - in zilver een goudgekroonde rode leeuw. Helmteken: de leeuw uitkomend.
Dekkleden: rood en zilver.

*Arnhem-24: Jan Choerpenninck, lieutenant 1742, ov. 3-3-1752;
GAArnhem, inv. 2105 Jan Choerpenningh, Luijtenant, Ao 1742. Obiit den 5
maart 1762.
Zie COERPENNINK.
foto ACZ. Zie de Inleiding voor kwaliteit.
van CHOUS - een merk en de letters P, B, V en C boven het schild.
*Gelderland-11: Balthasar van Chous, procurator der stad Arnhem. Arnhem 30-8-1628. In tekst: van Choes.
Slaat de initiaal P op zijn beroep Procurator?
van CHOUS - twee verkorte smalle dooreengevlochten kepers, de tweede omgekeerd.
*Gelderland-2: charter 1459 Peter van Chous, Arnhem 28-5-1600. Omschrift: de naam.
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CHRISTENIUS - een schuinrechts geplaatste ladder met 11 sporten en vergezeld boven en beneden van
een vijfpuntige ster. Helmteken: een ster tussen twee bebladerde naar binnen gebogen takken

Johannes Christenius, J.U.D., 29-8-1658. . Omschrift: ---STENIUS,IVD.
*GABarneveld doos 18 code 46 129/130.
Coll. ACZ foto B26.31.
Gerestaureerd.
CHRISTIAENS - geen schild: een merk met de letters P en C.
*Gelderland-5: Peter Christiaens, rijdende bode van het Hof van Gelderland, leenman van Gelre, Arnhem 36-1666.
CHRISTIANI - in blauw een geplante groene boom, vergezeld rechts van een omgewende roodgevlekte
hond, de kop naar beneden gericht, links van een zilveren varken, goud gehoefd, de kop schuin omhoog en
omgewend. Helmteken: vooraanzicht van de hond van het schild met halsband en zittend. Dekkleden en
wrong: zilver en blauw.

*Schutte (1975): 5.038 Wilhelmus Christiani, Arnhem.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
CHRISTIANIDES - een boom op grond, de stam voor een dwarsbalkje en uit de linker gedeelte van de
onderste kruin een schuinrechts naar beneden gericht balkje stekend.

Lambartus Christianides, Gardiaen.
*AZ-117.
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van CITTERS - in blauw een beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalk, vergezeld boven van vier en
beneden van drie zespuntige gouden sterren naast elkaar, en een effen zilveren schildhoofd. Helmteken:
een ster van het schild tussen een blauw en gouden vlucht.

▲Museum Nairac, Barneveld

▲van Beresteyn &
del Campo Hartman
(1954)

▲Gens Nostra 41 ▲Bron: Hollandse Genealo(1986): 217.
gische Databank.

*Schimmelpenninck: W. van Citters, op het Loo 30-6-1780.
*R.A.J. Dix & N.A. Hamers. 1986. Gens Nostra 41: 217.
*GABarneveld.
Variant: de sterren vijfpuntig. Wrong en dekkleden: blauw en goud. Helmteken: een antieke blauwe en
gouden vlucht, de blauwe vleugel beladen met een ster van het schild.
*ten Houte de Lange (2001).
CLAASEN - een merk. Schilddekking: een kroon met 11 parels.

*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem en AZ-118a: Jacob Claasen, gardiaen, 1768; en AZ118b:
Christoffel Claasen, gardiaan, 1778. Beiden hetzelfde merk.
Zeven (1993b): de beker.
CLAASSEN - in rood drie half naar rechts gewende manshoofden met dunne hals en kleine schouders.
Helmteken: een dito hoofd.
*Veluwe-7: Jan Claassen, Putten 2-7-1754.
CLAESSEN - antiek molenijzer, boven vergezeld van de letters A en C. Geen schild.
*Veluwe-2-15: Arndt Claessen, bakker 21-2-1698.
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CLAUTIER - gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een zwarte keper, vergezeld van drie zwarte vogels of kraaien,
twee boven en één beneden de keper, 2 en 3. in zilver een rode vergezeld van twee zwarte geitenkoppen of
bokkenkoppen met gouden hoorns, één boven de balk en de andere eronder.

*Gelders Archief, inv. Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Daniel Clautier; Petrus Clautier, Ao 1660,
contrarolleur van de Convoijen ende Licenten ende Commiss. Van het pressen van de Schepen en
tochtpeerden. Nathan Clautier, Anno 1664. Obiit 27 Nove[m]ber 1666.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Nathan Clautier, Arnhem, 1664, ov. 27-11-1666; idem: zegel Petrus
Clautier, Arnhem, 1660 controlleur van de Convoijen en Licenten.
*Muschart, 1950: 140.
foto ACZ, zie Inleiding voor kwaliteit.
CLAUTIER - alliantiewapen; gedeeld, I. CLAUTIER, II. in groen drie gouden wezels boven elkaar (mogelijk
SWARTHOFF). Helmteken: twee afgewende rode vlammen spuwende zwarte drakenkoppen met hals.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Nathan Clautier,
Arnhem, 1620; Gelders Archief, inv. Wapenboek
St. Joosten Schutterij Arnhem: Nathan Cloutier,
1620; idem Daniel Clautier.
foto’s ACZ, zie Inleiding voor kwaliteit.
De initialen van zijn familienaam zijn niet in het
schildje verwerkt. Zie voorgaande.
Het 2e kwartier is als SWARTHOFF. Muschart
beschrijft de dieren hier als vossen. Zie ook CLOUTIER.
Variant - Helmteken: twee afgewende zilveren vogelkoppen en halzen, goud gebekt, met pijlpuntige rode
tongen. Dekkleden en wrong: rood en zilver.
*Schutte (1975): 7.42 Johannes Clautier, Arnhem 14-1-1664.
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de CLEVE - een ?, vergezeld van drie droogscheerdersscharen met de punten omlaag (2-1).

*Verkerk (1992): Hermannus de Cleve, Arnhem 201-1364.
Gelders Archief.Oud-Archief Arnhem 4490-206.
Verkerk 6556/20.
van CLEVE/van CLEVEN - een aanziende gestelde ossenkop, vergezeld rechts en links van drie
zespuntige sterren boven elkaar. Kleuren onbekend.

*M.J. Nix. zie ook VG 6 (1981): 111. Symon van Cleven, Oldebroek, 1580.
van CLEEFF - drie klaverbladeren. Helmteken: een klaverblad.
*Verwolde-2: Christina van Cleeff, Epe 20-6-1724, idem Elburg 2-4-1711, 1-5-1711.
Een sprekend wapen.
de CLEUVER, zie de KLEUVER.
CLOCK - in groen een gouden klok. Helmteken: een gouden omgekeerde klok.
*Zutphen-1: -- Clock, capitein, ov. Arnhem 10-1-1640, begr. Arnhem.
CLOECK - in zilver een groene vlucht, de vleugels verbonden door een rood hart. Helmteken: een zilvergroene vlucht. Dekkleden en wrong: zilver en rood.
Ook: een gevleugeld hart.

◄Schutte (1975): IV.129 Arnoldus
Cloeck.
Handfoto Ad. J. de Jong, 2010.

*Rheden-2-1: Geertruijt Cloeck met
man Zeger van Arnhem.
Zie KLOEK.
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CLOECK - in zilver een tafel, waarover een groen laken en waarop vier boeken, twee zilveren, rood op
snee, één zwarte en één opengeslagen, en rechts daarvan, zittende op een stoel met een groen kussen,
een man van natuurlijke kleur, gekleed en met een zwarte hoed, rode kousen, houdende de rechterhand in
de zijde en met de linkerhand een pijp rokend, alles op een grond met blauwe tegels. Dekkleden: groen,
zilver, rood en zwart. Wrong: groen en zilver. Helmteken: twee gekruiste ganzenveren, samengebonden
met een rood lint, aan de uiteinden waarvan twee zwarte gewichten hangen.
CLOECK - een staande, klimmende of klimmende brakshond met de staart omhoog gericht.

Gadert Cloeck. 1436.
Verkerk B6556/32.
GAArnhem OAA-5808-743.

Johan Cloeck, 1461.
Verkerk B6521/26.
GAArnhem NB-687-246.

* Zeven (2006): links: Gadert Cloeck, knaap, Arnhem 1436. Verkerk B5556/32, GAArnhem OAA5808-743;
rechts: Johan Vlick, 1461. Verkerk B6521/26. GAArnhem NB-887-246. Omschrift: ?.
*Rhemen: Ricqwijn Cloeck 28-6-1441, 'Goed ten Holte' onder Brummen.
*Gelderland-2: Riqwijn Cloick, hertogelijk Gelders leenman 1448. Omschrift: de naam Muschart:. De hond
onduidelijk, en stappend
*Hattem-1: Ricquin Cloeck, op het forte Nassouwe 4-4-1609. Omschrift: onleesbaar.
*Gelderland-2: charter 1463 Ricuyn Cloeck, curator, Duiven 23-2-1609. Zegelring.
*Arnhem-15: Ricquin Kloeck, Arnhem 25-2-1450. Omschrift: de naam. In tekst: Cloick.
Gelders Archief.
CLOECK - in goud een klimmende zwarte windhond met geringde halsband. Helmteken: een gouden
hanenkop met hals tussen een zwarte (antieke) vlucht.

zw (Bron); zw (vHelbergen); kleur
(Hammer).
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CLOECK - in goud een springende zwarte windhond met geringde halsband. De vlucht antiek. De heaaan
rechts heeft een bloem aan een stengel in de bek. Wrong: zilver en zwart.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

Hierboven: in het
goudgezoomd;
gouden band, en

linkse wapen is de halsband rood en
op de middelste zilver met een dunne
rechts onduidelijk..

CLOECK - in zilver een zwart merk, bestaande uit een hoofdletter P, waarvan het verticale gedeelte
samenvalt met dat van een kleine k, de verticale arm naar boven verlengd en met een schuinlinks naar
beneden geplaatst streepje. Dekkleden en wrong: zilver en zwart. Helmteken: het merk tussen een zwartzilveren vlucht.

*Schutte (1975): VII.10 Theodorus Cloeck, Arnhem,
11-6-1654.
Handfoto Ad J, de Jong, 2010.
*Schutte (1975): IV.130 Johannes Cloeck.
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CLOECK - alliantiewapen: vrouw: in zwart een springende zilveren goudgehalsbande en -geringde
windhond. Helmteken: de windhond uitkomende tussen een gouden antieke vlucht. Dekkleden: zwart en
zilver.

CLOECK ook gen. PLOEGH - in goud een goud gehalsbande, zwarte windhond. Helmteken: een haan
met gespreide vleugels. Zie hierboven.
*Ridderschap van de Veluwe.
Ook ander wapen Cloeck/Ploech, zie bij PLOECH.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem, zie Wemmer van BERCHEM.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van den CLOOSTER - in rood 20 gouden bezanten (4-6-4-3-2-1), zilver omzoomd.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
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van den CLOOSTER - alliantiewapen; gedeeld. I. van den CLOOSTER (bezaaid met bollen (of penningen,
ACZ) (4-5-4-3-2-1)), goud omzoomd, II. de VOS van STEENWIJK. Helmteken: een -?-.

Wapen van Agnes van den Clooster (ov. 1562, dv. René van den
Clooster tot Havikshorst en Anna de Vos van Steenwijk.
Mensema et al. 2000. Ridderschap Overijssel.
*Hattem-2-3: Reynolt van den Cloester, leenheer van land te Yrst,
kerspel Hattem 24-1-1521. Omschrift: de naam.
Zie van RUIJTENBORCH en van den CLOOSTER.
van den CLOOSTER tot den NIJENSTEIJN - alliantiewapen; gedeeld, A. 19 (4-5-4-3-2-1) penningen,
waarvan de twee buitenste in elke rij half in de zijranden verdwijnen en een effen schildzoom, B. de VOS
van STEENWIJK. Helmteken: niet vermeld.
*Hattem-1: Reindt van den Clooster tott den Nijenstein, richter tot Oetmarsum 11-4-1661.
van den CLOOSTER tot REEBRUGGE - 19 (4-5-4-3-2-1) penningen.
*Harderwijk-2-5: wijlen Rudolph van den Clooster tot Reebrugge, Harderwijk 5-1-1724.
J.W. Schaap. 1994. Het geslacht Van den Clooster. De Ned. Leeuw 111: 337-362 voor beschrijving (in
rood 19 gouden penningen, al of niet vergezeld van een zilveren schildzoom) en afbeeldingen. Helmteken:
zeven struisveren waaiersgewijs gerangschikt. Een prachtige kleurentekening is ook te vinden in
Familiewapens in Noord-Nederland Drenthe-Friesland-Groningen. Uithuizermeeden. 2000. Ft. P. Bultsma.
CLOPPENBURG - een merk met de letters V en H boven schild.
*Wageningen-7: Evert Cloppenburg, en zijn vrouw Geertruyt van Heest, oom van het onmondige zoontje
Hendrick van Hendrik van Heest en diens vrouw Evertie van Estvelt te Amsterdam 26-5-1752. Zijn 1e vrouw
is Geurtje van Mackenhorst, waaruit Gerrit.
Dit zegel is dus niet aangebracht met het zegelstempel van Evert Cloppenburg.
Muschart: is dit wel van Heest of is dit Hendrik Gerritsen van Heerdt en Evertje Hendriks, huw. voorw.
Barneveld 9-1-1734?
CLOUTIER - zie CLAUTIER (keper en vogels). De vlammen in het helmteken goud.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Daniel Cloutier, Arnhem, 1643.
COCK - in goud een zwart merk. Helmteken: een omgewende antieke zwart-gouden vlucht. Dekkleden:
goud en zwart.

Zie volgend blz.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a, fig. 5): Geurt Cock, Arnhem; Gelders
Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Geurt
Cock.
foto ACZ. Zie voor foto-kwaliteit de Inleiding.
A.C. Zeven. 2010. Definities en classificatie van typen van
persoonlijke merken met voornamelijke Nederlandse voorbeelden.
Heraldisch Tijdschrift 16: 110-127.
COCK - drie waaiersgewijs geplaatste voorwerpen. Helmteken: drie struisveren naast elkaar.
*Harderwijk-2-5: Johanna Cock, Harderwijk 13-12-1757.
Muschart: een voorwerp bestaande uit een lange staak met aan het eind drie zijstaken van de top af
kleiner wordend. Van de rechtse en middelste voorwerpen zijn de zijstaken naar rechts gekeerd, en die van
de linker naar links.
de COCK, de KOC van DELWYNEN - in rood drie vairpalen van blauw en zilver. Een schildhoofd van goud
beladen aan de rechterzijde met een doorboorde vijfpuntige zilveren ster. Helmteken: een gekroonde
traliehelm met rood-blauwe wrong waaruit een gekroonde rode leeuw komt. Dekkleden: rood, zilver en
blauw. Schildhouders: zie bij Giebert Cock van Delwijnen.
*Ridderschap van de
Veluwe, en wapenkaart,
GADeventer.
*Schutte (1975): 1.306
Cornelius de Cock van
Delwijnen 14-12-1637.
*Bentinck: Giesbert die
Cock van Delwijnen. 194-1575. Schildhouders:
twee leeuwen met de
omhoog gerichte
voorpoot aan de helm
en de andere voorpoot
op de bovenrand van
het schild, de rechter leeuw met
aanziend gestelde kop
en staart tussen de achterpoten
door.
Veluwe); kleur (Hammer); kleur
zw (Ridderschap van de
(wapenkaart, GADeventer).
Varianten: de sterren zespuntig en van zilver!.
Zie die KOCK.
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Variant: de ster niet doorboord. De leeuw zwart. Dekkleden: blauw en goud, en rood en goud.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*ten Houte de Lange (2001).
ter COECKEN - een merk, vergezeld van een sterretje.
*Hattem-2-3: Gerrijt ter Coecken, in de buurt van Clarewater 15-3-1476. Omschrift: de naam.
COELWAGEN van ESSENBURG - drie klaverbladeren. Schildhouders: twee leeuwen.
*Gelderland-5: Johan Coelwagen van Essenburg, Harderwijk 23-9-1665.
Coelwagen lijkt een moderne naam, maar de naam zal als koolwagen uitgesproken zijn. Zie
COOLWAGEN.
COENEN - in zwart een zilveren omgewende half aanziend gestelde ossenkop met hals. Een halfaanziende
helm met zwart-zilveren wrong. Dekkleden: zwart en zilver.

*Staats Evers (1874) nr 1.6: Dirk
Coenen, Arnhem, ca. 1670.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem:
Wapenboek Caecilia Concert
Arnhem nr 16: Derk Coenen.
Foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit
de Inleiding.
COENEN - een verhoogde dwarsbalk, vergezeld beneden van een ster.
*Hattem-1: Anthonis Coenen. Omschrift: Teunis Teunissen. Papierwaszegel.
COENEN - drie naar rechtsgewende ossenkoppen met hals.

Derck Coenen, St. Eloij, Arnhem.
*Arnhem-30 en AZ-126.
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COEP - een ankerkruis.

*GANijkerk, Gasthuisarchief, Heyne Coep, Nijkerk 17-6-1436.
Coll. Anton C. Zeven, foto Nijkerk I.11.
COEPSEN - een lelie.
*Veluwe-3: Henrick Coepsen, Oldebroek 1573. Omschrift: de naam.
COERPENNINK - een (ongekroonde) klimmende leeuw.

Ian Coerpenninck, Raetsheer 1736.
*Zeven (1996b) en AZ-127: beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem.
Zie CHOERPENNINCK.
Hoeben (2001): in zilver een rode (goud?)gekroonde leeuw.
AZ-127.
8- geen schild: de letters C, H en C naast elkaar vergezeld boven van een ster, waarboven een grote kroon.
*Schimmelpenninck: Harmen Coers, schoolmeester en voorzanger, Beekbergen 6-4-1891.
COERS - een blok waarop een naar links gericht windvaantje en met op de voorzijde een passer en een
winkelhaak.

A. Coers, 1827.
*AZ-128: AZ-128.
Dit is waarschijnlijk een sprekend wapen, want door middel van de windwijzer
behoudt A. Coers zijn goede koers. De passer en winkelhaak duiden op het
beroep van timmerman/metselaar.
COET, zie COOTH.
van COET, zie van COOTH.
COETS - in zilver drie zwarte jachthoorns, beslagen, gemond en gesnoerd van goud. Een aanziende helm
met driebladige kroon. Helmteken: een zwarte boomstam met een tak, waaraan een jachthoorn van het
schild hangt. Dekkleden: zilver en zwart.
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Abraham Coets/Koets,
Hopman en Gildemeester,
Gerard Coets, I.V.D.,
Gildemeester.
*AZ-129.

Links: Zeven (2006: 43.28): Amelius Coets, Arnhem, 7/17-5-1692.
Schilddekking: een kroon met 13 parels. De twee data (links) duiden op
de oude en nieuwe jaarstijl. Rechts: Zeven (2006: 41.28): idem.
Arnhem, 19-11-1692. Helmteken: een boomstronk.

*Doorwerth-2: Jacob Coets, burgemr. Arnhem, momber van Gelderland en advocaat 20-5-1718.
*Schimmelpenninck: J. Coets, Arnhem 11-5-1700.
*Arnhem-34: Gijsbert Coets, med. doctor te Arnhem 1-5-1627.
*Gelderland-5: Hermannus Coets, med. doct., schepen, Arnhem 17-6-1695; Fredericus Christianus Coets,
predikant te Arnhem 14-5-1729.
*Staats Evers (1874) nr 1.1: Aemilius Coets, G.F.J.U.D., Arnhem, 1663, nr 1.12: Jacob Coets, J.U,D.,
Arnhem, 1669; nr 1.13 ruitvormig schild Helena Coets, Arnhem, ca 1669; nr 1.20: Henricq Coets, Arnhem,
ca 1675; nr 1.38: Gerhard Coets, Arnhem, 1696; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboeck St. Joosten
Schutterij Arnhem: Gerhard Coets, J.V.D., Borgemeester Der Srad Arnhem, Ao 1709. Obiit 1736 26 april.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding. Zie ook J.E. TULLEKEN.

▲stronk als helmteken

Variant: dekkleden zwart en zilver, en de stronk van het helmteken
komende uit een gouden kroon en met twee afgesneden takken aan
weerszijden en met de hoorn - niet omgewend - hangende aan de tak
rechts boven.
COETS - in zilver drie zwarte jachthoorns, goud geopend en gemond, rood gesnoerd. De helm gekroond.
Helmteken: een zwarte boomstronk, met aan de rechter zijde een afgesneden tak, waaraan een hoorn van
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het schild hangt/lange tak die cirkelvormig naar beneden ombuigt en waaraan een jachthoorn hangt.
Dekkleden: zwart en zilver.

Jacob Coets

Henricus Coets

Gerhard Coets

Helena Coets (ruitschild)

*Schutte (1975): V.191 Henricus Coets.
*Arnhem-3: Hermanus Coets, schepen van Arnhem 15-2-1698.
*Arnhem-6-1: Hermannus Coets, med. doct., schepen van Arnhem 14-7-1698: Omschrift: de naam.
*Doorwerth-1: Gerhard Coets, J.U.D., borgemr. van Arnhem 28-7-1731.
*Rhemen: Gerhard Coets, J.U.D., schepen van Arnhem
26-4-1727. Gelders Archief, inv. 2089 Koets J.U.D. Sr
Momber deser Lantschap, 1702. Naderhant eerste
momber, en schepen van Arnhem. Obiit in Oct[obe]r.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding. Zie ook
Gijsbert TULLEKEN.
Aemelius Coets
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek Caecilia
Concert Arnhem nr 16: Emilius Coets, G.F.J.U.D. 1663,
p.t. Prator; Jacob Coets, I.V.D.; Helena Coets (ruit);
Henricus Coets; Gerhard Coets.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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*Schutte (1975): Hermannus Coets, Arnhem. V.191.
Handfoto: Ad J. de Jong, 2010.
COETS - in zilver drie omgewende, goud gesnoerde en beslagen, geopende en gemonde zwarte
jachthoorns. Dekkleden: zilver en zwart. Helmteken: een bruine, afgebroken boomstronk met aan de
linkerzijde een afgesneden tak, waaraan een hoorn van het schild hangt.
Variant: dekkleden zwart en zilver.
*Schutte (1975): Hermannus Coetsius, Arnhem.
*Schutte (1975): Aemilius Coetsius G.filius, Arnhem.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Mr. Gerhard, 1709 burgemeester van Arnhem, ov. 26-4-1736; zegel Mr. J.
Coets, 1702, momber dezer Landschap, later schepen van Arnhem, ov. 1720.
*Elburg-2-1: J. Coets, Arnhem 6-4-1696.
*Epe-1-1: Dr. Jacob Coets, momber over Gelderland, burgemr. van Arnhem, momber over Elis. Sophie van
Stepraidt. Datum?.
Variant: helmteken: een boomstronk met aan de rechterzijde een afgesneden tak, waaraan een hoorn van
het schild hangt.
*Gelderland-5: Gerhard Coets, schepen van Arnhem, 21-6-1726.
Variant:het veld goud.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
COETS - gevierendeeld, 1. COETS (in zilver drie jachthoorns), 2. in zilver een rood schildhoofd, beladen
met een gaande en aanziende gouden leeuw (van LENNEP), 3. in zilver een naar rechts zeilend eenmastig
natuurlijk vaartuig op natuurlijk water met roerganger, 4. in goud een zwart schuinkruis, vergezeld van vier
zwarte vogels.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1995c): plank afk. van het Sint
Catharinae Gasthuis te Arnhem, Gysbert Coets,
M(edicinae) D(octor) en onderhuismeester van het
Gasthuis 1655.
zw van paneel (Leppink, 1997: 258).
COETS - gedeeld, I. COETS (jachthoorns), II. doorsneden, a. in rood aan aanziende stappende leeuw, b.
effen zilver (van LENNEP). Helmteken: een kroon waaruit een zwarte boomstam, waaraan een hoorn van
het schild hangt. Dekkleden: zwart en zilver.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St.
Joosten Schutterij Arnhem: Gijsbert Coets,
M[ed]. D[oct]., Ao 1652.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Gijsbert Arts,
Arnhem, 1652, M.D.
Gijsbert Coets (-na 1668), stads-ordinaris
medicus te Arnhem, stadhouder van de prins
van Oranje in het kwartier Veluwe en Arnhem
1637, ouderling Herv. Gem. Arnhem 1657, tr. Emmerik 17-5-1629
Christina van Lennep (1605-1688). Bron: H.S. van Lennep. 2007.
Genealogie van de familie van Lennep. Gijsbert Coets voerde dus als
tweede kwartier het wapen van zijn vrouw.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
COETS - gevierendeeld, 1 en 4. COETS (jachthoorns), 2. doorsneden, A. in blauw een stappende leeuw, B.
effen (van LENNEP), 3. in rood een gouden kruis met tussen elk paar armen een gouden vogel. Devies op
25-9-1994 tijdens tentoonstelling afgedekt door een scherm.
*wapenschildje in Eusebiuskerk, Arnhem.
COETS - in zilver drie rozen.
*zie Gijsbert COETS.
COETS - alliantiewapen; gedeeld, I. COETS (jachthoorns), II. VERSTEGEN (boom). Helmteken: COETS.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Hendrik Coets, Arnhem, 1651
secretaris; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Henrick Coets, Secretaris, 1651.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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van COEVERDEN - in goud drie rode adelaars met neerwaartse vlucht. Helmteken: een zwarte vlucht.
Schildhouders: twee griffioenen.
*Rhemen: Arend Christiaan baron van Coeverden, leenheer van het goed ten Holte onder Brummen 26-61788.
*Hoeclum: Arend Christiaan baron van Coeverden 7-2-1792.
*Rhemen: Assuer van Coeverden, heer toe Scherpenzeel ende leenheer des huijses d'Haar, 3-12-1689.
*Arnhem-11: C.D. van Coeverden, verwalter-drost van Zallant, Rhande 13-12-1761.
Variant: Rietstap vermeldt als schildhouders twee roodgetongde zilveren leeuwen.
Variant: de adelaars met opgeheven vlucht. Schildhouders: twee leeuwen.

◄Bron: Hollandse
Genealogische
Databank.
▲*F.O. Reerink. 2000. Van Coeverden tot
Wegdam. Een familiegeschiedenis. Bilthoven. 62p.
Gecopiëerd uit Genealogie 8 (2002): 112. Beide afbeeldingen van dezelfde bron.
van COEVERDEN - drie adelaars, waarvan de onderste omgewend, terwijl de bovenste links grotendeels
afgebroken, vergezeld ter weerszijden van de kop van elke adelaar een klein omgekeerd vijfpuntige
sterretje en bovendien twee dito sterretjes ter weerszijden van de bovenpunt van de vleugels.
*Gelderland-9: --- van Coeverden, 2-11-1295. Omschrift -- de Coevordia. Groene was. Op de zegelstaart de
naam Huyst de Bosincke.
Waarom deze naam?
COHEN - gevierendeeld, 1 en 4. drie lelies, 2 en 3. drie jachthoorns. Helmteken: een uitkomende hond met
een kroon om de hals.
*Arnhem-28: H. Cohen, Arnhem 1-9-1709.
Muschart: Is niet van hem. Zie hieronder.
COHEN - twee handen met de duimen toegewend en vergezeld boven van een van de bovenrand
uitgaande stralende zon, op gekroond ovaal schild.
*Arnhem-28: H. Cohen, Arnhem 12-9-1706, 22-2-1709.
Zie hierboven. De twee handen is een joods symbool.
COKMAN, COKEMAN - een dwarsbalk, vergezeld boven van twee grote deelbalken.
*Arnhem-17: Gosen Cokeman, kerspel He(e)rde 1456. In tekst: Cokman.
COLDEWEIJ - in groen in de schildvoet een gouden droogscheerdersschaar met de punten omhoog,
vergezeld boven van twee eveneens gouden dolken met de punten naar het hart van het schild gericht.
Helmteken: een groene rank met gouden bloempjes (koolzaadbloem) tussen een goud-groene vlucht.
Dekkleden: groen en goud.
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*J.A. Coldeweij, Deventer: Theunis
Koldeweij/Coldeweij, 18e eeuw.
*ten Houte de Lange (2001).
kleur (Coldeweij).

COLENBRANDER - een monogram van de letters A, V en K.
*Gelderland-5: Hendrik Jan Colenbrander, Arnhem 26-9-1781.
De K kan op Kolenbrander wijzen, maar wie is A-- V-- Colenbrander. Of is het zegelstempel van een
ander?
COLENBRANDER - een aanziend gesteld geklede man met de rechterarm schuin voor het lichaam
omlaag, de linkerarm opgericht in de rechterhelft van het schild op de beneden rand rustende, vergezeld
links van een zeer hoge houtmijt, die boven de man uitsteekt, op de benedenrand rustende en de gedaante
heeft van een hoge berg met verticale zijden en ronde top, en verder een van de rechterbovenhoek
uitgaande stralende zon. Helmteken: de man van het schild uitkomende tussen een vlucht.
*Antoni Derk Steven Colenbrander, notaris te Nijkerk. Nijkerk, 21-10-1836. GANijkerk, Weeshuisarchief 085.
Coll. ACZ Nijkerk V.21.
*Twello-1: Antoni Derk Steven Colenbrander, notaris te Nijkerk 12-9-1830. Omschrift:langs de bovenrand de
naam en beneden notaris.
*Gelderland-14: Antoni Derk Steven Colenbrander, notaris te Nijkerk 2-8-1837. Omschrift:langs de
bovenrand de naam en beneden notaris.
*Arnhem-7: Antoni Derk Steven Colenbrander, notaris te Nijkerk 1827-1837.
Muschart beschrijft de meiler als een houtstapel. Zie ook volgende beschrijving, waar de term houtmijt
wordt gebruikt.

*GANijkerk, Coll. Anton C. Zeven foto V.21 Antoni Derk Steven
Colenbrander, notaris te Nijkerk 1836. Omschrift:
A.D.S.COLENBRANDER en beneden NOTARIS.
COLENBRANDER - gedeeld, I. in zilver een brandende zwarte houtmijt, II. een passer en een winkelhaak
gekruist. Helmteken: twee brandende toortsen. Schilddekking: een fantasiekroon.
*Kits Nieuwenkamp (1975). Johan Frederik Colenbrander, Zutphen 18-5-1786. RAGld, Leenkamer.
*Kwartier II als EIJLANDER.
Variant: de houtstapel niet brandend.
*ten Houte de Lange (2001).
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houtmijt?, waarschijnlijker een meiler (ACZ).
COLLAERT - een omgewende leeuw. Helm zonder helmteken. Erboven de letters A, O en C.
*Putten-1-2: Aelt Otten Collaert, geërfde in Veluwe, Nijkerk 11-2-1723.
Muschart vermeldt dat dit stuk te vinden is in een omslag gemerkt Rommel. Zie ook COLLERT.
COLLER - doorsneden, A. in rood twee gekruiste wapens met de punten omlaag, B. in blauw twee bollen
naast elkaar.
*Arnhem-9: Maria Anna van Coller wed. Abraham Willem Constantijn KEIJZER, rentmeester, won.
Bakkerstraat Arnhem, test. 30-1-1834 en zegelt met alliantiewapen KEIJZER-van Coller.
COLLERT - een leeuw. Helmteken:een wrong waaruit een uitkomende leeuw.

*Coll. Muschart: Wolter Pelen Collert, Nijkerk 1-7-1688, charter 15.
*GA Nijkerk, Gasthuisarchief 20-3-1630 oude stijl: Jan Collert. Omschrift: S--I-- IAN COLL--; Wolter Collert.
Omschrift: S*WOLTER COLLERT*, en Jan Collert, geërfde in Veluwen. Nijkerk, 20 Marty Olden stijl 1630.
GANijkerk, Gasthuisarchief 20-3-1630. Omschrift: S+IAN COLLE--,
foto ACZ Nijkerk. II.02 resp. neg. II.01.
Zie ook COLLAERT.
Collert
COLLERTS - een ankerkruis. Helmteken: twee afgewende berenklauwen met in elke klauw naar buiten
vallende struisveer omhoog houdend.
*Gelderland-6: Andries Collerts, Nijkerk 7-5-1623.
van COLMESCHATEN - twee omgekeerde vleugels, toegewend en naast elkaar.
*Arnhem-15: Eilis van Colmeschaten, Arnhem 1437. Omschrift: van Colvenscote.
Variant: de vleugels niet omgekeerd.
*Derick van Colmescaten, Arnhem 1437. Omschrift: de naam.
COLOMAN - drie hermelijnstaartjes, vergezeld rechtsboven van een klein vierkant blokje. Omschrift:
Coloman.
*Rhemen:
COLOMANS - drie hermelijnstaartjes.
*Rhemen: Dyderic Colomans, Arnhem 1377. Omschrift: de naam.
COLONIUS - een smalle dwarsbalk, vergezeld boven van kroon met drie bladeren en beneden van een
schuinlinks geplaatst vat?.
*Enghuizen-1: G. Colonius, Arnhem 23-10-1778.
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COLONIUS – in zwart een schuinrechts geplaatst gouden vat; een rood schildhoofd, beladen met een
gouden kroon met drie fleurons en twee drie-parels.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
COLPAAR - een monogram van de letters M, C en P.
*Putten-1-3: M. Colpaar, predikant te Putten, 15-10-1787.
COLTERMAN VAN HAASTENBURG, zie van HAASTENBURG.
CONINCK - een merk.

*AZ-cat. 9: Ariaen Gerrits Coninck, 1643. GM Arnhem inv. 999.

COOEDT - een merk.
*Steenkamp, 1917: Putten: Maas Cornelissen Cooedt. Anno 162-.
COOL - een roos, vergezeld van drie klaverbladeren.
*Gelderland-5: G. van Cool, Barneveld 13-10-1774.
COOLENBRANDER - een hart. Helmteken: een ster tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Derck Coolenbrander, Varsseveld 16-4-1774.
Muschart: 'hetzelfde afdruk als reeds hier even te voren gehad.' ACZ: niet gezien.
COOLWAGEN - drie klaverbladeren. Helmteken: een hertenkop met hals.
*Gelderland-5: Aelt Coolwagen, Harderwijk 4-4-1644. Omschrift: naam. Handtekening: Coelwagen.
COOPS - een merk.
*Coll. Muschart: Luighen Coops, geërfde in Veluwen,
*Oldebroek 17-11-1730.
COOPS - een springende eenhoorn op een dunne grond.
*Zie Zeven (1995a).
Variant: een springende eenhoorn. De letters L en D naast de kroon.
Mogelijk dat de letter D op zijn patroniem wijst.
*Arnhem-11: Luijghien Coops, stadholder in het richterampt Oldebroek, 20-6-1759, 5-7-1759.
*Coll. Muschart: zegel Luijghien Coops, stadhouder van de richter van Oldebroek, 17-12-1709.
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*Gelderland-5: Luijghien Coops, leenman van het Kapittel St. Marie te Utrecht, Oldebroek 24-11-1756.
*Coll. Muschart 57J: Luijghien Coops stadhouder van de richter van Oldebroek. zegel, 1762.
*Elburg-2-1: Luijghien Coops, stadhouder van het richterampt Oldebroek 21-6-1752, 6-11-1760.
*Oldebroek-1: Luyghjen Coops, stadhouder van de rigter van Oldebroek 24-4-1765.
Variant: de eenhoorn omgewend.
*Gelderland-1: Jacob Coops, ?Noord-Veluwe 3-3-1784.
In dezelfde tijd leeft een geslacht COOPSEN te Doesburg met hetzelfde wapen. Zelfde familie?
De spelling van de naam is ook KOOPS.
Muschart: komt vele malen voor.
Variant: een omgewende klimmende eenhoorn. Helmteken: de eenhoorn uitkomend.
*Coll. Muschart 57J: Beert Hendrik Coops, diaken te Elburg 18-8-1798; Jacob Coops te Elburg, zv Luijghien
Coops 18-8-1848.
Zie COOPS, COOPSEN.
COOPS - een aanziend gesteld geklede man met stok in de rechterhand op grond en gaande over een
golvende dwarsbalk.
*Gelderland-5: Willem Lucas Coops, Hattem 26-7-1764.
Muschart schrijft 'een soort golvende dwarsbalk'.
COOPSEN - in zilver een stappend hert op een grasgrond en achter een geplante groene boom, de linker
tak van het gewei gaande voor de boom langs. Dekkleden en wrong: zilver en rood. Helmteken: het hert
van het schild uitkomend.

*Schutte (1975): IV.005 Egbertus Coopsen,
Elburg.
Handfoto Ad J. de Jong 2010.
COOPSEN - een van de linkerbenedenhoek uitgaande halve eenhoorn. Helmteken: een uitkomende
eenhoorn.
*Gelderland-5: Dr. Johannes Coopsen, Arnhem 21-8-1762. Zegel.
COOPSEN - in goud een klimmende rode eenhoorn. Helmteken: de eenhoorn uitkomend. Dekkleden:
blauw en goud.

*gebaseerd op boven- en benedengemelde wapenbeschrijvingen.
kleur, ontv. van M. Koopsen, Harderwijk, 15-10-1994.

279

COOPSEN - twee paar elkaar overlappende concentrische(eigenlijk conovale) ringen.

*van den Enk & Zeven (1984): zegel van Lubbert Coopsen, Kerk. Archief
Beekbergen inv. 76 (1712).
foto B.J.van den Enk.
COOPSEN - een staketsel van vijf palissaden, waarvan de middelste het langst. Helmteken: een vlucht met
de letters J en C.
*Coll. Muschart 83F: Joh. Coopsen, predikant te Epe, 25-4-1676.
van COOT - een roos, vergezeld van drie klaverbladeren.
*Coll. Muschart 69o. G. van Coot te Barneveld 13-10-1774, en Gerritsen van Coot te Nijkerk 17-8-1781.
Zegels, RAGld.
*Veluwe-7: Tijmen van Coot, Nijkerk 8-1-1761.
van COOT - in zilver vier groene palmtakken uitgaande van de schildhoeken en in een groene schildhoofd
drie zilveren sterren naast elkaar.
*zie van der FLIER.
van COOT, zie ook van KOET.
van COOT - effen, in het schildhoofd drie omgekeerde vijfpuntige sterren naast elkaar. Helmteken: een ster
van het schild zwevend tussen een vlucht.
*Gelderland-6: Steven van Coot, Harderwijk, 4-10-1620. Omschrift: de naam. Papierwaszegel; Reiner van
Coot, scholtis ampt Ermell 23-5-1632, scholtis ampt Ermel 12-2-1635.
van COOTH - een dwarsbalk, vergezeld boven van drie sterren naast elkaar. Helmteken: een ster tussen
een antieke vlucht met zes slagpennen.
*Veluwe-2-5: Gerrit Cornelisz van Coet, scholtus van het ampt Ermelo 27-5-1594. Omschrift: S.GERRIT
VAN COET C.
*Hattem-1: Gerrit Cornelisz van Coet, scholtis van ampt Ermel 31-5-1613. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
Johan Coet Cornelissen, 22-11-1626. Omschrift: -HRIN---COET.
*GABarneveld doos 3 code 14. Is dit zegel van hem?
Coll ACZ foto 24.36.
Gerestaureerd.
*Gelderland-4: Gerit Cornelisz van Coet, scholtis ampt Ermel, te Nunspeet
11-1-1615. Omschrift. Papierwaszegel; idem 18-10-1626. Omschrift: Gerit
van Coet C. In tekst: Coeth.
*Gelderland-6: Gerit Cornelisz van Coet, scholtis ampt Ermell 9-4-1608, 1-21620. Omschrift: de naam. Antieke vlucht.
*Harderwijk-3: Gerrit van Coet, scholtis ampt Ermell 5-10-1595. Omschrift:
de naam. Papierwaszegel.
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COOTH - doorsneden, A. van rood beladen met drie vijfpuntige zilveren sterren, naast elkaar, B. effen
zilver. Helmteken: de ster van het schild.

*van den Bosch.
*Gelderland-6: G. van Coet Cornelisz, Ermelo 7-4-1605. Boven het schild de
letters G, V en C. Idem 15-7-1608, 12-7-1609.
Variant: groen ipv rood (Evert de Jonge, 1983).
Variant: effen en in het schildhoofd drie sterren naast elkaar. Helmteken: een antieke vlucht.
*Harderwijk-3: Goert van Koit, schultis ampt Arnmel (=Ermelo) 2-4-1580. Omschrift: de naam. In tekst:
Kooth.
van COOTH - effen en in een schildhoofd drie sterren naast elkaar. Boven het schild de letters C, V en G.
*Veluwe-2-15: Cornelis van Coott, scholtis van het ampt Ermel, Nunspeet 30-7-1675.
*Putten-1-2: Cornelis van Cooth, scholtis van het ampt Ermel 30-3-1663.
a COOTH - doorsneden, A. in groen drie gouden vijfpuntige sterren naast elkaar; B. effen zilver. Helmteken:
een ster van het schild tussen een vlucht van groen en zilver. Dekkleden en wrong: goud, zilver en groen.
Schildhouders: twee leeuwen.
*Frijhoff & van Drie (1990) nr 30: Reinerus a Cooth, Geldro Velavus, 30-7-1616.
*Harderwijk-2-7: M.S. van Cooth, vroedschap Harderwijk 10-2-1792.
van COOTH/?KEIJZER – alliantiewapen man: van COOTH/, en vrouw de KEIJZER.
*foto E. de Jonge, grafzerk in de NH-kerk te Ermelo. A(NN)O 1604 DEN 7 SEPTEMB(ER) STERF
CORNELIS V(AN) COET. Zijn vrouw is Sibilla de Keijzer.
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COOTTEN - drie uitgerukte heideplanten. Helmteken: een takkenbos (ACZ: of uitgerukte heideplant?).
*Muschart (1950b).
*Putten-1-4: Maes Cootten, geërfde in Veluwe 21-1-1674, onderscholtis 9-3-1680. Omschrift: de naam. In
tekst: Cooten.
COPES VAN HASSELT - in goud een groene boom. Helmteken: een wrong waaruit een naar rechts
gewend hoofd met laurierkrans.

*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr
16: H. Copes van Hasselt, 1. Febr: 1732. Wapenboek Caecilia Concert
Arnhem nr 17: J: Copes van Hasselt, den 21 Decb 1759.
COPES VAN HASSELT - gevierendeeld, 1 en 4. VAN HASSELT (een boom/uitgerukte hazelaar), 2 en 3. in
goud een kruis, geschakeerd in twee rijen van zilver en zwart, beladen met een zilveren hartschild waarin
een zwarte leeuw. Helmteken: VAN HASSELT (een kop).

*Zeven (2006: 52.03): Joh. Copes
van Hasselt, -- ca 1748.
*Zeven (2006: 52.26): J.C. Copes
van Hasselt, Arnhem, 10-2-1769.

*Elburg-2-1: zegel: J.C. Copes van Hasselt, richter van de heerlijkheid Rosendael, Arnhem 19-6-1745.
*Arnhem-17: Ghert Copes sone (geen wapen), Heerde 20-5-1361.
*Gelderland-4: Johan Conrad Copes van Hasselt, J.U.D., momboir van het Vorstendom Gelre en
Graafschap Zutphen, Arnhem 10-3-1753.
Copes Cope-zoon = Jacobszoon
Variant: de schakering goud en zwart.
*ten Houte de Lange (2001).
CORDES - in blauw een zilveren klimmende beer met beide voorpoten een gouden wereldbol
ondersteunend. Wrong en dekkleden: blauw en zilver. Helmteken: een uitkomende rode adelaar.
*ten Houte de Lange (2001).
*Arnhem-27: H.J. Cordes, wethouder van Arnhem 1899.
van CORLAER, zie van CURLER.

282

van CORLER - in blauw een zilveren ankerkruis. Helmteken: een uitkomende naar links gewende
drakenkop met gouden halsband.

*Corler, 1989.
*Putten-1-4: Goessen van Curler, scholtis tot Nyekerck 17-3-1610. Helmteken en omschrift: afgebroken;
idem Joachim van Curler, Nijkerk 17-3-1610. Helmteken: weg. Omschrift: de naam.
ingekleurde xerox copie; kleur (vdBosch).
Zie ook van CURLER.
van/a CORLER - in rood een zilveren ankerkruis. Helmteken: een zilveren draken- of griffioenenkop en
hals, rood getongd en met een halsband, waaraan een gouden ring. Dekkleden en wrong: rood en zilver.

Goesen van Curler, Nijkerk,
8-4-1634. GANijkerk, Gasthuisarchief 1634-4-8.
Coll. ACZ foto Nijkerk II.02.

Goesken van Corler, binnen
der Nijekerck, 3-3-1601.
GANijkerk, Gasthuisarchief
1601-3-3.
Coll. ACZ foto Nijkerk III.00.

Goesken van Corler, scholtis
tot Nijckerck. Nijkerk 18-12-1611.
GANijkerk, Gasthuisarchief
1611-12-18.
Coll. ACZ foto Nijkerk I.21.

*Schutte (1975): 2 171. Gosuinus a Corler, 1-11-1658.
*Hoffman (1933): de kop wordt als een drakenkop beschreven.
zw (Hoffman, 1933).
CORNELISd[ochte]r - een kruis.
*zie VERWEIJ, op grafzerk van Catharina Cornelisdr. (otr. Rhenen 11-5-1634, tr. Wageningen J(oh)an
Verwey), in Cunerakerk te Rhenen.
Familienaam? van Catharina/Tryntgen Cornelisdr, en broer Cost Corneliszn te Wageningen. Zie
volgende.
CORNELISSEN - een smal kruis.
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*Arnhem-6-3: Cornelis Cornelissen en zijn vrouw Guertgen Ariaansz en zoon Cornelis Cornelissen,
(Op)huesden 15-1-1634. Omschrift: de naam.
CORNELISSEN - een voorwerp. Helmteken: een vlucht.
*Rheden-2-1: Joan Cornelissen, en zijn vader Cornelis Jansz te Danzich (=Danzig, Gdansk), -?- 18-1-1639.
CORNELISSEN - een merk. Boven de helm alleen de letters C en P.
*Dieren-1-2: Pouwell Cornelissen, Dieren 22-4-1730, geërfde op Veluwe.
De volgorde C en P en niet P en C, zoals te verwachten is, kan duiden op het gebruik van de zoon van
het stempel van zijn vader met bijv. de namen Cornelis Pouwels.
CORNELISZ - drie lange struisveren naast elkaar, de boveneinde sterk naar rechts omgekruld.
*Arnhem-6-3: Arien Cornelisz, erfpachter Neder-Betuwe 15-1-1634. Omschrift: onduidelijk.
CORNELISZ - drie kronen, vergezeld in het schildhart van een ?merlet.
*RAGld, Coll. Muschart: Coll. Verspreide charters: Reier Cornelisz, scholt te Hoefflaeck 13-7-1546.
Omschrift: de naam.
CORSTIUS - in groen een lelie. Helmteken: een lelie.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995c): zegel van M. Corstius, Velp 13-1-1776.
*Rheden-1: idem.
Variant: het schild blauw en de lelie goud. Wrong en dekkleden: blauw en goud. Helmteken: een gouden
lelie.
*ten Houte de Lange (2001).
van CORTENHOERNE anders geheeten COUTHOF - drie posthoorns met grote opening naar links.
*Arnhem-17: Johan van Cortenhoerne anders geheeten Couthof, Loenen en Silvolde 30-7-1731.
CORTENOEVER - vijf vijfbladige bloemen (3-2), vergezeld in het schildhoofd van drie vogels en tussen de
rechtse en middelste vogel van een vijfpuntige ster.

Verkerk B6522/29.
*Gelders Archief: Herman Cortenoever Goedertssoen, Arnhem 1388
Gelders Archief. NB-831-44.
COSTERUS, zie van DAVERVELD.
COSIJNS - een hart beladen met een smal krukkenkruis. Helmteken: een dito kruis.
*Horst-1: Johan Cosijns, kerkmeester tot Hall 9-3-1649. Omschrift: de naam.
COUSIJNS.
de la COUDRE, zie POST.
COULOXX? - een horizontaal geplaatste arm uitgaande van de linkerrand, vergezeld boven van drie
sterren naast elkaar, en beneden van één ster.
*Putten-1-4: S.Nicolai.Couloxx?. Contrazegel van de stad Harderwijk 1266.
COUROU - drie aanziende manshoofden.
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*Zeven (1996b) en AZ135: beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Hendrik Courou, roeidrager
1777, AZ-136: Hendrik Courou, Roeydrager, AZ-137: Ian Hendrik Courou, als Boekhou[der], 1771, AZ-138:
Werner Courou, Gardiaen, 1708.
COUROU - drie aanziende doodshoofden.

*AZ-134: Hendk. Courou, Roeidrager, 1777.
Zie ook AZ-135.
COUROU - drie aanziende doodshoofden met hals.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Werner Courou, gardiaen
1708.
COUROU - drie ronde (beschadigde) voorwerpen. Helmteken: een dito voorwerp met de letters J, J en C
naast het helmteken.
*Gelderland-5: Hendrik Jan Courou, Arnhem 4-8-1790.

COURTEN - een manshoofd met hals antiek gekroond (slechts drie puntjes).
*Arnhem-28: Andries Courten, Arnhem 14-11-1765.
COURTEN - in goud een zwarte brakshond. Linker wapen: de hond stappend, rechter wapen de hond
staand.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
▲per e-mail.
COUTIER - gevierendeeld, 1 en 4. drie vogels, 2 en 3. een leeuw en een effen schildvoet.
*Gelderland-5: Henrietta Agnete Coutier (getr. Everhardt Rudolph HUIJGHENS), Arnhem 22-10-1733.
van COXIE - gevierendeeld, 1 en 4. in zilver zeven (3-3-1) liggende rode blokjes en in een gouden
schildhoofd een opkomende dubbele zwarte adelaar, 2 en 3. in goud drie rood gekamde en gebekte zwarte
hanen (?NOEIJ). Helmteken: een zwarte vlucht.
*Arnhem-24: Mr. Michiel van Coxie, burgemeester van Arnhem, colonel, zijn vrouw heet Op ten Noorth.
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van COXIE - doorsneden, a. in goud een uitkomende gekroonde dubbele zwarte adelaar, b. in zilver zeven
(3-3-1) liggende rode blokjes

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

van COXIE - alliantiewapen; man: gevierendeeld, 1 en 4. doorsneden, a. in goud een uitkomende
gekroonde dubbele zwarte adelaar, b. in zilver zeven (3-3-1) liggende rode blokjes (van COXIE), 2 en 3. in
goud drie rood gekamde en gebekte zwarte hanen (?NOEIJ). Helmteken: een zwarte vlucht. Helmdek: rood
en zilver. Dekkleden: zwart en goud; vrouw: gevierendeeld, 1 en 4. in rood drie gouden omgewende
winkelhaken (OPTENOORT), 2 en 3. in zilver een rode eenhoorn (van BRIENEN). Helmteken: een gouden
winkelhaak tussen twee zilveren goud gemonde en gebande affuiten. Dekkleden: goud en rood.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Mr. Michiel van Coxie, 1700 burgemeester van Arnhem. Gelders Archief,
inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat Vendel Arnhem; Michiel van Coxie, I.U.D., Borgemeester der Stat Arnhem,
Collonel, Ao 1711. Obiit 171 (jaartal niet afgemaakt).
foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.
CRAAMER - drie kraanvogels. Helmteken: een kraanvogel van het schild.
*Veluwe-2-3: zegel Hendrik Craamer, mundtmeester van Gelderland te Harderwijk 1-3-1722.
Zie CRAMER.
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CRAANEN-- in blauw een zilveren kraanvogel met steen of goudklomp in opgeheven.

◄J. Reinboud, J. de Ruyter & Chr. H. Kraanen.
1971. Familie en familiewapen Craanen, gebaseerd
op donkergroen waszegel van Jacob Craanen,
schepen der stad Amersfoort uit 1494.
▲Uit: Muscharts Wapenboek Amersfoort.
Jacob Craanen. Schepen van
Amersfoort, 1739.
CRAANEN - drie kraanvogels met steen of goudklomp in opgeheven poot (1-2). Helmteken: een
kraanvogel tussen een vlucht.

*Zeven (2006: 51.01): Daniel Craanen, chirurgijn en
stads-vroedmeester van Amersfoort, Amersfoort,
27-7-1736, en Zeven (2006: 26.30): idem,
Amersfoort, 25-4-1752.

CRAAIJ - gevierendeeld, 1 en 4. een leeuw, 2 en 3. een ster. Helmteken: een kraai tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Abraham Craaij, Putten 13-4-1769.
CRAB - een merk in een schild.
*Arnhem-32: Heer Jochem Crab, prior van St. Jan van Arnhem 31-7-1573.
van CRACOUW - doorsneden, A. een gaande leeuw, B. een Friese adelaar.
*Zie van GRIETHUIJSEN het gevierendeeld wapen en de toelichting door R.T. Muschart.
CRAEIJVANGER - in goud een kraai. Helmteken: een kroon.

Zeven (2006: 03.07: iIdem, Den Haag, 25-1-1683.
Zeven (2006: 26.10): G.V. Craeyvanger, Den Haag,
26-1-1683.
Variant: helmteken een kraai.
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*Arnhem-11: W. Craeijvanger, 's-Gravenhage 13-5-1685; Willem Craeijvanger, commys van de provintie
Gelderland ter griffie van de Staten Generaal te 's-Gravenhage, 29-4-1721.
*Muschart (1939): Johan Craeyvanger Reinierszoon.
Zie ook ENGELEN/CRAEIJVANGER?.
CRAMER - een kraanvogel rustende op de benedenrand.

*Voorn (1985). p. 95 fig. 45.xerox.
*Gelderland-10: Johannes Cramer, muntmeester van de provinciale munt
van Gelderland te Harderwijk, 20-11-1752.
Variant: zonder steen in de poot.
*Gelderland-10: Hendrick Cramer, muntmeester tot Harderwijk 1-3-1772.
Zie CRAAMER.
CRAMER - een geplante boom, voor de stam vergezeld van een staande olifant met slurf naar rechts.
Helmteken: een vlucht met links de letter C.
*Putten 1-1: Aarent Cramer en zijn vrouw Henriesie Driessen testeren Putten 24-1-1690: jaarlijks een rente
uit het goed Clarenbeek in het ampt Doornspeijck.
CRAMER - doorsneden, A. gedeeld, I. een omgewende kraanvogel met steen in opgeheven poot, II. een
kraanvogel met steen in opgeheven poot, B. een boom met twee horizontale bebladerde takken.
*Zie de MEESTER.
CRANENBURCH - in goud een blauwe reiger. Helmteken: een opvliegende blauwe reiger.
Dekkleden en wrong: blauw en goud.
*Schutte (1975): I.54 Gerhardus a Cranenburch, Harderwijk 27-5-1620.
De achternaam kan erop wijzen dat de zegelsnijder geen reiger, maar een kraanvogel had willen
uitbeelden. In dat geval had hijgeen kopkuif moeten tekenen en wel een in de opgeheven poot een
(gouden) steen.
van CRANENBURCH – drie wassenaars.

*www.craneburgia.nl: verveners te Nijbroek
Grafzerk in de St. Lebuinuskerk te Deventer.
van CRANEVELT - in blauw een gouden kraanvogel met zwarte poten en een zilveren steen. Helmteken:
de kop en hals van een kraanvogel tussen een vlucht.
*Zutphen-1: Francois van Cranevelt, ov. Arnhem 13-12-1674, begr. aldaar.
*Hattem-2-3: Joest van Cranevelt 22-3-1556. Omschrift: onduidelijk.
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*Arnhem-15: Joost en Wigbolt Cranevelt tot der Linden, Arnhemse Enk 8-4-1690.
van CRANEVELT tot LIJNDEN - een omgewende kraanvogel. Helmteken: een omgewende kop, hals en
borst van een kraanvogel tussen een vlucht.
*Rhemen: Francois Adolf van Cranevelt tot Lijnden, 21-2-1664. Omschrift: de naam.
CRAS - gevierendeeld, 1 en 4. in zwart een schuinbalk, vergezeld links van een vogel loodrecht op de
richting van de balk geplaatst en daarop rustende, 2 en 3. blauw, opnieuw gevierendeeld met een
schuinkruis in elk kwartier. Helmteken: een dito vogel.

Zeven (2006: 52.08): Jacobus Crass, broer
van Constantijn Cras, secretaris van de stad
Wageningen, Wageningen, 4-11-1766.
Hij zegelt bij ontstentenis van zijn broer
Constantijn, de secretaris.
Is de vogel een papegaai?
*Wageningen-10: secr. Wageningen 25-2-1761, 4-10-1769, 26-4-1783 (extract van een brief gemaakt door
C. Cras).
*Wageningen-2-4: Jacobus Cras, Wageningen, ?broer van Constantijn Cras, 4-11-1765.
*Nuys: P. van Hamel, Arnhem 21-2-1754 gebruikte het zegelstempel van Cras. Had van Hamel zijn stempel
niet bij zich?
*Wageningen-1: Constantijn Cras, secr. van Wageningen 1766.
Variant: gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een smalle zilveren schuinbalk op een van zilver en zwart
geschuind veld, vergezeld links (dus op het zilver) van een vogel (als een kraai), die op de balk staat, 2 en
3. opnieuw gevierendeeld met in elke kwartier een schuinkruisje en alle velden wellicht blauw.
Schilddekking: een kroon met drie fleurons en twee parels.
Zeven (2006: 38.18): Constantijn Cras, de Secretaris
der Stadt Wageningen, Wageningen, 16-9-1758.
Idem ORA 283, 6-6-1771.
Kleuren van kwartieren 1 en 4 volgens Rietstap.
*Wageningen-5: Jacobus Cras, Wageningen 4-111765.
*Wageningen-8: Mr. Constantijn Cras, secretaris van
Wageningen 12-3-1778.
*Veluwe-2-1: C. Cras, Wageningen 29-6-1773.
CREDE - een zeer smalle barensteel met vier hangers over de bovenarm van een geschakeerd kruis
heengaande, van de vier vrij lange, dunne hangers rechts en twee links van de kruisarm.
*Arnhem-15: Arnt Crede, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
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CRELLIUS - gedeeld, I. een verticaal geplaatste adelaarspoot met de nagels naar boven en naar rechts, II.
een eveneens verticaal geplaatste adelaarspoot met de nagels naar boven en naar links.

Ft. R.T. Muschart.
*Gelderland-5: Ernst Sigimund Crellius, Arnhem 17-9-1718.

CREMER - de wapens CREMER kunnen onderverdeeld worden: 1. de hand van de Fortuin, die het begin
van de sluier of zeil vasthoudt, 2. waarop zij staat, en 3. met welk been of beide benen zij erop staat.
CREMER - in zwart een aanziende, naakte Fortuin, die uit een schelp uit zee oprijst, alles van natuurlijke
kleur. Zij houdt met haar linkerhand boven het hoofd een zilveren wimpel, die om het midden van haar lijf
gewonden is en waarvan het uiteinde door haar rechterhand wordt vastgehouden. Een aanziende helm met
zwart-zilveren wrong. Helmteken: de Fortuin van het schild uitkomende. Dekkleden: zilver en zwart.
*Staats Evers (1874) nr 2.1: Bernard Hendrik Cremer, Arnhem, 23-22-1740.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr 17: Bernard Hen[drik] Cremer, d.
22. Nov. 1740.

J.H. Cremer,
Gildemeester, 1791.
*AZ-141: I.

*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, J.H. Cremer, gildemeester
1791.
CREMER - met sluier boven het hoofd, de rechterarm omlaag gestrekt en de linkerarm naar links gebogen.
Het rechterbeen gebogen achter het linker. Helmteken: de Fortuin uitkomend en aanziend gesteld.

Zeven (2006: 17.21: zegeltype 2): B[ernhard]
H[erman] Cremer, --, 16-7-1768.
*Voorstonden-1: Mr. Bernard Hendrik Cremer,
momboir van Gelre en Zutphen 4-5-1768.
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CREMER - in zwart een half naar links gewende Fortuin met sluier boven het hoofd, staand met beide
voeten op een bol, die in een open schelp rust, welke op water drijft. Helmteken: een Fortuin uitkomende tot
de knieen.
*Arnhem-12: Jan Hendrik Cremer, voogd van Sibilla van OLDEN, Arnhem 13-10-1801.
Eigenlijk schrijft Muschart pooten in plaats van voeten!
Variant: schildvoet blauw.
CREMER - in blauw een Fortuin met zilveren zeil, staande op een gouden bol, drijvende op een blauwe
zee. Helmteken: de Fortuin van het schild uitkomend. Dekkleden en wrong: blauw en zilver.
*Schutte (1975): I.238 Theodorus Henrici Cremer, Zutphen 23-2-1633.
Variant: een Fortuin met gouden zeil. Helmteken: een vlucht van goud en blauw. Dekkleden en wrong: goud
en blauw.
*Schutte (1975): 5.104 Bernhardus Cremer, en 5.117 Winandus Cremer, beiden te Zutphen.
Variant: de bol rustende op de beneden rand van het schild.
*Zutphen-2: Jaques Cremer, geërfde in Veluwe, Zutphen 11-10-1637. = Jacques Henricksen Cremer.
CREMER - in zwart een aanziende, naakte Fortuin met haar rechtervoet op een bol, die door een schelp
wordt ondersteund, die op water in de schildvoet drijft.

Zeven (2006: 49.04: B[ernard] H[erman] Cremer,
Arnhem, 1-5-1753. Zegeltype 1.
*Wageningen-1: B.H. Cremer, Arnhem 12-6-1769.
CREMER - in zwart een aanziende, naakte Fortuin het linkerbeen staande op een bol, liggende in een
schelp, die in een groene schildvoet rust, met beide zijwaarts gestrekte handen de sluier boven het hoofd
houdende. Helmteken: uitkomende Fortuin van het schild.
CREMER - de Fortuna staande op een staande zesspakige zilveren wiel. De Fortuin houdt niet met een
hand het begin van de sluier vast.de sluier

Ned. Patriciaat 1910.
*ten Houte de Lange (2001).
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CRETEER – in zilver drie kraaien naast elkaar; een rode schildzoom met zes gouden bezanten (3-2-1).
Dekkleden: zilver, zwart, goud en rood. Wrong: rood en zilver. Helmteken: drie rode struisveren met
gouden schachten.

Schutte (1975): 04.115 Johannes Creteer, Rheden, sept. 1657. Symbolum: Mens vividi quicquid impera
impetras.
Handfoto: A.J. de Jong, 2010.
CREIJNCK, zie KREIJNCK.
CREYVANGER - een vogel (kraai). Helmteken: de vogel.
*Gelderland-5: Willem Creyvanger, rentmeester van Arnhem 16-5-1664, 4-11-1665.
CRIESMAN - een zandloper. Helmteken: een dito zandloper. Contrazegel: een merk in de vorm van een
zandloper tussen de letters H en P.

Henderick Peters Criesman.
Tek. R.T. Muschart.
*Horst-1: Henderick Peters Criesman, geërfde in Veluwen 27-6-1682. Omschrift: de
naam.
CROESER - een adelaarspoot.
*Henrick Croeser, klooster Clarewater 17-2-1517. Omschrift: Henrick Kruse.
CROESIUS- een kruis, waarvan de voet een wassenaar is, en in de 1e, 2e en 3e kwartier een schuinrechts
gerichte kroes.

*van den Bosch. VG 6 (1981): Jan Croesius, Ellecom, 1796.
*Brummen-1: Jan Croesius, Ellecom 23-6-1706, Brummen 10-3-1711, 29-71711, 10-3-1712, 4-4-1712.
Zie ook KROEZEN. De kroes in het wapen wordt ook wel kruik met een oor beschreven.
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CROFF - een verticaal geplaatste kreeft. Helmteken: de kreeft uitkomend.
*Gelderland-5: Herman Johan Croff, Elburg 7-10-1774.
CROFF - doorsneden, A. een horizontaal geplaatste kreeft met kop naar rechts (CROFF), B. een stappende
haan op grondje. Helmteken: de horizontaal geplaatste kreeft.
*Gelderland-5: Claas Crofft, Elburg 13-5-1728.
CROISET - in rood drie gaande gouden leeuwen boven elkaar. Helmteken: een gekroonde, uitkomende
gouden leeuw. Wrong en dekkleden: rood en goud.

*ten Houte de Lange (2001).
CROISET van UCHELEN - gevierendeeld, 1 en 4. in goud een uitgerukt eikenboom van natuurlijke kleur,
bevrucht met gouden eikels (van UCHELEN), 2 en 3. in rood drie gaande gouden leeuwen boven elkaar
(CROISET).
*B.J. van den Enk, 21-3-1984.
CROLBOOM - een monogram van antieke letters J en C.
*Verwolde-1: Johan Crolboom, geërfde in Veluwe, Barneveld 3-11-1670.
CROLBOOM - drie omgewende vogels. Helmteken: een boom, getopt met een omgewende vogel.
*Wageningen-5: Wouter Crolboom, 10-3-1730 GAWageningen ORA inv. 201).
*Hoff: Wouter Crolboom, geërfde in Veluwe, Ede 18-3-1727.
coll. ACZ zw foto 2.28 van zegel; idem Zeven (1999).
CROLL - zegel beschadigd.
*Arnhem-34: Lambert Croll, Arnhem 28-1-1595.
CROLLIUS - in blauw een gewende zilveren wassenaar en een gouden zespuntige gouden ster boven
elkaar. Dekkleden en wrong: blauw en zilver. Helmteken: de gewende wassenaar van het schild.
*Schutte (1975): I.70 Aegidius Crollius/Crol, Arnhem.
CROMHOLT - doorsneden, A. een hondenkop, B. drie rozen. Helmteken: een vlucht met de letters J, M en
K.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994b): zegel van Jan M. Cromholt 19-10?-1748.
Kennelijk werd de naam ook Kromholt geschreven. Zie ook CROMHOUT.
CROMHOUT - doorsneden, A. een hondenkop met (korte) hals, B. drie vijfbladige bloemen als rozen.
Helmteken: een antieke vlucht.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995c), en Brummen-1: zegel van Hendrik Beerentse Cromhout met in het
helmteken de letter H, B, K en H., Brummen 20-11-1764; Jan M. Cromholt met de letters J, M. en K,
Brummen 16-8-1735, geërfde in ampt Brummen/Veluwezoom, 25-10-1737.
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Zie CROMHOLT.
Variant: een wolvekop met hals in plaats van een hondekop. Helmteken: een antieke vlucht met de letters
H, K en H.
*Veluwezoom-1: H. Cromhout, Brummen 20-11-1764.
CROMHOUT - een gekroond monogram van de letters H, K en H. Geen schild.
*Brummen-1: Hendrik Cromhout, Brummen 20-4-1743.
De letters staan voor Hendrik KromHout.
CROON - in rood drie gouden kronen (2-1). Helmteken: de kroon van het schild tussen een rode vlucht.
Dekkleden en wrong: goud en rood.

Schutte (1975): 5.86 Sebastiaan Croon, Arnhem.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

◄ van den Bosch: Simon Kroon, Epe, 1777►.
*Ned. Leeuw 32 (1924): 31: Sebastiaan Croon, Arnhem; Simon Kroon, Epe, 1777.

van CRUCHTEN - een keper, vergezeld van drie zwijnskoppen. Helmteken: een zwijnskop tussen een
vlucht.

Gerh. van Crvgten, Gardiaen, 1708, Henderick van
Cruchten, Roedrager, 1708 en S. van Cruchten, Extr.
Raad, 1705.
*AZ-146, AZ-147, AZ-148.
volgens de arcering en stippeling: AZ146: in zilver een rode keper, vergezeld van drie zilveren
zwijnskoppen; AZ-148: in goud een keper, vergezeld van drie zwijnskoppen, alles zilver.
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van CRUCHTEN - in goud een rode keper beladen met drie zwarte zwijnskoppen. Helmteken: een zwart
zwijnskop.

Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Gerhard van Cruchten,
gardiaen 1708; Hendrick van Cruchten, roedrager 1708; S. van Cruchten, extr. raad 1705.
*Arnhem-24: Steven van Cruchten, amptsjonker 20-8-1764.
*Brantsen: S. van Cruchten. Arnhem 24-1-1791.
*Gelderland-5: S. van Cruchten, deurwaarder van het Hof van Gelderland, 3-5-1762.
*Evers (1874) nr. 2.34: S. van Cruchten, Arnhem, 15-10-1762.
*Gelderland-5: Steven van Cruchten, Arnhem 17-12-1756; S. van Cruchten, Arnhem 6-2-1778.
*Gelders Archief inv. 2105: Wapenboek Rijnstraat vendel Arnhem: Steven van Cruchten tot Ampts Ionker
verkoren 20 Augu[stu]s 1764.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr 17S: van Cruchten, den 15
October 1762.
foto ACZ
van CRUCHTEN - in goud een zwarte keper, vergezeld van drie zwarte zwijnskoppen, goudgetand.
Helmteken: een een zwart en gouden vlucht. Dekkleden en wrong: zwart en goud.

*Schutte (1975): V.165.: Richardus de Cruchten, Wageningen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
CRUIGER - in rood een schenkkan met deksel en links een oor, alles groen. Dekkleden en wrong: groen en
rood.

◄Schutte (1975): V.143 Joachimus Cruiger,
Hattem.
Handfot Ad J.de Jong, 2010.
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CRUIMER - in goud een merk. Helmteken: een gouden kroon.

*ontwerp en tekening C.J. van den Bosch: Michiel Cruimer, Velp, 1624.
kleur (vdBosch).
*Muschart: Los charter Michiel Cruimer.
CRUINER - een dwarsbalk, vergezeld van drie bokken of leeuwen (Muschart). Helmteken: een bok.
*Gelderland-5: Goswin Cruiner, Hattem 31-10-1654.
zie ook CRUIJNER. Waarschijnlijk dus bokken, waarop het helmteken wijst.
CRUSE - een boom met drie gestyleerde wortels, en rechts van de stam de letter G en links de letter K.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995g): zegel van Arnold Cruse, chirurgijn te Dieren 4-8-1775.
*Rheden-1: Arnold Cruse, chirurgijn, Dieren 4-8-1773.
Hij gebruikte het zegelstempel van G- Kruse, misschien zijn vader.
CRUYFF - in zilver een rood-zilver geschakeerd kruis. Helmteken: een rode vlucht. Dekkleden: rood en
zilver.

*Kits Nieuwenkamp (1941).
zw (bron).
CRUYMER - een merk.
*van den Enk & Zeven (1984): zegels van Thonis Cruymer en Willem Cruymer, Kerk. Arch. Beekbergen inv.
76 (1712).
CRUIJNER - een dwarsbalk, vergezeld van drie klimmende bokken. Helmteken: een klimmende bok.
*Hattem-1: Jacob Cruijner, 22-1-1655. Omschrift: de naam.
*Gelderland-7: Engelbert Cruiner, Gelders leenman 3-12-1676. Helmteken: een dito bok ,vergezeld van de
letters E en C. Lak.
van den CRUIJS - een ankerkruis.
*Arnhem-6-1: Gijsbert van den Cruijs, Arnhem 2-8-1517. Omschrift: de naam.
In de tekst: van den CRUIJSS. Zie ook van der CRUISE, van den CRUSE, van den CRUIJCE.
CRUIJTZENACH - effen en in een schildhoofd drie voorwerpen naast elkaar.
*Arnhem-14: Johan van Cruijtzenach, schepen van Arnhem 3-8-1540. Omschrift: de naam.
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CRUYZER - dwarsbalk, vergezeld van drie klimmende bokken. Helmteken: een ?uitkomende bok.
*Hattem-2-2: Jacob Cruyzer, burgemr. van Hattem 22-1-1655.
Muschart: of een hele klimmende bok.
van CUINRE - vijf schuinbalken.
Bron: Bentinck: Alyt van Cuinre, Kernhem (bij Ede) 1470.
a CULEMBORG - gevierendeeld, 1 en 4. in goud drie rode zuilen; 2 en 3. in zilver een zwarte leeuw, rood
getongd en genageld.Helmteken: een blauwe ezelskop met hals. Dekkleden en wrong: rood en goud.

*Schutte (1975): V.120 Aemilus a Culemborg, Wageningen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
CUP - in rood drie zilveren molenstenen. Helmteken: een molensteen van
het schild tussen een vlucht van zilver en rood. Dekkleden en wrong: rood en
zilver.
*Schutte (1975): 7.27 Petrus Cuppius 1647; idem 7.44 Alexander Cup, Harderwijk 1657.
CUPER, zie Gijsbert TULLEKEN.
van CURLER - een smal krulkruis/ankerkruis Helmteken: een adelaarskop met hals.
*Harderwijk-3: Goessen van Curler, scholtes tot Nykerck 19-11-1602. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Gelderland-1: Goessen van Curler, scholtis tot Nijckerck, 30-4-1596. Helmteken: kop en hals van een
vogel. Omschrift: de naam.
Zie ook van CORLER.
van CURLER - een ankerkruis. Helmteken: een drakenkop met hals.
*Gelderland-4: Joachim van Curler, scholt van der Nyckerck 27-9-1622.
*Gelderland-6: G. van Curler, Nijkerk 20-6-1607, 10-12-1607; Joachim van Curler, scholtus van Nyckerck
12-9-1614. Papierwaszegel.
Zie volgendee blz.

*Goessen van Curler, Nijkerk, 8-4-1634.
GANijkerk, Gasthuisarchief 1634-4-8. Omschrift: S.GOESSEN VAN
CORLER. Hij tekent Curler.
♦Coll. Anton C. Zeven. Nijkerk II.04.
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van CURLER - een smal ankerkruis. Helmteken: op een traliehelm met wrong een drakenkop met lange
pijltong uit de bek en met dikke hals waarom een smalle geringde halsband.
*Gelderland-2: Joachim van Curler, scholtis ampt Nyckerck 8-1-1613. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Gelderland-5: Goessen van Curler, scholtis tot Nijekerck, 17-6-1608 en 5-10-1609. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel. In tekst: Corler; Joachim Curler, scholtus van Nijkerk, 6-2-1622.
van CURLER - een ankerkruis. Helmteken: een kop met hals van een roofvogel (wsl. een adelaar)
*Arnhem-11: Goossen van Curler, scholtis ampt Nijckarck, 6-10-1609. Papierwaszegel.
CURTENIUS - in zilver, aan de rechterzijde/in het midden een kasteel, omringd door [water en] bomen,
alles in natuurlijke kleur. Op de voorgrond op groene grond een rode omgewende springende vos. Een
aanziende helm met rood-zilveren wrong. Helmteken: de vos van het schild uitkomend. Dekkleden: rood en
zilver.

*Staats Evers (1874) nr 1.2: Petrus Curtenius, S.S.T.C., Arnhem, 1664 en nr 1.3: Engelbertus Curtenius,
Praetor, Arnhem, ca 1664.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr 16: Petrus Curtenius, S.S.T.C.,
p[asto]r 1664; Engelbertus Curtenius, Pastor.
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
CURTIUS - een geklede man op een springend paard op een naar rechts licht oplopende grond, waarop
rechts en gedeeltelijk achter het paard iets onduidelijks, dat mogelijk heesters of vlammen zijn. De man met
sjerp om en op het hoofd een stormhoed, getopt met een schuin naar achter liggende struisveer.
Helmteken: een hoofd met stormhoed.
*Doorwerth-2: Anthony Curtius, en zijn vrouw Clara Maria BESSELS verkopen het goed Wolfheeze.
CIJFFER -alliantiewapen; gedeeld, I. een verticaal geplaatste pijl met de punt omhoog CIJFFER), II. een
ossenkop met hals. Helmteken: een geharnaste arm met elleboog naar rechts met een Turks sabel
schuinrechts omhoog in de hand.
*Gelderland-5: Everwijn Cijffer, leenman van het Huis van Putten, -- 4-5-1729.
Variant: de ossenkop halfaanziend.
*Gelderland-5: Lucas Cijffers, ?, 29-6-1747.
CIJFFERS - rechts een pijl met de punt omhoog, rest van het zegel beschadigd.

Everwijn Cijffers, Heerde 24-5-1753.
foto van B.J. van den Enk.
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WAPENBOEK VAN DE VER. 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter D

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van het
wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in zijn wapen
hebben opgenomen of doen opnemen

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie,
die opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente-archief van
Barneveld .

van DAALEN - in zilver drie zwarte molenijzers (2-1). Helmteken: een molenijzer van het schild.

Zeven (2006: 50.18): 20-9-1808

Zeven (2006: 15.33): 15-10-1819

Zeven (2006: 48.25): 12-12-1816.

*A.C. Zeven. 1987. Mr. Hermannus Bernardus van Daalen, Harderwijk 1782 - Wageningen 1850. OudWageningen 15: 6-10 (afb. zegel, wapen).
*Alg. Ned. Familieblad 1891.
*Gens Nostra 39 (1974).
*Wageningen-6: Mr. H.B. van Daalen. notaris te Wageningen 1-3-1841.
*Arnhem-9: Mr. Hermannus B. van Daalen, notaris te Wageningen 9-10-1838.
*Rhemen-2: Mr. Herman B. van Daalen, notaris te Wageningen 10-5-1821, en veel tussen 1821-1824.
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*Gelderland-14: Mr. Hermanus Bernardus van Daalen, notaris te Wageningen 17-7-1824 en andere
afdrukken tot 21-7-1839.

kleur (vdBosch); zegel.
van DAATSELAAR, van DAATSELAER - in zilver drie zwarte, goud gebekte en gepote vogels (raven).
Helmteken: een vogel van het schild. Dekkleden en wrong: zilver en zwart.
*Schutte, 1975: Geslacht in Gelderland. Zie ook Muschart 61C-1 (o.a. helmteken: opvliegende kraai).
*GAWageningen, Re. Ar. 282 ca 1780 zegel van D. van Daetselaar te Rotterdam: drie vogels (2-1).
Helmteken: een vogel.
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Zeven (2006: 22.15): D. van Datselaer,
Rotterdam, 21-10-1707.

Zeven (2006: 04.02): D. van Daetselaer,
Rotterdam, 17-3-1718.

*Gelderland-14: Mr. Hermanus Bernardus van Daalen, notaris te Wageningen 17-7-1824 en andere
afdrukken tot 21-7-1839.

Variant: in rood drie zwarte vogels.
*kleur: Kwartierstaat d.d. 13-4-1745, zie J.H. van der Grient. 1981. Van Daatselaar. Veluwse Geslachten 6:
p9 'familiepapieren drie zwarte kraaien (?) met gouden bek en poten op een rood veld. Heraldisch onjuist.'
zie ook LUTTEKEN. Een prachtige kleurentekening is ook te vinden in Familiewapens in Noord-Nederland
Drenthe-Friesland-Groningen. Uithuizermeeden. 2000. Ft. P. Bultsma.
Zie ook van DAETSELAER.
van DAELEN - vijf (3-2) vogels als mussen.
*Horst-1: Frederick van Daelen, Hall 5-6-1537. Omschrift: de naam.
DAEMSSEN - een bijzonder voorwerp.
*Rhenen-2-2: Dirick Daemssen, Arnhem 12-4-1575. Omschrift: de naam.
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DAENDELS - in blauw drie zilveren wassenaars (1-2), de bovenste liggend, de beide onderste afgewend
geplaatst. Helmteken: de liggende wassenaar. Dekkleden en wrong: zilver en blauw.
*Muschart (1949); zie ook VG 6 (1981):
115.
*ten Houte de Lange (2001).
*Coll. Muschart (Zeven, 1994c): zegel van
Mr. Egbert Anthonij Daendels, Hattem 115-1810. Zie ook Zeven (1995a).
*Apeldoorn-1: Mr. E.A. Daendels, drossard
van Neder-Veluwe, Hattem 22-5-1805.
*Gelderland-4: Egbert Daendels, scholtis
van ampt Heerde 3-1-1731; G. Daendels,
scholtis tot Voorst 19-4-1717; Andreas
Daendels, scholtis ampt Heerde 19-121751; wie?, richter tot Voorst 19-4-1717;
Gerh. Daendels, scholtus Twello 19-111694.
*Hattem-1: Luier Daendels, scholtis te Heerde 30-1-1656: vlucht met zeven slagpennen. Omschrift: de
naam; idem Egbert Daendels, scholtis van Heerde 10-4-1728. Omschrift: onduidelijk. Papierwaszegel; idem
B.J. Daendels, Hattem dec. 1783 idem Burchard Johan Daendels, burgemr. van Hattem 9-2-1779; idem
Andreas Daendels, scholtis des ampts Heerde 17-3-1747; idem Mr. E.A. Daendels, Hattem 10-11-1810.
*Hattem-2-1: Egbert Daendels, scholtus van Heerde 8-4-1728.
*Hattem-2-2: Daendels, Egbert, burgemr. van Hattem en Adriaen Daendels, scholtus van Heerde, beiden
14-6-1616.
*Arnhem-4: Mr. E.A. Daendels, 13-9-1810.
*Heerde-1-2: Andreas Daendels, scholtus van Heerde 12-2-1749.
*Veluwe-1: Mr. E.A. Daendels, drost van Nede, Hattem 15-10-1806, langs de rand: drost van Neder
Veluwe. Groot, ovaalvormige afdruk.
*Gelderland-5: Burchard Johan Daendels, secretaris stad Hattem Hattem 18-3-1751.
*Gelderland-13: Egb. Daendels, 1-2-17--.
*Brantsen: Luier Daendels, scholtis ampt Heerde. 19-4-1665. Omschrift: plat. Papierwaszegel.
*Verwolde-2: Antoni Daendels, scholtis van het ampt Voorst, 10-12-1669. Papierwaszegel; Egbert
Daendels, scholtis des ampts Heerde, 13-1-1720.
kleur (vdBosch); zw (vHelbergen); kleur (Nikkels); zw (NP-1915).
Variant: de wassenaars los van elkaar en de zijranden niet rakend. Helmteken: een gewende wassenaar
tussen een vlucht.
*Luier Daendels, 4-2-1657. Omschrift: de naam.
Zie ook DANIELS, en Daniel GERBERS.

van DAETSELAAR - in de Basiscollectie Wapenboek Vereniging Veluwse Geslachten zijn nog andere
wapenbeschrijvingen van Daetselaer opgenomen. Uit de toelichting blijkt niet dat deze van Daetselaer's
Veluws waren. Misschien wel Veluws van oorsprong. Ontv. van Wim van Donselaar.
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van DAETSELAAR - drie zwarte vogels met gouden snavels.. Helmteken: een vogel van het schild.
Dekkleden en wrong zilver en zwart.

Schutte (1975): 05.031 Christophorus van Daetselaer, Wageningen, praetor collegii III, obiit; en 05.144
Johannes van Daetselaer (geen verdere gegevens)..
Handfoto’s Ad J. de Jong, 2010.
Variant: de volgels als kraaien. Helmteken: een dito vogel met de vleugels zijwaarts gesteld.
*Wageningen-1: Dirck van Daetselaar, Rotterdam, wijnhandelaar 18-1-1746, 2-6-1746.
Zie ook VAN DAATSELAAR.
van DAETSELAER - kruislings gevierendeeld met in elk kwartier een lelie.
*Coll. Museum Flehite, Amersfoort.

van DAETSELAER – drie zwarte hoefhamers.

< Een hoefhamer.
Tek. R.T. Muschart.
Wapenboek, Museum Meermanno-Westerianum/Museum van het Boek, ‘s-Gravenhage.
van DAIRN - drie koeken.
*Arnhem-16: Henricus van Dairn, priester vicarius 1487. Omschrift: de naam.
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ten DAM – drie hulstbladeren. Omschrift: ?

*brief B.G. ten Dam, 1990.
Veluw? Lid VVG.
van DAM - een merk.

*Arnhem-30 en ♦AZ-153: Maurits Janssen van Dam.

van DAM - een boomstronk, waarvan een tak met groot klaverblad vergezeld beneden van een lelie.
Helmteken: de boomstronk met tak.
*Arnhem-13-1: Arnolt van Dam, schepen van Arnhem 27-6-1663. Omschrift: beschadigd.
Muschart schrijft 'de bekende boomstronk'.
van DAM - in zilver rwee zwarte dwarsbalken, waarvan de bovenste beladen is met drie zilveren
eenden/vogels/merletten naast elkaar. Helmteken: drie struisveren.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Arnhem-6-1: Evert Jan van Dam, burgemeester van Deutinchem (=Doetinchem), ordinair raed van Gelre
17-2-1734. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Arnold van Dam, J.U.D., Raad van Gelre 1-3-1715 (2x).
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Variant; een ovaal schild: twee dwarsbalken, de bovenste beladen met drie staande vogels naast elkaar.

*Zeven (2006: 22.26): A. van Dam,
Arnhem, 26-3-01708.
Detail.

van DAM of van HULST

van Dam of van Hulst, deel van een zerk van Zeger van Arnhem met zijn
‘kwartiersstaat’ wapens in de N.H. kerk, Ede.
Coll. foto Anton C. Zeven.
van den DAM - een patriarchaal kruis.
*Doorwerth-1: Henrick van den Dam, Helssen (=Heelsum) in de heerlijkheid Doeienweerd (Doorwerth) 3-51464. Omschrift: de naam.
Variant: een merk.
*Doorwerth-1: Bernt van den Dam, Arnhem 22-2-1470. Omschrift: de naam.
DAMEN - drie omgewende vogels als kievitten. Helmteken: een kleine, licht gebogen, posthoorn.
*Gelderland-10: Jan Harm. Damen, Arnhem 20-7-1775.
van de DAMME - een ankerkruis.
*Hattem-2-3: Helmich van de Damme, kerspel Wye, Zallant 24-6-1371. Omschrift: de naam.
DANIELS - in goud drie rode leeuwen (2-1); in het hart een knielende en biddende, in wit geklede
manspersoon. Helmteken: tussen een gouden vlucht, de leeuw van het schild uitkomend. Dekkleden en
wrong: goud en rood.

*van den Bosch (1972). Bijblad De Ned. Leeuw 1972: 95-102.
zw (Bijblad), kleur (vdBosch).
Sprekend wapen: Daniël in de leeuwenkuil.
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DANIELS - in blauw drie gouden wassenaars (1-2), de beide benedenste afgewend. Dekkleden en wrong:
blauw en goud. Helmteken: de omgewende wassenaar van het schild tussen een vlucht van blauw.
Dekkleden: blauw en goud.

▲Schutte, 1975: IV.40
Antonius Daniels, Heerde.
Handfoto Ad J. de Jing, 2010.
Variant: drie wassenaars (1-2) elkaar rakende, de bovenste gewoon geplaatst, de twee onderste afgewend.
Zij raken met de punten van de hoorns de boven en zijschildranden. Helmteken: vlucht.
*Hattem-1: Egbert Daniels, scholtis tot Heerde 21-7-1646. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
zw (Nix); kleur (Hammer).
In De Ned. Leeuw (jaar niet genoteerd) wordt door A.P. van Schilfgaarde een afdruk van een papieren
zegel van Egbert Danielsz., schout te Heerde, d.d. 23-3-1565, afk. RAGld, Civ. Port. Hof van Gelre nr 19
gegeven. De afb. toont de wassenaars twee (afgewend) - één (hoorns naar beneden), hetgeen er op kan
duiden dat Egbert zijn zegel op de kop afdrukte.
Variant: de wassenaars aanstotend en naast elkaar.
*Hattem-1: Egbert Daniels, burgemr. van Hattem 4-2-1657, scholtis te Heerde 18-6-1657.
*Gelderland-4: Egbert Daniels, scholtis Heerde 25-4-1643. Helmteken vergezeld met de letters D en G
(voor deze letters zie hieronder).
*Gelderland-6: Egbert Danyelsz, scholtis tot Heerde 13-3-1568. Papierwaszegel; Egbert Daniels
Gerbrandts, Heerde 20-3-1624.Boven het schild de letters D en G, dus stempel wellicht afkomstig van zijn
vader Daniel Gerbrandts; Egbert Daniels, scholtus tot Heerde, 28-3-1629. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
Zie DAENDELS.
*Arnhem-11: Egbert Daniels, scholtis tot Heerde, 16-5-1644. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
DANIELS - de letters R en D naast elkaar.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Rijnder Daniels, gardiaen
1750.
DANIELS - ?twee verticaal geplaatste, afgewende vissen, mogelijk vergezeld boven van ?. Helmteken: een
vlucht.
*Hattem-2-: Egbert Daniels, scholtus van Heerde 18-6-1647.
DANIELS - een anker met een dolfijn gekronkeld om de schacht. Omschrift: ?
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*Martinus Daniels, Nijkerk, 5-12-1782. GANijkerk, Weeshuisarchief 0098.
Coll. Anton C. Zeven, foto Nijkerk IV.26.
Zijn vrouw is Geertruij van Wenkum met van Wenkum-wapenzegel.
DANIELSZ - twee gaande (ongekroonde) leeuwen boven elkaar.
*Bentinck: Herman Danielsz, Ede 1568. Omschrift: Hermen Danielsz van Oemeren.
zie van OMMEREN.
van DANS - in goud een groene boomstronk waaraan naar boven een groene spiraalvormige gebladerde
groene tak en in een groen klaverblad eindigend. Helmteken: de stronk met tak van het schild.

*Gelders Archief, inv. 352.1 Wapenboek St.
Lucas broederschap Arnhem: Joannes
Dansius, J.V.D.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Arnhem-27.
Variant: een bebladerde groene tak.

*WIJNEN, Godefridus HOEING, Johannes De VOOCHT.
*Arnhem-5: Dr. Joannes van Dans/Dansius.
*van Epen en Vorsterman & van Oyen (1891).
zie ook Herman WORM, en Wilhem de VREE, zie Johan van WELI, Johan
BRANTS.

Variant: in een rondgebogen tak eindigend in een klaverblad doch zonder boomstronk.
*Arnhem-32: Jan van Dans, schepen van Arnhem 8-1-1575. Omschrift: de naam.
van DANS -:een dwarsbalk beladen met drie voorwerpen en gaande over een klaverblad met lange
golvende steel, geplant op een lage grond.
*Gelderland-2: de voorwerpen ?= roosjes, sterren of misschien ramskoppen. Johan van Dans, Arnhem
29-6-1604. Omschrift: de naam.
*Veluwe-8: Johan van Dans, erfpachter in Over-Betuwe 22-2-1607. Omschrift: afgebroken.
*Gelderland-2: Johan van Dans, schepen van Arnhem, 27-6-1604. Omschrift: de naam.
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van DANS - gedeeld, I. doorsneden, a. van DANS (tak), b. in zilver een zwarte lelie, II. in goud een rode
lelie vergezeld van vier liggende rode blokjes. Helmteken: een tak met boomstronk.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Diderick, Arnhem, ontfanger.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Diederick van Dans, ontfanger.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit van foto de Inleiding.
van DANS - in goud een klaverblad met eromheen gaande steel, die spruit uit een zich eronder bevindende
tak, alles van groen. Helmteken: het klaverblad van het schild tussen een vlucht van groen en goud.
Dekkleden en wrong: groen en goud.
*Schutte, 1975 2.201 Johannes van Dans, Arnhem 17-9-1633.
van DANS - boven een boomstronk met een gebogen tak, waaraan een klaverblad hangt, beneden een
lelie vergezeld van vier liggende blokjes. Helmteken: een dito stronk langs de bovenrand.
*van der Hoop: Arnold van Dans, schepen van Arnhem 9-7-1670.
van DANS - een dwarsbalk gaande over een klaverblad met lange gekromde steel, zodat het blad boven de
balk en de steel beneden de balk uitsteekt.
*Arnhem-15: Johan van Dans, schepen van Arnhem 4-8-1606.
*Arnhem-17: Johan van Dans, schepen van Arnhem 20-2-1588.
van DANS - alliantiewapen; doorsneden, A. de stronk met twijg (van DANS), B. drie ramskoppen
(?GAIJMANS).

Detail van een portretschilderij van Jan van Dans (ca 1545-1617), door
onbekende kunstenaar, 1593.
Uit: F. Keverling Buisman et al. 2008. Arnhem tot 1700. Matrijs.351p.
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van DANS - alliantiewapen; gedeeld, I. van DANS (stronk met twijg), II. in goud een halve rood gehoornde
en gehoefde zwarte ram. Helmteken: een half naar links gewende natuurlijke doodshoofd, getopt met twee
schuingekruiste natuurlijke doodsbeenderen, alles van zilver. Dekkleden: groen en goud.

◄helmteken
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan van Dans, Arnhem, schepen, ov.
aug. 1617.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Johan van Dans, schepen, Ao 1617 des Augusti [jaar zwart gemaakt]
gestorven.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit van foto de Inleiding.
van DANS, zie ook WORMS
van DANS tot PRESEKAEF - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. van DANS (stronk), 2 en 3. van den
BERCH (lelie/blokjes). Hartschild: in zilver een adelaar.

Detail van de Geslachtslijst van Jan Coenraad Piper.
*Zie Bron bij Piper.

van DANS tot PRESICKHAAF, PRESICKHAEF - gevierendeeld, 1. van DANS, 2. van ENGELEN (kruis
en ruiten), 3. van den BERCH (lelie en vierkante blokjes), 4. van OMMEREN (drie leeuwen); een
hartschild, beladen met drie naar links gewende adelaars. Helmteken: van DANS.
Variant: paneel (zie boven) met hartschild: in zilver een omgewende rode adelaar.

*Muschart (Zeven1994a,1995c) paneel uit 1655:
Arnold van Dans tot Presickhaef, burgemeester
en overhuismeester van Arnhem, afk. uit het Sint
Catharinae Gasthuis te Arnhem. Museum
Arnhem
◄G. Leppink. 1998. Het Sint Catharina Gasthuis
in Arnhem. p xvi.
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*Evers: Arnoldt van Dans tot Presickhaef, ampt van Rede in den kerspel Velp 11-8-1664. Omschrift: de
naam.

foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
zie ook van UCHELEN (SCHUT).

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Arendt van Dans, Arnhem, 1629; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek
St. Joosten Schutterij Arnhem: Arendt van Dans, schepen, 1629.
DAPPER - een smalle dwarsbalk vergezeld boven van een schuinrechts geplaatste druiventros met het
gebladerde steeltje naar links. Helmteken: mogelijk een druiventros horizontaal naar links gericht en de
steel naar beneden en horizontaal naar links gebogen en de letters B en D naast het helmteken.
*Harderwijk-2-5: Christina Reinera Dapper, Harderwijk 16-11-1723.
Muschart: Waarschijnlijk zegel van haar broer Bernhard Dapper.
van DARTHUSEN - drie ronde gespen met de lange tong naar rechtsgericht. Helmteken: op een steekhelm
een pronkende pauw zonder poten en met het lichaam naar rechts gewend.
*Gelderland-1: Ot van Darthusen, Gelders leenman, 28-10-1524. Omschrift: onduidelijk. Papierwaszegel.
van DASHORST - in zilver een rode overvallende struisveer. Schilddekking:een kroon met drie fleurons.

Gherit van Dashorst, schepen van Amersfoort,
1504.
*Muscharts Wapenboek Amersfoort (zie Zeven,
2000).
Tek. R.T. Muschart.
DAVELAAR A. van Drie. 2002. Het geslacht Davelaar. 166p.
van DAVELAAR - een monogram van de letters G, V en D. Geen schild.
*Veluwe-2-1: zegel G. van Davelaar, Scherpenzeel 22-11-1758.
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van DAVELAAR - in groen zes zilveren lelies (3-3). Het schild gelegd op grote gouden lelie.

Peter van Davelaar, schepen, burgemeester en raad
van Amersfoort 1588-1618.
*Muscharts Wapenboek Amersfoort, GAAmersfoort
(zie Zeven, 2000).
tek. R.T. Muschart.
Variant: drie naast elkaar en dicht tegen de bovenrand en drie naast elkaar dicht bij de benedenrand. Helm
zonder helmteken.
*Schimmelpenninck: Peter van Davelaar, geërfde en thinsgenoot op Veluwen 28-5-1599. Omschrift: de
naam.
van DAVERVELD - gedeeld, I. in groen drie zilveren klaverbladeren, II. doorsneden, A. in rood een zilveren
leeuw, B. in goud drie zwarte aanziende ossenkoppen. Wrong en dekkleden: groen en zilver. Helmteken
een zilveren klaverblad.

◄Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*Schimmelpenninck: A. van Daverveld, Apeldoorn 253-1773.
Muschart: predikant?
*ten Houte de Lange (2001).
◄Bron: Hollandse Genealogische Databank.
van DAVERVELD/COSTERUS - alliantiewapen: man: gedeeld, I. in groen drie klaverbladeren, II.
doorsneden, A. in rood een leeuw, B. in zilver drie aanziende ossenkoppen (van DAVERVELD), vrouw:
gedeeld, I. twee dwarsbalken vergezeld boven en beneden van een dor takje en tussen de dwarsbalken
van drie takjes, II. doorsneden, A. in blauw drie schuinrechts omhoog vliegende vogels, B. in zilver
vermoedelijk een liggend anker met een vogel er boven.
*Gelderland-1: Abraham van Daverveld, rustend pred. te Harderwijk en zijn vrouw Jacoba Costerus.
van DEDEM - in rood drie van blauw en zilver in twee rijen geruite schuinbalken (de ruiten gevormd door
een schuinrechtse lijn in de balk, gesneden door verticale lijntjes). Gekroonde helm met (rechts)
rood-zilveren (en links blauw-zilveren) dekkleden. Wrong: rood en zilver. Helmteken: drie struisveren, rood,
zilver en blauw, oprijzende uit een gouden schaal of koker. Schildhouders: twee bruine griffioenen met de
staart tussen de poten.
Zie ook alliantiewapen van Haersolte/van Dedem.
*Ridderschap van de Veluwe.
*Klesser (1995).
*Elburg-2-1: zegel Alexander van Dedem, richter van Oldebroek 21-6-1721.
*Arnhem-4: J.A. van Dedem, voorzitter van de ringcommissie van het Departement van den Boven-IJssel
18-3-1812.
*Brummen-1: Alexander van Dedem, heer tot Vosbergen, richter tot Arnhem en Veluwezoom 3-9-1735.
*Gelderland-4: Alexander van Dedem tot Vosbergen, rigter van Oldebroek 10-7-1730.
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*Rhemen: Willem Jan van Dedem, heer van den Bergh, stadhouder der leenen en dingbewaarder van de
Hooge Banck der justitie van de provincie van Overijssel. Omschrift: de naam.

▲Twee tekeningen uit de Hollandse Genealogische
Databank.
▲Museum Nairac Barneveld.

◄Spiegelbeeld van zegelstempel
van Alexander van Dedem, rigter tot
Arnhem en Veluwenzoom, ca 1700.
van Dijk & Herweijer (1999).

*van de Werdt (1999): Cachetstempels 1730 en 1750: Alexander van Dedem, richter tot Arnhem en in
Veluwezoom. Volgens het bijschrift is het tweede zegelstempel een ander met omschrift SIGILLUM
FREDERICI HARBERTI BARONIS à DEDEM, maar dat staat er niet. Waarschijnlijk dezelfde afbeeldingen
tweemaal afgedrukt.
*Schutte, 1975 1.245 Gisbertus a Dedem, Harderwijk 15-9-1633.
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Zegelidentificatie: Willem Gijsbert van Dedem.

Charter 20-11-1682.
GABarneveld, doos 12 code 76
(samen met zegel Philips van Zuijlen
van Nievelt). Omschrift:
WILHEM.GIS.M.H.—ARTGERT---.

Nevenstaand zegel geïdentificeerd aan
de hand van het zegel van RDO Gijsbert
Dedem tot den Gelder, Zwolle, 27-2-1720
in Liber Sigillorum RDO.

*Oldebroek-1: A. van Dedem, rigter van Oldebroek 17-4-1710.
*Elburg-1: Alexander van Dedem, richter tot Oldebroek.
*Wageningen-10: A. van Dedem, Vosbergen 5-2-1777.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: Een aanziende helm gedekt door een vijfbladerige kroon. Geen gouden beker. Dekkleden: zilver
en rood. Schildhouders: twee gouden griffioenen met opwaartse vleugels, die ter rechterzijde omgewend.
Variant: in de linkerbovenhoek nog een kleine zilveren driehoek, en boven het schild een kroon van 15
parels.
*Schutte, 1975 2.202 Conradus a Dedem, Harderwijk 16-6-1656.
Variant: Helmteken: een omgekeerde gouden hoed, waaruit drie struisveren van rood, zilver en goud
oprijzen. Dekkleden en wrong: rood en zilver. Schildhouders: gouden griffioenen de rechter omkijkend.

Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert nr 17: F.H. van
Dedem, de 23 Novemb 1743.
*Staats Evers (1874) nr 2.8: F.H. van Dedem, Arnhem, 23-111743.
foto’s ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.
ter DEERNHORST - ankerkruis, vergezeld van een klein omgekeerde vijfpuntig kruisje in de
rechterbovenhoek. Omschrift geschonden.
*Muschart 37B: Willem ter Deernhorst en zijn vrouw Berte, Twello, 11-2-1367. Zegel, GAArnhem.
*Arnhem-15: Huge ter Derenhorst, Arnhem 1436. (krulkruis). Omschrift: onduidelijk.
toe DEERNHORST - een ankerkruis.
*Hattem-2-3: Willem toe Deernhorst, en zijn vrouw Beerte toe DEERNHORST, Hattem 23-4-1365.
Omschrift: de naam.
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toe DEERNHORST - een verhoogde dwarsbalk, vergezeld boven van drie schuinkruisjes.
*Hattem-2-3: Beerte toe Deernhorst, en haar man Willem toe DEERNHORST, Hattem 23-4-1365.
Manschild met omschrift haar naam.
DEESMERSZ - drie lelies. Omschrift: -- R.

ontv. van Lammert van Pijkeren, Arnhem. Zegelaars zijn Olde Henrick
PIJKEREN en Evert Deesmersz. Archief Epe, Anthonisgilde inv. nr 88:
24-11-1498.
DEETMAN - in blauw een drietoppig gouden heuveltje met op de middelste top een hertengewei, met stukje
schedel, elk met drie zijtakken, alles van zilver. Helmteken: een blauw-zilveren wrong met de figuren van
het schild. Dekkleden: blauw en zilver.

*F. Nikkels, gebaseerd op kleurpotloodtekening in huis J.C. Deetman,
touwslagerij, Havenstraat 2, Elburg (ca 1990).
Een geslacht van touwslagers en lijndraaiers uit Elburg e.o.

van DELEN - in zilver een rode dwarsbalk, beladen met twee zilveren (naar rechts gewende) ramskoppen.
Geen wrong. Dekkleden: goud. Helmteken: een aanziend gestelde vrouwenborstbeeld met loshangend
haar, het lichaam op de hoogte van de maag beladen met een dwarsbalk volgens het schild.
*Arnhem-15: Daem van Delen Brantsoen, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
*Arnhem-20: charter 2948d: Gerit van Delen 19-4-1436. Omschrift: de naam; Steven van Delen, 19-4-1436.
Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Henric van Delen, Arnhem 7-11-1455. Omschrift: de naam.
*Rhemen: wijlen Steven van Delen. Datum?
*Gelderland-2: Steven van Delen, 19-4-1436. Omschrift: beschadigd.
*Verkerk (1992 afb. 77) (Steven van Delen, 22-8-1461), afb. 95 (Brant van Delen, 4-8-1497).
*Arnhem-15: Gherit van Delen, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
*Brummen-1: Albert van Delen, Brummen 15-2-1695.
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De laatste dwarsbalk niet te zien of niet aangebracht.

◄Variant:
Schildekking: een
kroon.
Museum Nairac,
Barneveld.
◄Ridderschap van de Veluwe.

*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel Herman van Delen, Arnhem 10-81674. Zie ook Zeven (1993c).
*Klooster-1-1: Brant van Delen, schepen van Arnhem 19-3-1501. Omschrift: naam.
*Klooster-1-2: Wilhelm van Delen, 8-3-1504. Omschrift: de naam.
*Putten-1-2: Jacob Johan van Delen, heer tot Laer, ende Vanevelt en Delen 16-5-1697.
Variant: helmteken: een manshoofd gedekt met een lange platte baret en een lange haarvlecht langs de
nek hangend.
*Arnhem-29: charter 2948d: Evert van Delen 19-4-1436. Omschrift: de naam.
Variant: helmteken: op een steekhelm zonder wrong een mansborstbeeld met puntige baard, zoals de
Egyptische koningen worden afgebeeld, en een krans om het hoofd met strik in de nek en los afhangend
haar (Muschart).
*Gelderland-2: Evert van Delen, 19-4-1436. Omschrift: de naam.
Enkele zegelafdrukken uit GAWageningen

Zeven (2006: 57.28): Evert van
Zeven (2006: 16.19): Herman
Delen, Collonel van een Regiment
van Delen, Arnhem, 16-4-1656.
Fusilliers ten dienst van de
Hooghmogende Heeren
Staaten der Vereenigde
Nederlanden. Anvers/Antwerpen, 20-8-1706.
Gedekt met een kroon van 3 fleurons en 2 drie-parels.
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Zeven (2006:19.33): Everdt
van Delen, H[ee]r van Laër,
Richter tot Arnhem en in
Veluwenzoom.
Verm. Arnhem, 12-10-1674.

GANijkerk

GABarneveld

Eemland Archief, Amersfoort

Jacob Johan van Delen, Nijkerk,
5-10-1680.
GANijkerk, Weeshuisarchief 89C.
Omschrift:—IOHAN VAN*DELEN
Coll. Anton C. Zeven, Nijkerk III.06.

Steven van Delen, 8-3-1595.
GABarneveld doos 7 code 8/73.
Coll. ACZ foto B25.18.

Steven van Deelen, te Nijkerk.
1-4-1578.
foto EA, archief Armen de
Poth 100, inv.1250,

GANijkerk

Nicolaus van Delen, Nijkerk, 8-4-1634.
Omschrift: – NICO-- VAN --.
GANijkerk, Gasthuisarchief 1634-4-8.
Coll. ACZ foto Nijkerk II.05.
In de tekst Nicolaes.

Nicolaus van Delen, Nijkerk,
18-12-1698. Omschrift:
-- VAN*DELEN*.
GANijkerk, NHerv. Gem. 634.
Coll ACZ foto Nijkerk IV.08.

Stephanus van Delen, Provisor
oder Weesmeester ofte Regent
van het Weeshuis te Nijkerk,
Nijkerk, 16-7-1639. Omschrift: ?.
GANijkerk, Weeshuisarchief
1639-7-16. Coll. ACZ foto
Nijkerk IV.16.

*ten Houte de Lange (2001), zie ook Diedrick van LIJNDEN.
Variant: een blauwe dwarsbalk beladen met twee zilveren ramskoppen.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: Helmteken: op een steekhelm een vrouwenborstbeeld met groot gestrekt lint in de nek. Omschrift:
de naam.
*Arnhem-6-1: Brant van Delen, schepen van Arnhem 13-3-1486.
Variant: Helmteken: aanziend gestelde vrouwenborstbeeld met loshangend haar, de borst uitgebroken.
(Dat wil zeggen dat op de plaats van haar borst een gat is gemaakt.)
*Wageningen-2-1: Herman van Delen, ontvanger van de verpondingen, Arnhem 16-4-1656.
Variant: de hoorns van goud. Helmteken: de kop van een morevrouw van natuurlijke kleur met loshangend
haar en gouden oorbellen, op een zwart voetstuk, waarop de beladen dwarsbalk van het schild.
*Schutte (1975): 2.217: Everardus a Delen, Harderwijk 3-4-1639.
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Variant: Helmteken: een steekhelm met wrong, waarop een aanziend gesteld vrouwenhoofd met hals en
loshanged haar.
*Arnhem-6-1: Daem van Delen, schepen van Arnhem 31-10-1539, 5-10-1545.
*Arnhem-14: Daem van Delen, schepen van Arnhem 14-5-1541, 17-3-1542. Omschrift: de naam.
*van der Hoop: Brant van Delen: 1514; Daam van Delen, 1541.
Variant: Helmteken: een aanziend gesteld vrouwenborstbeeld met lang loshangend haar, komende uit een
huis. Ook bij Rietstap.
*Putten-1-1: Albert van Delen, heer van Maurik tot Spankeren en Bokhorst, Gelders leenman, te Arnhem
26-7-1703.
*Rhenen-2-2: Daem van Delen, scepen van Arnhem 13-3-1545.
Variant: Helmteken: een aanziend gesteld vrouwenborstbeeld met lang loshangend haar.
*Klooster-1-1: Daem van Delen: schepen van Arnhem 23-8-1529, 23-11-1543.
Gelders Archief zegel Steven van Delen, Arnhem, 22-8-1461; zegel, Arnhem, 4-8-1497.
Variant: beneden gedeelte iets breder en beladen met de twee ramskoppen aanziend gesteld. Helmteken:
op een steekhelm zonder wrong een mansborstbeeld met grote strik aan achterhoofd.
*Arnhem-14: Brant van Delen, scepen van Arnhem 23-9-1502.
Variant: de dwarsbalk beladen met twee aanziend gestelde ramskoppen, waarvan de hoorns boven de kop
steken. Helmteken: een manshoofd met brede, lange hals, beladen met een dwarsbalk, het lange haar over
de nek vallend.
*Evert van Delen, Arnhem 1436. Omschrift: de naam; idem Steven van Delen, Arnhem 1436, de hoorns
onduidelijk.
Variant: Helmteken: met lage muts.
*Arnhem-6-1: Winant van Dijelen, magescheidsvriend, Arnhem 13-4-1561: met lage muts. Omschrift:
Winant (rest afgebroken); idem Winant van Delen, 16-3-1566.
Variant: Helmteken: een aanziend gesteld vrouwenborstbeeld gekleed met lang loshangende haren, het
kleed beladen met de dwarsbalk. Schildhouders: twee leeuwen met de kop aanziend, die de helm houden.
*Rhemen: Albert van Delen, heer van Maurick en Olden Aller, ontvanger generaal des quartier van Veluwe,
Arnhem 18-6-1708. Omschrift: de naam; Evert van Delen, collonel van een regiment fuseliers, 18-6-1708.
Variant: vrouwenborstbeeld met sterk golvend haar, de borst beneden beladen met de dwarsbalk.
*Gelderland-6: Nicolaus van Delen, amptman van Veluwe, Nijkerck, 14-1-1615. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
Variant: Helmteken: een omgewende manshoofd met lange jaren en baard, vrij zeker rustende op twee
omgewende ramskoppen dicht naast elkaar, de linker gedeeltelijk de rechter bedekkend. Omschrift: de
naam. Schild en helm niet omgewend.
*Gelderland-6: Steven van Delen, ?Nijkerk, 16-6-1587.
*Gelderland-2: charter 1423 Brant van Delen, eigenaar van het Gelders leengoed Taerskamp in ampt Eede,
18-7-1582. Helmteken: op een steekhelm met wrong een aanziend hoofd met hals waarschijnlijk een
vrouwenhoofd met loshangend haar. Omschrift: de naam.
van DELEN - een dwarsbalk beladen met twee omgewende bokkoppen. Helmteken: op een omgewende
steekhelm een omgewend vrouwenborstbeeld met lage recht naar beneden hangende vlecht, en ?de borst
beladen met de dwarsbalk.
*Gelderland-6: Albert van Delen, ?Barneveld, 12-6-1541. Omschrift: de naam. Het schild helt eveneens
naar links.
*Gelderland-2: charter 1356 Aelbert van Deelen erkent in pandschap genomen te hebben een tiende
genaamd 'Rhemst' in ampt van Eede, kerspel Aenstoot, 28-7-1558. Helmteken en omschrift: beschadigd.
Muschart: ramskoppen; hij schrijft Aelstoot, dit moet Aanstoot = Otterlo zijn, Rhemst = Reemst.
van DELEN - in zilver een rode dwarsbalk beladen met twee omgewende zilveren ramskoppen met gouden
hoorns. Helmteken: een rudimentaire aanzet tot bovengenoemd helmteken. Dekkleden: rood en zilver.
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▼Schilderij van de Weesmeesters van het Weeshuis te Nijkerk. In beide schilden de ramskoppen tot
hoffelijkheid omgewend.

Bierens de Haan (red.),(2002). Afb. Steven
van Delen, ov. 15-1-1546, lid van de
Ridderschap van de Veluwe, provisor van
het Weeshuis te Nijkerk, 1639, met zijn
wapen, en boven hem een tweede van
Delen wapen.
Jonker Nicolaes van Delen Steven van Delen
lid van de Ridderschap
van de Veluwe, ov. 15-1-1546,
Variant: in goud een zwarte dwarsbal, beladen met twee zilveren goudgehoornde bokkekoppen..

▲Eén van de 32 kwartieren Van
Lintelo (zie Aldaar)
Variant: een dwarsbalk beladen met twee aanziend gestelde ramskoppen. Omschriften: ?
GAArnhem (Verkerk)

Daem van Delen, Arnhem 1438
GAArnhem NB-771-197.
Verkerk B6523/30.

Brant van Delen, Arnhem, 1497
GAArnhem BW-531-155.
Verkerk B6527/21.
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Steven van Delen, Arnhem. 1497.
GAArnhem B-369-108.
Verkerk B6528/6.

*Gelderland-2: Gherit van Delen, 19-4-1436. Omschrift: de naam.
van DELEN - een klimmende ram.
*Klooster-1-3: zegel Johan van Delen, 31-3-1450.
van DELEN tot CRUMSELER - van DELEN (dwarsbalk en ramskoppen).
*Klesser (1995).
van DELEN van LAER - van DELEN. Helmteken: een aanziend gesteld vrouwenborstbeeld met
loshangend haar, op de borst beladen met een dwarsbalk. Schildhouders: twee leeuwen, één poot aan de
helm en één poot op de bovenrand van het schild.

Zeven (2006: 19.33): Everdt van Delen, H[ee]r van Laër, Richter tot
Arnhem en in Veluwenzoom, verm. Arnhem 12-10-1674.

Variant: helmteken: een kroon waaruit verm. een vrouwenbosrtbeeld.
*Doorwerth-1: Everhardt van Delen van Laer, richter tot Arnhem en Veluwenzoom 30-4-1673. Omschrift: de
naam.
van DELEN/van BRAKEL - alliantiewapen: man: van DELEN (dwarsbalk en twee ramskoppen), vrouw: in
rood twee dunne vissen verticaal en afgewend naast elkaar, vergezeld van negen (3-3-3) krukkenkruisjes
met spitse voet (van BRAKEL). Schildhouders: twee omkijkende leeuwen.
*van Brakel: Margareta Gijsberta van Delen tot Schoonenburg geb. van Brakell, Overasselt 10-4-1763.
van DELEN/HACKFORT - HACKFORT (man) en van DELEN (vrouw).

*♦A.H.J. Prins. 1987. Het
Laat-Middeleeuwse
grafregister van Barneveld.
Barneveld. 62p.
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Van DELEN/van NULDE - gedeeld, I. van DELEN, II. van NULDE. Schlddekking: een kroon met 8 parels
en 3 drie-parels.

Zerk in de St. Catharina of Grote Kerk te Nijkerk
Stichting Oud-Nijkerk
Timo de Ridder, Nijkerk.

van DELFT - een dwarsbalk, vergezeld boven van twee malies. Helmteken: op een steekhelm een
aanziend gestelde geklede halve man, op het hoofd twee grote zeer sterk naar buiten omgekrulde
ramshoorns.
*Arnhem-15: Baers van Delft, knaap, Arnhem 1435.
DELLO - alliantiewapen: man: drie adelaars; vrouw: zie toelichting.

Dello
*grafzerk in de Ned. Herv. Kerk te Ede.
Coll. Anton C. Zeven.
De bedoeling was dat het wapen van zijn
weduwe na haar overlijden en begraven, zou
worden aangebracht. Zij hertrouwde echter en
overleed elders. Het graf bleef voor de helft
en het vrouwenschild voor het geheel leeg.
.
van DELSEN - een brandend hart over twee schuingekruiste pijlen met de punten omlaag, vergezeld
rechts, links en beneden van de letters J, D en V, alles vergezeld beneden van een kroon.
In tekst: van Dilsen.
DELWIG - twee schuingekruiste musketten vergezeld boven van twee toegewende vogels.

J.D. Delwig, gardiaen 1758.
*Arnhem-30 en AZ-155.

DERCKSEN - als van der WOLDE. Helmteken: een adelaarskop met hals.
*Gelderland-5: Fredrick Dercksen, Arnhem, 13-3-1726.
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DERCKSEN - drie nagels, waarvan twee kruislingsgeplaatst en met de koppen omlaag en de derde
verticaal met de kop omhoog.

Jan Dercksen, Nagelsmit.
*Arnhem-30 en AZ-5 en AZ-157: Ian Dercksen.
DERCKSEN - een boom op dunne grond terweerszijde vergezeld van een tegen de stam staande
gehoornde bok.

*AZ-156: Frederyck Dercksen, Gardiaen, 1704.

DERCKZ - een merk.
*Arnhem-17: Bernt Dercksz. geërfde te Velp 'tevens becker' 4-6-1601. Omschrift: naam.
DERKS - gevierendeeld, 1-4. ?kruis of hek, 2. ?, 3. (koppen en hals van) eenden.
*Nuys: Herman Derks, Terwolde 12-8-1756.
DERKS - mogelijk: een zandloper. Helmteken: een gekuifde vogel met de letter H.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van Herman Derks, Terwolde 2-9-1756.
Muschart: is dit wel van hem?
DERIEUX - in blauw tien belletjes (4-3-2-1), en in een rood schildhoofd een vijfpuntige ster tussen twee
vijfbladige bloemen. Helmteken: drie struisveren. Schildhouders: twee omkijkende griffioenen.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996c): zegel van Jean Marinus Derieux, 20-7-1804, man van Maria M. PELS.
Veluws?
DERRICKS - een geplante boom. Helmteken: de boom.
*Elburg-2-1: zegel: Johan Derricks, subst. scholtus van Olst 20-11-1654. Omschrift (niet te lezen).
DERRICKSZ - een merk.
*Bentinck: Herbert Derricksz, Ede 1568. Omschrift (beschadigd): de naam.
DERRICKX - een merk.
*Bentinck: Jan Derrickx, geërfde in Veluwe, 9-3-1621. Omschrift: de naam.
van DEUVERDEN - gekanteeld doorsneden: A. in rood twee zilveren lelies naast elkaar, B. effen goud.
*Gelderland-6: Hessel van Dueverden, Elburg, 13-4-1601. Boven het schild de letters H, V en D. in tekst:
van Duverden. Papierwaszegel.
Zie van DUVERDEN, DUEVERDEN en NAGGE (Muschart, 1949; zie ook VG 6 (1981): 112).
van DEUVERDEN - gedeeld, I. gekanteeld doorsneden, A. in rood twee zilveren lelies naast elkaar, B. goud
(van DEUVERDEN), II. een ankerkruis (VRANCKEN). Helmteken: een omgewende halve leeuw komende
uit een brede hoge kuip.
*Muschart (1949, zerk te Elburg): De vier hoekwapens zijn. 1. van DEUVERDEN, 2. ?, 3. een onduidelijke
voorwerp (Van der SCHUUR), 4. een paal vergezeld rechts en links van drie harten boven elkaar (de
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RODE/van RODEN/die ROYE). Hessel van Deuverden te Elburg 13-4-1601, zijn neef is Evert van der
SCUER/ SCHUUR. Hessel tr. Berentje Vrancken(s).
van DEUVERDEN - gedeeld, I. gekanteeld doorsneden, waarvan de bovenhelft beladen met twee lelies
naast elkaar en de benedenhelft effen (van DEUVERDEN), II. een ankerkruis (VRANCKEN?).
*Muschart (1949, zerk te Elburg): De vier hoekwapens zijn: 1. een ankerkruis, 2. ?, 3. een verlaagde groot
blad (mogelijk de Kampense familie STOLTE), 4. een ankerkruis vergezeld van zes blokjes, waarvan één
boven rechts en één boven links tussen de kruisarmen, en twee boven elkaar beneden rechts en beneden
links eveneens tussen de kruisarmen (van BOECOP, toe BOECOP, NAGGE of REEFSEN).
van DEVENTER - in zilver een rode keper, beladen met drie sterren. Helmteken: een ster tussen een
vlucht.

◄Kaart van de SlaperdijkL Huibert Jan van Deventer, 1705.
*Ede-2: J.A. van Deventer, ?Rhenen 30-1-1751.
*Rhenen-1-1: J. van Deventer, verm. secr. van Rhenen, ca 1750.
*Gelderland-5: Johan van Deventer, oudburgemeester van Rhenen 13-1-1708.

van DEVENTER - een schuinbalk vergezeld van twee jachthoorns. Helmteken: een jachthoorn tussen een
vlucht en de letters A en G
*Gelderland-5: Abraham van Deventer, Arnhem 19-1-1664.
Indien A en G correct gelezen, dan is het zegelstempel niet van hem.
DEIJS VAN VOORN - een smal kruis. Helmteken: zittende hond.
Zeven (2006: 36.06): Paulus Jacob Deijs van Voorn, schepen,
Wageningen 25-11-1719.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) en Wageningen-1: zegel van Paulus Jacob
Deijs van Voorn, raadsvriend, schepen van Wageningen 4-9-1716, 25-111719, 23-9-1721 en Cornelia van Ede.
*Wageningen-1: Geertruijt van der Horst, wed. Huijbert Deijs van Voorn 1012-1709.
de Jong en van Otterlo (1996): 451.
DHERSIGNIJ - een ster. Helmteken: een uitkomende leeuw met lange, schuinlinks geplaatst zwaard in
rechterpoot.
*Arnhem-7: Cornelis Dhersignij, notaris te Vaassen 1819-1825.
DIBBES, zie DIBBETS.
DIBBETS – een merk vergezeld van de letters A en D, waarvan alleen de bovenste helft te zien zijn.

*Muschart 1939b) no 183: resten van een zerk in de Eusebius-kerk te Arnhem met
tekst (A?)DOLF DIBBETS.
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DIBBETS - in blauw drie gouden ringen (2-1). Helmteken: een (omgewende) (antieke) vlucht van blauw en
zilver waartussen een ring van het schild. Dekkleden en wrong: blauw en goud.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Otto Dibbets, Leen Griffier, 1651.
Obiit 1657 Helmteken: een zilveren ring tussen een blauw en gouden antieke vlucht. Coll. Muschart (Zeven,
1994a): Diderick Dibbets, Arnhem, schepen; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Diderick Dibbets, schepen.; Johan Dibbets, schepen ende leengriffier 1616.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Lucasbroederschap Arnhem: Otto Dibbets, 13-2-1656.
foto’s ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding. Zie ook Vrederick van HARSCAMP.

◄De antieke vlucht omgewend.
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Lucasbroederschap Arnhem: Otto Dibbets, 13-2-1656.
foto’s ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.
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▲Detail
▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.
◄Diederic Dibbets
Kaartboek St. Catharinae Gasthuis, Arnhem. Repro. 1988, en Leppink,
1997:p.361:
*Zegel Johan Dibbets, schepen en leengriffier 1616; Otto Dibbets, Arnhem, 1651 leengriffier, ov. 1657.
*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem: Engel Dibbets, raetsvrindt van de Ampten.
*Veluwe-2-10: Derck Dibbets, borgerhopman der stad Arnhem, en geërfde in Veluwe 2-12-1662.
*Rheden-2-1: Derck Dibbets, gerichtsman in Veluwezoom, Arnhem 27-8-1681.
*Rheden-2-1: Engel Dibbets, Engel, ?Rheden 10-11-1659.
*Arnhem-1-3: Derick Dibbets, schepen van Arnhem 29-8-1636.
*Klarenbeek-1: lakzegel Johan Dibbets, burgemr. van Arnhem 13-9-1647: boven het schild de letters I en D.
*Arnhem-6-1: Derick Dibbets, schepen van Arnhem 5-2-1640. Omschrift: de naam; Jan Dibbets, 27-111610. Omschrift: de naam.
*Arnhem-26: Derick Dibbets, schepen van Arnhem 10-11-1629. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-3: Derick Dibbets, scepen tot Arnhem 10-5-1628. Omschrift: de naam; Johan Dibbets, schepen
tot Arnhem 12-11-1649. Omschrift: de naam.
*Arnhem-34: Johan Dibbets, schepen van Arnhem, 13-5-1641.
*Arnhem-16: Johan Dibbets, burgemeester van Arnhem 1643, schepen van Arnhem 3-1-1649. Omschrift:
de naam.
*Schutte, 1975 2.21 Arnoldus Dibbets, mei 1646.
*Arnhem-23: Engel Dibbets, gildemeester, Arnhem 1655.
*van der Hoop: Diederick Dibbets 8-7-1640.
*Voorstonden-1: Henrick Dibbets, Arnhem 4-6-1599.
*Gelderland-1: Johan Dibbets, leengriffier, Arnhem, 11-1-1628: antieke vlucht. Idem 1-10-1632, 27-2-1636.
*Gelderland-4: D. Dibbets, scholtis ampt Nijkerk 20-6-1711, 13-11-1713.
*Gelderland-5: D. Dibbets, scholtis van Nijkerk 6-3-1708; Angela Dibbets, Arnhem 3-4-1688; Otto Dibbets,
leengriffier van Gelderland, 26-6-1656: Helmteken: een ring tussen een antieke vlucht en de letters O en D;
Engel Dibbets, 19-8-1665; Reyner Dibbets, secretaris van de Rekenkamer van Gelre, 9-8-1563. Omschrift:
Reiner ---esen de Dibbets; Johan Dibbets, burgemeester van Arnhem 28-3-1650.
*Gelderland-6: Derick Dibbets, burgemeester van Arnhem 25-4-1629. Omschrift: de naam; Johan Dibbets,
Gelders leenman, Arnhem, 31-8-1621. Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Derick Dibbets, schepen van Arnhem 29-4-1628. Omschrift: de naam.
*Arnhem-34: Cornelis Dibbetsen, keurmeester op Veluwe, dec. 1619. Omschrift: de naam.
*ten Houte de Lange (2001).
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
Zie ook Gerlach van VINCELER.
kleur (Bron Diederic Dibbets, huismeester en burgemeester); kleur (vdBosch).
*Voorstonden-1: Henrick Dibbets, Arnhem 4-6-1599.
*Arnhem-29: Jan Dibbets, 28-11-1626.
Variant: helmteken: een ring tussen een antieke vlucht (zie boven).
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Variant:*Hoeben (2001): in goud drie rode ringen.
Variant: zilveren ringen.

Derck Dibbes, G.M.
(=gildemeester), Engel Dibbets,
GildeMeester, 1655, Engel
Dibbets, Raetsvrindt van de
Ampten, Johan Dibbets, Arnhem
22-7-1623. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5 en *Arnhem-30 en AZ-160: AZ-161: AZ162:
AZ-160 en Beker.

Variant: zwarte ringen. De vlucht zilver. Dekkleden en wrong zilver en zwart:

*Schutte, 1975 5.81 Theodorus
Dibbetius, Arnhem.
Handfoto Ad J. de Jong 2010.

DIBBETS - vijf ringen (2-1-2).
*Gelderland-1: Reyner Dibbets, secretaris van de Gelderse Rekenkamer, 9-5-1563. Omschrift: Reyner
Jansen de Dibbits.
DIBBETS - gedeeld, I. DIBBETS (drie ringen), II doorsneden, A. in goud een zwart merk (van
RATINGHEN?), B. in zilver een zwarte lelie. Helmteken:een zilveren ring tussen een goud en blauw
omgewende antieke vlucht. Dekkleden: goud en blauw.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a, fig. 6): zegel Johan Dibbets.
*Gelders Archief inv, 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Johan Dibbets.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
van DIBBETS - gedeeld, I. DIBBETS (in blauw drie gouden ringen), II. ENGELEN (kruis en ruiten).
*Arnhem-5: Johannes Dibbets, graphiarius
feudalis ducatus Gelriae et Comitatus
Zutphaniae, d.i. schrijver van het hertogdom
Gelre en Graafschap Zutphen.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S.
Lucasbroederschap, Arnhem f 32: Johannes
Dibbets, graphiarius feudalis ducatus Gelriae
et Comitatus Zutphaniae.
foto ACZ. Voor fotokwaliteit zie de Inleiding.

DIBBETS - gedeeld, I. in een rood veld bezaaid met horizontaal geplaatste ruiten een omgewende zilveren
leeuw, II. in goud een hoofdletter W en A, of V, A en V, vergezeld boven en beneden van een zilveren haan.
*Arnhem-23: Gerrit Jan Dibbets, Arnhem 1779.
*AZ-163: Gerrit Ian Dibbets, 1779.
AZ-163.
Dit wapen is duidelijk anders dan het Dibbets-wapen. Duiden de letters op de
naam van de (vroegere) eigenaar van het stempel? Muschart identificeerde de
ruiten ook als sterretjes.

Variant: het bovenstaande wapen gespiegeld; gedeeld, I. in goud een zwarte hoofdletter W, vergezeld
boven en beneden van een roodgekamde, -gelelde en gepote zwarte haan, II. in rood bezaaid met gouden
lelies en over alles heen een gouden leeuw. Wapenspreuk: ARMA NOBILITANT.
*ten Houte de Lange (2001).

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.

326

DICK, DICKX - doorsneden, A. in goud een morenkop met zilveren haarband, B. in zilver een zwarte figuur.

Gerrit Dickx, sergeant.
Gelders Archief, Wapenboeck van het Coninckstraetvendel te Arnhem.
Foto ACZ.
*Arnhem-19: Gerrit Dickx, sergeant.

Variant: AZ-164: ongekleurd: de morenkop naar links gewend.

*AZ-164: Gerrit Dick, Gardiaen.

van DIEM - een adelaar.

*Arnhem-30 en AZ-165: Albert van Diem, 1714, AZ-166: Willem van Diem, 1678,
gardiaen 1700; AZ-167: W. van Diem, Gardiaen 1750.
van DIEM - een merk.
*Gelderland-5: Frederick van Diem, Arnhem 14-7-1614.
van DIEMEN - van zilver een blauwe druiventros met de groene bebladerde steel naar boven. Helmteken:
tussen een vlucht de tros van het schild.
Zie voor volledige wapen bij Wentholt.
*Muschart: Barthold van Diemen, stadhouder richter van Zutphen binnen en
buiten, en burgemeester van Zutphen in diverse bronnen 1684-1711.
Muschart: afbeelding komt voor op een stamboom van de familie Swaen in het
familiearchief Sloet, als wapen van Maria van Diemen, vrouw van Anthonius
Jansz Swaen, 1705 Colonel der Infanterie en Commandeur van Arnhem, dv.
Peter van Diemen, secr. van Zutphen en Geertruid van Munster (ARA=Nationaal
Archief).
van DIEMEN - een aanziende ossenkop. Schildhouder: een arend.
*Backer (1880): zegel van Jacob van Diemen, 1432.
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van DIEMEN - een aanziende ossenkop met sterretje tussen de hoorns. Helmteken: een dito ossenkop met
sterretje.
*Gelderland-5: Nidolaas van Diemen, leenman van de abdij Abdinkhoff binnen Paderborn, Putten 11-121788.
van DIEREN - een merk.

*Arnhem-30 en AZ-168: Hindrik van Dieren, Gardiaen, 1711.

van DIEREN - een merk.
*Gelderland-5: Frederick van Dieren, Arnhem 14-7-1614.
van DIEREN - gevierendeeld, 1 en 4. drie bootshaken naast elkaar met de haak naar links, waarvan de
middelste iets lager dan de beide andere; 2 en 3. in rood drie klaverbladeren met de stelen naar links
gebogen. Hartschild: in blauw een jachthoorn. Helm zonder helmteken.
*Coll. Muschart: G.M. van Dieren, Grave 26-10-1786.
Muschart (1937): in Rietstap is Van DIEREN ► de niet-Veluwse familie Van DIEREN: een dwarsbalk
vergezeld van drie ruiten.
van DIERMEN - in zilver een aanziende, zwarte ossenkop met een (kleine) vijfpuntige rode ster tussen de
zilveren of gouden hoorns. Helmteken: de ossenkop en de ster van het schild.

*zie van der FLIER; zie ook P. op den Brouw. 1983. Van Diermen te Nijkerk en Putten. VG 8: 186, en Ned.
Patr. 18 (1928): Anthonij Cosijnse van Diermen en Claes van Diermen.
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*Veluwe-1: G. en A. van Diermen, beiden geërfden in Veluwe, Putten 22-11-1780.
*Veluwe-2-10: Claas Killen van Diermen, Putten 10-12-1705, geërfde in Veluwe. Omschrift: de naam.
*Putten-1-2: Claas Kille van Diermen, geërfde in Veluwen 5-2-1692; idem: Antonij van Diermen, geërfde
gerichtsman in Veluwe te Putten 19-7-1751.
GANijkerk

Casijn Willem van Diermen,
Nijkerk 14-9-1711.
Ned. Herv. Kerkarchief 284a.
Coll. ACZ foto Nijkerk II.08.
Tegenzegel, voorzijde verworden.

Jochem van Diermen,
pachter, Nijkerk 6-8-1771
Weeshuuisarchief 082.
Coll. ACZ foto Nijkerk V.19.

Nicolaas van Diermen,
Nijkerk 24-12-1805, geérfde in
Veluwen ,Weeshuisarchief 115.
Coll. ACZ foto Nijkerk V.08.

GANijker (vervolg)

Claes van Dyrmen de olde, Nijkerk,
18-12-1611. GANijkerk. GasthuisArchief charter 18-12-1611.
Coll. ACZ foto Nijkerk I.12.

Claes van Diermen, Nijkerk, 19-12-1658.
Omschrift: -- AES.VAN*DIERMEN.
GANijkerk, 19-12-1658. R.K. ParochieArchief H. Coll. Catharina 495.
Coll. ACZ foto Nijkerk III.05.

*Putten-1-4: Claes Hillen van Diermen, geërfde in Veluwen 9-3-1680. Omschrift: de naam.
*Gelderland-1: Joh. van Diermen, president van de kerkenraad, Elburg 1-5-1783.
*Gelderland-4: Nicolaas van Diermen, scholt van ampt Putten, Putten 26-8-1777; Geurt van Diermen,
scholtis ampt Putten, Putten 23-5-1775.
*Hattem-1: Mr. Nicolaas van Diermen, scholt van ampt Putten 11-4-1793.
*Hattem-2-2: Mr. Nicolaas van Diermen, scholtis van ampt Putten 11-4-1793.
*Veluwe-5: Geurt van Diermen, scholt ampt Putten 7-7-1770.
*Wageningen-10: A. van Diermen, Putten 14-8-1785.
*Veluwe-2-1: G. van Diermen, Putten 28-1-1764; Dr. Gerrit van Diermen, scholtis ampt Putten 6-12-1768.
*Veluwe-7: Mr. Evert van Dierman, Nijkerk 8-1-1761; Mr. Geert van Diermen, Nijkerk 8-1-1761; Geurt van
Diermen, scholtis ampt Putten 2-7-1754.
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*A. van Diermen. 1998. Zeven eeuwen Van Diermen. Wageningen. 154p met kleurenafb. en foto (niet te
reproduceren) van zegel Claes van Dyrom. RAGld. charter uit 1435.
*Gelderland-5: Killyaen van Diermen, Putten 1-7-1737. Helmteken: als boven met de letters D en K; idem
1750; Geurt van Diermen, scoltus van het ampt Putten, 7-6-1764.
kleur (vdBosch: Veluws schepengeslacht), kleurencopie uit van Diermen. 1998.
In Ned. Patr. 18 (1928/9): 41-45 kleurenafb.
Variant: de ster in het schild en van het helmteken zespuntig.
*ten Houte de Lange (2001).

Tegenzegel van beschadigde voorzijde
met rest van omschrift: S: COSYN:-GABarneveld: los zegel in doosje
Coll. ACZ foto BV-2-8.

Claes van Dijermen, 8-2-1697. Omschrift:
.S*CLAES.VAN.DIEREMEN.
GABarneveld doos 11 code 107/76
Coll. ACZ foto BV-25.30.

Zegel van Claes van Diermen, die samen met Claes van Aller
Stoutenburg en Kasijn van Neckeveld tekent en zegelt in 1435.
//verhalen-van-arian-van-diermen.
Variant: een aanziende ossenkop, vergezeld van een kleine Gothische kleine letter c tussen de hoorns.
*Arnhem-15: Claes van Dijrmen, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
Variant: de ster zespuntig.
A DIEST - in zilver een (blauwe) korenbloem, goudgeknopt, aan de steel twee groene bladeren, op een
grasgrond. Dekkleden en wrong: blauw en zilver. Helmteken: de korenbloem tussen een blauwe en
zilveren vlucht.

*Schutte (1975): IV.63: Samuel A Diest, Harderwijk
oktober 1654.
Handfoto A.J. de Jong, 2010.
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DIKEMA - een vlammend mensenhart met twee pijlen met de punten omhoog. Helmteken: een hart van het
schild tussen een vlucht.
*Rheden-2-1: Jan Dikema, en zijn vrouw Fenneke Gerrits, Rheede 25-5-1793.
Muschart: komt vele malen voor. Veluws? (ACZ).
DIKEMA - een adelaar. Helmteken: een vogel met zijwaarts gespreide vleugels/een opvliegende roofvogel.
*Veluwe-2-1: J. Dikema, Rheden 6-10-1769.
Muschart: dit is vrij zeker het zegel van een Mw. Van Arnhem. Vermoedelijk was Dikema bij haar in
dienst. Maar zie hieronder (ACZ).
DIKEMA - alliantiewapen: man: adelaar, vrouw: een naar rechts stappend naakt engeltje met de vleugels
naar links en naar beneden, de benen ver uitelkaar houdend, in de linkerhand een opgerichte hamer met
lange steel en langs de rechtervoet enige kleine voorwerpen, die niet te onderscheiden zijn, boven elkaar;
Muschart: doch een verband met hetgeen langs de linkerrand staat wel mogelijk letters zullen zijn, langs de
linkerrand de letters --VAPEU.
*Rhemen: J. Dikema, geërfde in Veluwenzoom 21-12-1775.
DINGHS - in goud een vertikaal geplaatste zwarte drietand. Helmteken: de drietand. Wrong en dekkleden
goud en groen.

Jan Dinghs, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraetvendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Jan Dinghs, adelborst.
DIX - doorsneden, A. in goud een zwarte morekop met zilveren haarband; B. in zilver een zwart merk, nl.
een Y staande op een ?ankerkruis (DICKX).

*R.A.J. Dix. 1989. Een Gelders-Fries geslacht Dijck/Dix. Geneal.
Bladen 1989.
DIRCKSEN – een merk.

*MUSCHART (1939B): Sebes Dircksen, zerk in de Eusebiuskerk te Arnhem. Wapen
met merk.
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DOCTER - een merk als schuinkruis, waarvan de armen de uiteinden gezoold, en vergezeld rechts van een
H en links van een D.

H. Docter, Heerde 24-5-1753.
Twee zegelafdrukken op
hetzelfde document
foto van zegel van B.J. van
den Enk.

DOCTER - merk (zandloper).
*Heerde-1-1: J. Docter, Veesen 22-6-1794.
van DODENWEERDE - drie ringen. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een leeuwenkop tussen
een antieke vlucht.
*Arnhem-15: Sander van Dodenweerde, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
DOEDERSZ - een schuinbalk.
*Hattem-2-3: Henric Doedersz 3-2-1444. Omschrift: de naam.
DOEIS - drie bollen. Helmteken: een vlucht.
*Arnhem-6-1: Gerlach Doeis, geërfde in Veluwen 11-1-1601. Omschrift: afgebrokkeld.
Zie DOYSZ.
DOELEN - een halfzittende omgewende man met boog schietende naar een paal.
*Enghuizen-1: A. Doelen, Arnhem 27-8-1785.
een sprekend wapen.
van DOERNICK - een dwarsbalk. Omschrift: ?

Wynant van Doernic, 1412.
Verkerk B6521/27.
GAArnhem NB-923-135.
Omschrift: ?

Gheryt van Doernickm 1428.
Verkerk B6524.10.
GAArnhem BW-411-143.
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Willem van Doirnynck?, 1488.
Verkerk B6527/29.
GAArnhem NB-832-189.
Omschrift:
S?.WILLEM VN:DOERNINC

*Arnhem-15: Steven van Doernick, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
*Arnhem-33: - van Doernic, schepen van Arnhem 1417. Omschrift: beschadigd.
*Klooster-1-1: Winant van Doernick, schepen van Arnhem 6-12-1427. Omschrift: de naam.
*Spaen: Willem van Doirnynck, statholder, richter tot Arnhem 1485. Fragment.
*Verwolde-2: Wilhem van Doernic, 31-12-1483.
Variant: op een steekhelm een zittende hond.
*Gelderland-1: Rutgher van Doernic, leenman van de hertog van Gelre, bouwinge tot Elden in Betuwe 4-121421. Omschrift: de naam. In tekst: van Doirnick.
Zie van DOIRNICK.
van DOERNICK - een dwarsbalk. Helmteken: op een steekhelm een lage platte hoed met brede rand/een
tournooihoed met lage platte en brede bol, getopt met staande hond met de staart schuin omlaag.
Schildhouders: twee aanziende wildemannen houdende de helm. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-1: Winant van Doernic, scepen tot Arnhem 1409. Omschrift: de naam; idem Willem van Doirnick,
scepen tot Arnhem 1439; idem schepen van Arnhem 29-3-1447; idem Winant van Dorninc, scepen tot
Arnhem 1537. Omschrift: de naam. In tekst: van Dornijnck.
*Arnhem-14: Wijnant van Doernynck, schepen van Arnhem 14-5-1541.
*Arnhem-15: Winant Wilhemsz van Doernijnck, Arnhem 30-3-1501. Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Wijnant van Doirnick, 16-8-1504.
Muschart: de schildhouders zijn eigenlijk helmhouders.
Variant: een dwarsbalk.
*Arnhem-14: Wijnant van Doernic, scepen van Arnhem 23-2-1422.
*Arnhem-15: Jan van Doerninc, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
GAArnhem: drie maal een afdruk van het zelfde zegelstempel

Willem van Doernic, 1433.
Verkerk B6521/18.
GAArnhem NB-767-184.

Willem van Doirnick, 1434.
Verkerk B6523/8.
GAArnhem NB-773-117.

Willem van Doirnick, 1454.
Verkerk B6525/28.
GAArnhem NB-839-230.

van DOERNICK - een dwarsbalk vergezeld boven van twee vijfpuntige sterren.
*Gelderland-7: Born van Doernic, ridder 1363. Omschrift: de naam.
van DOERNICK - een dwarsbalk. Helmteken: een tournooihoed, getopt met een staande hond achter twee
mannen?. Omschrift: de naam.
*Klooster-1-2: zegel Henrick van Doirnick, schepen van Arnhem 28-3-1464.
van DOERNINC - een leeuw, vergezeld van een vrij kleine ster tussen de kop en voorpoot.
van DOERNIJNCK - een dwarsbalk. Helmteken: ?.
*Gelderland-2: Wijnant van Doernijnck, schepen van Arnhrm, 1542.
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van DOETINGHEM tot de KEMMENADE - een ankerkruis.
*Gelderland-5: Willem van Doetinghem Arnhem 12-5-1692.
van DOEIJENBURGH - drie zuilen. Helmteken: een aanziende ezelskop? met hals.
*Gelderland-5: Anthonij van Doeijenburgh, Hattem, 2-11-1739.
DOEIJS - een merk.
*Arnhem-6-1: Omschrift: de naam.
van DOIRNICK - in zilver een rode dwarsbalk. Helmteken: een zilveren windhond met rode of zwarte
halsband, zittende op een zilveren hoed met rode opslag (ook rode hoed met zilveren opslag).
Schildhouders: twee omziende zilveren windhonden met rode halsbanden.
*Verkerk, 1992 afb. 51; de Jong & van Otterlo (1996).
Verkerk, 1992 (scan zegel Wynant van Doirnic, Arnhem, 1412).
*de Jong & van Otterlo (1996).
Zie van DOERNICK.
Variant: Helmteken: een tournooihoed met brede lage platte bol, getopt met een staande hond met
geringde halsband. Helmteken: twee aanziende wildemannen zonder knots als helmhouders.
*van der Hoop: Willem van Doirninc, 1443. Omschrift: de naam.
van DOLDER - van rood op een grasgrond een Lam Gods met vaatje, alles van zilver. Helmteken: het Lam
Gods van het schild uitkomend. Dekkleden en wrong: blauw en zilver.

van DOLDEREN - in goud een uitgerukte oranjeboom (groene boom, beladen met negen gouden
vruchten), en een rood schildhoofd, dat beladen is met een zilveren barensteel met vijf hangers. Helmteken:
een zilveren sleutel en groene palmtak, kruiselings geplaatst op een goud-groene wrong.

*A.P. de Kleuver. Genealogie van het geslacht
van Dolderen. Zie van LAAR/van DOLDEREN.
Zie ook de Jong, 1999 alliantiewapen van
Laar-van Dolderen.

van DOLDEREN/van LAAR - alliantiewapen VAN LAAR/VAN DOLDEREN.
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Ft. Adriaan D. de Kleuver.
De Jong (1999).

DOLMAECKER - een merk, waarin misschien de initialen L, D en M zijn verwerkt.

*AZ-169: Lamert Dolmaecker, Stadswynlater, Gardiaen, 1664.

van DOLRE - in goud bezaaid met blauwe lelies, over alles heen een rode leeuw. Helmteken een leeuw
uitkomend uit een gouden kuip met rode hoepels.

*Rietstap; J.J. Dijkveld Stol. c 1955. De duizendjarige geschiedenis van het landgoed 'De Nergena'
temidden van de polders van Wageningen en Bennekom. 151p. Typescript. Niet uitgegeven: zegel van
Ghyselbertus van Dolre, ridder, 1292.
*Corpus Sigillorum Neerlandicorum nr 822: Gijsbert van Dolre, ridder/Gyselbertus de Dolre, miles. Bruine
was. Aan een dubbele staart. Omschrift: S’GISELBERTI.DE DOLRE M-LI-S (=militis = ridder). Ook zegel
1292 november 5/feria quarto post festum Omnium sanctorum. Duitse Orde. Gedrukt: De Geer. Archieven I
no 280.
kleur (vdBosch); foto van zegel Ghyselbertus van Dolre, ridder, 1292, tekening van dit zegel (Hattink); VG
6 (1981): 110; tekening van zegel (Nix).
Variant: in blauw bezaaid met gouden lelies, een rode leeuw over alles heen.
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Variant: de leeuw omgewend.

Uit: Muscharts Wapenboek Amersfoort. De reden van omwending is dat
Muscharts twee wapens Freyse van Dolre (zie FREYSE van DOLRE) tekende,
waarvan de nevenstaande tekening heraldisch rechts van het tweede schild
werd afgebeeld.
van DOLRE - van zilver bezaaid met zwarte lelies, over alles heen een rode leeuw, en een zilveren
schildhoofd, beladen met drie zilveren (!) naast elkaar geplaatste ruiten.

*M.J. Nix (Jacob van Dolre, begin
16e eeuw).
Zilver op zilver?

van DOMPSELAAR/DOMPSELAER - in zilver een rood ankerkruis. Helmteken: een (hoge) mand waaruit
vlammen oprijzen, alles van natuurlijke kleur. Dekkleden en wrong: rood en zilver.
Wapenrouwbord: in Putten wordt als particulier eigendom een rouwbord bewaard dat ter plaatse
toegeschreven wordt aan een van Dompselaer. Het dient echter aan een van Oldenbarnevelt te
worden toegeschreven. Zie bij van OLDENBARNEVELT. Zeven, A.C. 2000. Wapenrouwbord in Putten
uit 1644. Heraldisch Tijdschrift 14: 104.

▲Muscharts Wapenboek
Amersfoort

▲Museum Nairac, Barneveld
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▲Hollandse Genealogische Databank

Domsler = van Dompseler (bron: zie
Van Pallandt).

Grafzerk van vermoedelijk Hendrik
Joosten van Dompselaer, muntmeester te Utrecht, ov. ca 1586.
Buurkerk, Utrecht.
*Ridderschap van de Veluwe, Schutte (1975): geslacht in Gelderland.
*Arnhem-15: Jan van Dompseler, Arnhem 1436 (krulkruis). Omschrift: de naam. In tekst: Domseler; en zijn
zoon Evert van Dompseler, Arnhem 1436 (ankerkruis). Omschrift: onleesbaar.
*Ned. Patr. 5 (1914): zw.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a) zegel van Hendrik van Dompselaar, Barneveld 8-9-1743, en Jacobus van
Dompselaar, Barneveld 23-8-1743.
*Nijkerk-1: als boven.
*Gelderland-3: Johan van Dompselaar, scholtis van ampt Barneveld 24-1-1684. Omschrift: Domselaar. In
tekst: Dompseler.
*NP 1912, 1914, en *ten Houte de Lange (2001).
*Gelderland-4: Johan van Dompseler, scholtis ampt Barneveld 13-2-1696; Heymans Jan van Dompseler,
geërfde in Veluwe, Barneveld 17-1-1725; Ernst van Dompseler, scholtis van het ampt Brummen, 31-1-1773,
Dirck van Dompselar, scholtis van het ampt Barneveld, 1-4-1717.
*Gelderland-2: Henrick van Domsler, 155- (krulkruis). Helmteken: een lage mand waaruit vlammen.
Omschrift: vaag; charter 1356 Henrick van Domsler, scholtis tot Barneveld, 28-7-1558: krulkruis. Helmteken:
onduidelijk. Omschrift: de naam. In tekst: Dompseler; charter 1413 Anthonis van Dompseler, eigenaar van
het Gelderse leen 'Hel to Putten', 4-1-1619. Helmteken: op een traliehelm met wrong een hoge tenen mand
met twee oren. Omschrift: de naam. In tekst: Domspler.
*Gelderland-5: Johan van Dompseler, scholtis van het ampt Barneveld 10-10-1668. Omschrift: van
Domselaer; Gerrit van Dompseler, ?, 29-6-1747.
*Gelderland-6: Henrick van Dompseler, scholtz tot Barnevelt 27-4-1567 (krulkruis). Omschrift: vaag.
Papierwaszegel.
*Klesser (1995).
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Variant: in rood een zilveren ankerkruis.
Variant: helmteken: een gouden kroon.

Henricus a Dompselaer
Schutte (1975): 05.090
Handfoto’s Ad J. de Jong, 2010.

Reinerus a Dompselaer
05.02

*Hattem-1: Dirck van Dompseler, scholtis van Barneveld 19-4-1715.
*Putten-1-1: Arnt van Dompselaar tot den Quickborn, Gelders leenman te Harderwijk 8-3-1700.
*Veluwe-2-10: Johan Winants van Dompseler, Barneveld 3-9-1714.
*Bentinck: Ernst van Dompseler, scholtis ampt Brummen 25-8-1734: een gekroond ovaal schild.
*Verwolde-2: Derk van Dompseler, scholtis tot Barneveld, 25-6-1719; Ernst van Dompseler, scholtis tot
Brummen 8-3-1727.
GABarneveld

Willem van Dompseler, 7-5-1702
Omschrift:?\ S*WI—OM{SELER
Los zegel in een oos
Coll. ACZ foto BV-2-23.

Jan van Dompseler, s.d.
Johan van Dompseler, 3-8-1698.
Omschrift:S*IAN*VANDOMPSELAER Omschrift: ?
los zegel in doos.
doos 2 code 60.
Coll. ACZ foto BV-1-29.
Coll. ACZ foto BV-24.23.

338

van Dompselaar

Jan van Dompselaer, geërfden in Veluwen
3-5-1702.
Omschrift: S*IAN*VANDOMPSELAER.
doos 4 code 62.
Coll. ACZ foto BV-2-23..

Tekening M.J. Nix

Variant: Helmteken: een traliehelm met wrong met lage brede mand waaruit vlammen.
*Gelderland-6: Henrick van Domsler, scholtz van Barneveld, 12-6-1560. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
Variant (foutief): in goud een rood ankerkruis.
*Klesser (1995).

zw (vHelbergen); zw (Nix); kleur (Hammer), Klesser (1995) kleur en zw afb.

van DOMPSELAER, zie van DOMPSELAAR.
van DOMPSELER - gevierendeeld, 1 en 4. een klaverblad, van boven vergezeld van twee lelies of eikels, 2
en 3. een ankerkruis (van DOMPSELER).
*Backer (1880); zegel van Tobias van Dompseler, 1650.
zie ook van DOMPSELAAR en van DOMPSELAER.
van DOMPSELER - gevierendeeld, 1 en 4. een ankerkruis, 2 en 3. een verlaagd blad, vergezeld boven van
twee kleine vijfpuntige spoorraderen. Helmteken: 12 (5-4-3) struisveren in drie rijen boven elkaar
waaiersgewijs gerangschikt.
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*Gelderland-1: Arnt van Dompseler, burgemeester van Harderwijk, 28-7-1726. ‘Hij zegt dat Evert van
Dompseler uit 1492 zijn bet—overgrootvader is.’
van DONGEN, van DONGHEN - in zilver twee rode beurtelings gekanteelde dwarsbalken. Helmteken:
twee toegewende drakenkoppen met hals.
*Duinkerken (1992).
*Rhemen: Herman van Donghen 14-8-1623.
Duinkerken (1992).
Variant: Schilddekking: een gouden kroon waaruit drie zilveren struisveren Dekkleden: rood en zilver.
DONKER CURTIUS - een alliantiewapen, man: onduidelijk, een vrijkwartier beladen met drie naast elkaar
schuinrechts geplaatste degens met de punten omhoog. Helmteken: twee schuingekruiste degens met de
punten omlaag; vrouw: een ovaal schild: een adelaar, vergezeld in de schildvoet van golvend water.
Helmteken: een adelaar.

*Zeven (2006: 37.34): -- Donker Curtius, De Schoolopziener van het eerste
District van het Departement van den Boven-IJssel, Arnhem 19-4-1812.
Dit wapen stemt niet overeen met het huidige Donker Curtius-wapen. Van
wie leende de schoolopziener een zegelstempel?

van DOOREWEERDT - drie kepers. Helmteken: ?twee lange gebogen
waaiersgewijs geplaatste korenaren.
*Heerlijkheidsarchief Enghuizen: Dirck van Dooreweerdt, scholtis der
heerlijkheid Roosendael 15-6-1670.
van DOORN - als van VELPEN
*meded. C.J. van den Bosch, 1994.
DOORNEBUS - een dorre boom op de benedenrand rustend. Helmteken: een uitgerukte boom.
*Schimmelpenninck: Johan Doornebus 31-3-1634. Omschrift: de naam. Tekst: Dornebus. Handtekening:
Doornebusch. Zie DORNEBUS.
van DOORNICK - in zilver een rode dwarsbalk. Helmteken: een zilveren tournooihoed met rode opslag,
waarop een zilveren windhond staat of zit.

www.heraldiqueeuropeenne.org/armoriaux/gelre/
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♦Gorissen. 1958.
Te. Gebaseerd op het
Gelre-Wapenboek.

♦Mensema et al. 2000
Ridderschap Overijssel,
p. 62 detail.

*♦HUA 643-1/400-5 Wapenboek Engelen
Handfoto Ad J. de Jong, 2010

*Gelre nr 1231 Rutger v. Doernic (1381-1395) d’arg. à la fasce de gu. C.: un lévrier arrêté d’arg. sur un
chapeau d’arg. rebrassé de gu > vertaling zie boven.
*Zutphen-1: Elisabet van Doornick, ov. 4-5-1613
Schets wapenkaart 19R67.
*Gelderland-1: Henric van Dornic, schepen van Arnhem, 9-11-1465. Helmteken: op een steekhelm zonder
wrong een hoed met platte lage bol en brede rand getopt met een staande hond. Omschrift: de naam. In
tekst: Doirnick.
*Gelderland-6: Wijnant van Doernijnck, schepen van Arnhem, 1538. De hoed breedgerand. Omschrift:
Wynant (afgebroken).
ther DORENWEERDT end VOIRST - gevierendeeld, 1 en 4. een kruis, 2 en 3. een geënte dwarsbalk (3
afgebroken). Helmteken: op een steekhelm een hoge tournooihoed met aan de voorzijde van de bol een
pluim.
*Arnhem-32: Freric heer ther Dorenweerdt end Voirst, 30-10-1501. Omschrift: de naam.
DORNEBUS - een uitgerukte dorre boom. Helmteken: een dito boom.
*Zutphen-2: Johan Dornebus, geërfde op de Veluwe, Zutphen 14-11-1637. Omschrift: de naam. Zie
DOORNEBUS
van DORNIJNCK - een dwarsbalk. Helmteken: een tournooihoed met platte brede, lage bol met naar links
een overbuigende struisveer tegen de voorzijde van de bol, en getopt met een grote staande hond met
geringde halsband, waarvan de ring aan de halszijde.
Muschart: de hoed rust erg achterover tegen de helm, zodat de hond een schuinrechtse richting heeft.
*Rhenen-2-2: Wynant van Dornijnck, scepen van Arnhem 1544. Omschrift: beschadigd.
Variant: helmteken: op een steekhelm zonder wrong een tournooihoed met lage, brede, platte bol, getopt
met een staande hond. Helmhouders: twee wildemannen met hoofd aanziend gesteld en met beide handen
aan de helm. Dus geen schildhouders.
*Arnhem-16: Henrick van Dornic, scepen van Arnhem 25-4-1471. Omschrift: de naam.
*Arnhem-17: Henrick van Dornic, scepen tot Arnhem 1469. Omschrift: de naam.
Zie ook DOIRNICK.
van DORTH - een monogram tussen twee cirkelvormig gebogen takjes, waarvan beide beneden
schuinkruisend. Helmteken: een antieke vlucht.
*Arnhem-18: Sibille van Dorth, vrouw van Joost van HULST, Arnhem 13-3-1750.
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van DORTH - in goud drie rode kepers. Helmteken: twee ossenhoorns.

*Hattem-2-3: Seijne van Dort,
leenheer van land te Tongeren, kerspel Eep 21-7-1520. Omschrift: de naam.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
◄Eén van de 32 kwartieren
Van Lintelo ( zie aldaar).

Variant: drie smalle kepers. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong twee lange, dicht bijeen staande
steenbokhoorns, waarvan de boveneinde sterk naar buiten omgekruld zijn.
*Arnhem-15: Seine van Doert, knape, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
Variant: tussen de helm en het schild de woorden Ex forestibus. Helmteken: twee gekrulde
steenbokhoorns. Rechts, tussen en links van de hoorns de drukletter D. Langs de onderrand het woord
rothe.
*Hattem-2-3: Seijno van Dorth, leenman van tienden te Tongeren. Omschrift: S. Seijno van Dorth, heere toe
Dordth.
Variant: Helmteken: twee zeer lange ramshoorns waarin een slag. De helm rust niet op het schild, doch is
los daarboven geplaatst en in de daardoor ontstane ruimte zijn boven het schild en over de helmkleden
heengaande de woorden Ex forestibus geplaatst.
*Veluwe-8: Seijno van Dorth, heere toe Dorthe, leenheer van land onder Elburg 19-1-1603.
van DORTH tot MEDLER - in goud drie rode kepers. Schilddekking: een kroon waaruit twee rode veren.
Dekkleden: goud en rood. Schildhouders: twee leeuwen.
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Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Horst-1: Reinerus Engelbertus van Dorth tot Medler, geërfde op
Veluwe, 27-11-1801.
*ten Houte de Lange (2001).
van DORTMONT - een winkelhaak schuinrechts geplaats om de hoofdletter F. Boven het schild de letters
AVD.
*Klarenbeek-1: Arent van Dortmont 17-12-1735, man van Anna van Gelder, 6-5-1739 (afb.).
*Arnhem-28: Frederik Jacob Couwater wdr Maria van Dortmont, Velp 19-2-1764.
Koobs de Hartog (1979): lakzegel van A.V.Dortmont 6-5-1739.
DOUDE - in zilver een aanziende ossenkop, vergezeld van acht vijf-, resp. zespuntige sterren (3-2-2-1),
waarvan rechts en links drie boven elkaar, en één beneden, en één tussen de hoorns alles rood. De sterren
zijn ook zoomsgewijs geplaatst. Helmteken: een ster tussen een vlucht.

Ontleend aan gevierendeeld wapen. Zie beneden.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van Dr. Jan Doude, geërfde in de Veluwe, Voorst 31-3-1767.
Muschart gebruikt de term hoorns = geweistangen.
*Coll. T. Ridder, Nijkerk.
*Gelderland-3: J. Doude, scholtis ampt Nijkerk, Nijkerk 22-9-1777.
*Gelderland-4: Dr. Jan Doude, scholtis ampt Nijkerk, Nijkerk 5-3-1771.
*Hattem-1: Dr. Jan Doude, geërfde in Veluwe 11-12-1786.
*Hattem-2-2: Mr. Jan Doude, geërfde in Veluwe, Nijkerk 11-12-1786.
*Veluwe-1: Dr. Jan Doude, scholtis van ampt Nijkerk 23-2-1778.
*Veluwe-2-7: Jan Doude, scholtis van het ampt Nijkerk 27-3-1768. De beschrijving luidt nu: een aanziende
ossenkop, vergezeld van acht zoomsgewijs geplaatste sterretjes, waarvan één tussen de hoorns.
*Veluwe-7: Jan Doude, scholtis ampt Nijkerk 2-6-1768, 23-3-1773; Mr. Jan Doude, Nijkerk 8-1-1761.
*Rhenen-1-1: Dr. Jan Doude, scholtus van het ampt Nijkerk, 10-4-1769.
*Wageningen-10: Dr. Jan Doude, scholtis van ampt Nijkerk 10-2-1774.
*R.T. Muschart. 1948. Doude. De Ned. Leeuw 65: 14 Mr. Jan Doude, 1767-1797, advocaat, scholtus van
het ampt Nijkerk, verwijst o.m. naar Lapidarium Zeylanicum, plaat 40.
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Doude (vervolg)

Zegeltype 1.
Dr. Jan Doude, Scholtis des ampts Nijkerk
Coll. T. Ridder, Nijkerk.
Fotocoll. Anton C. Zeven V.00A.

Zegeltype 2.
Idem.
Zeven (2006: 34.11).Nijkerk, 16-2-1792.

C.E.G. ten Houte de Lange (red.). 1998. Nederland's Wapenboek, deel. 1. Den Haag.
DOUDE/? - alliantiewapen: man: DOUDE, vrouw: doorsneden, A. (slecht), B. drie jachthoorns. Geen
helmtekens.
*Veluwe-7: ca 1780.
Mogelijk is B: COETS.
DOUDE als tweede kwartier (zie boven) - alliantiewapen; gevierendeeld, 1. in rood drie omgekeerde zwarte
potten, 2. DOUDE, 3. in zilver drie omgewende zwarte merletten, 4. in goud een rood ankerkruis, beladen
met een ovaal binnenschild: gevierendeeld, 1 en 4. goud, 2 en 3. in goud drie rode schuinbalken.
Helmteken: op een rood-gouden wrong een rode zwevende vijf- resp. zespuntige ster tussen een zilveren
(antieke) vlucht.

kwartier 4 met gevierendeeld
binnenschild.

DOYSZ - drie bollen. Helmteken: een bol tussen een vlucht.
*Gelderland-2: Willem Doysz, geërfde in Veluwe 16-11-1570.
Zie DOEIS.
van DREIPT - een schuinbalk.
*Arnhem-15: Jan van Dreipt, 1426. Omschrift: de naam. In tekst: DRIJPT.
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van DRIE - in goud een zwarte drieberg, vergezeld van twee rode snoeischaren. Helmteken: een
uitkomende aanziende man van natuurlijke kleur, gekleed in een zwarte jas, vest, strik en pet en een wit
overhemd, de linkerhand aan het linker jaspand houdend. Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

*Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 62 (2008): 192.
DRIESEN - een vermoedelijk hek. Omschrift: --DRIE—
*Gelderland-16: Johan Driesen, wonende Ketelstraat, Arnhem, 20-1-1757.
DRIESSEN - een merk.

*AZ-170: Migghiel van Driessen, Gar[diaen].

DRIESSEN OP HEIJDEN - een smal schuinkruis vergezeld van vier moerbeien?. In een schildvoet
(afgebroken) een omgewende wassenaar.
*Gelderland-5: Lutgarda Driessen op Heijden, Arnhem, 7-9-1723.
Zie ook WEISSENBURGH.
DROGEHOREN - een lelie.
*Hattem-2-3: Drogehoren, in de buurt van klooster Clarewater 22-2-1454. Omschrift: de naam.
DRONCKELAAR, DRONKELAAR - van groen beladen met boven een verkort kruis en beneden drie
zespuntige sterren, alles van goud. Dekkleden: goud en groen. Helmteken: het kruis van het schild.

Museum Nairac, Barneveld

345

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.
DROSTERIJ - doorsneden, A. een op de snijlijn rustende reekop met hals, B. drie vijfarmige voorwerpen,
waarvan elke arm eindigt in een bol.
*Gelderland-5: Garrit Jan Drosterij, leenman van de Abdij van Elten, op het huis Soerhuis op de Veluwe 1-91764.
van DRUETEN - op een gedamasceerd veld een dwarsbalk, vergezeld boven van een smalle barensteel
met drie hangers. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een hondekop met hals en met lange tong
stekende uit de weinig geopende bek. Schildhouders: twee griffioenen met staart tussen de poten door, die
de helm houden.
*Arnhem-15: Willem van Drueten, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
DRUYF - drie adelaars. Helm gedekt door een kroon met zeven parels.

*zegel van Pieter Druyf d.d. 2-9-1778 bij van Santen (1996).

DRUIJFF
Op het titelblad van de Genealogie Druijff staat een zegel afgebeeld. Dit is echter niet het zegel Druijff, maar
Van Wolfswinckel. Dit wordt bevestigd door de intitalen ?.v.W. Als toelichting wordt vermeld dat dit zegel
door Hendrik Druijff ca 1810 als getuige werd afgedrukt,
*RAGld, Erfpachtakte uit Scherpenzeel.
DRIJFHOUT - gevierendeeld, 1 en 4. in blauw drie schuinrechts naast elkaar geplaatste en schuinlinks
gerichte gouden toernooilansen met zilveren punten, 2 en 3. in goud vier rode golvende dwarsbalken elk
beladen met vijf zilveren schijfjes.
Kwartier 2 kan ook beschreven worden als gedwarsbalkt van de acht stukken, goud en rood de rode
balken beladen met vijf schilveren schijfjes.
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Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Harderwijk-2-5: een alliantiewapenin zegel van Maria Brouwer wed,
Abraham Jacob Drijfhout, hoogleraar in de wijsbegeerte en wiskunde te
Harderwijk, 9-9-1765. vrouw: BROUWER (in zilver twee schuingekruiste
brouwspanen vergezeld beneden van mogelijk een bol , en in een blauw
schildhoofd twee sterren naast elkaar.
DRIJVER - doorsneden, A. een ?zweep, B. een hooivork met drie tanden. Helmteken: de hooivork tussen
een vlucht.
*Gelderland-5: Hendrik Drijver, leenman van Buren, ?Rhenen 11-3-1779.
Omdat Goossen van VERSENDAAL en Hendrik Drijver gezamenlijk optreden, vraagt Muschart zich af of
de zegels omgewisseld zijn. Hij zegt niet waarom.
van DUEVERDEN, zie van DEUVERDEN.
de DUITSER - een merk. Helm zonder helmteken vergezeld van de hoofdletter A tussen en een
omgewende hoofdletter D rechts en een niet omgewende hoofdletter D links.
*Brantsen: Anthonie de Duitser, Arnhem 17-1-1734, geërfde in Veluwezoom.
de DUITSER - een merk. Een helm zonder helmteken.
*Brantsen: Berent de Duitser, Arnhem 17-1-1734, geërfde in Veluwezoom.
van DULCKEN - gedeeld, I. een schuinbalk beladen met drie sterren, II. doorsneden, A. en pentalpha, B.
drie onduidelijke voorwerpen.

*Muschart (1939b) no 75 zerk in de Eusebiuskerk te Arnhem met de
naam Judith Dulcken, 16 oktober 1641.
van DULCKEN - in zilver een verkort breedarmig rood kruis waarvan de randen en niet de uiteinden
uitge..... zijn.
*Muschart 37I, Herald. Bibl. 1882 p. 233, Navorscher 1880, p.613.
DULLAERT - een keper vergezeld boven van twee lelies en beneden een verticaal geplaatste pijl.
*Gelderland-5: Johan Dullaert, verwalter overpander van Veluwe, 22-9-1659. Omschrift:
S.JOHAN.DULLARDT.
Zie DULLART. Aldaar de pijl als zwaard beschreven.
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Johan Dullaert, 7-2-1660. Omschrift: S.IOHAN.DULLARDT.
*GABarneveld doos 12.
Coll. ACZ foto B26.02.

DULLARDT, zie DULLAERT en DULLART.
DULLART - een keper, vergezeld boven van twee lelies en beneden van een zwaard verticaal geplaatst
met de punt omhoog. Helmteken: een lelie tussen een vlucht
*Putten-1-2: Johan Dullardt, Barnevelt 15-4-1659, idem Barneveld 6-11-1661, idem Ermelo 20-10-1654; en
de letters I en D.
*Cannenburch-1: Johan Dullart (los zegel).
*Elburg-2-3: Johan Dullert, Nijkerk, verwalter, overpander van Veluwe 14-9-1657, 3-3-1658. Omschrift: de
naam. Papierwaszegel.
Variant: gevest van het zwaard ander (Muschart).
*Elburg-2-3: Johan Dullert, 27-9-1659. Omschrift: de naam Dullardt. Papierwaszegel.
Zie DULLAERT, aldaar het zwaard als pijl beschreven.
DULLER - geen wapen, wel: een boom, vergezeld links en rechts (omgewend) van een tegen de stam
klimmend hert.
*Rheden-2-1: Adolph Duller, geërfde in Veluwezoom 24-2-1752.
DULLER - gevierendeeld, 1 en 4. een voorwerp (?altaar), 2. in de linkerhelft een molenrad, 3. beschadigd.
Helmtekens: 1. mogelijk drie struisveren naast elkaar, 2. twee ossenhoorns.
*Rheden-2-1: Roedolph Duller, geërfde in Veluwezoom, ?ampt Rheden 15-2-1759.
In de tekst staat Dullerd.
DULLERT, zie DULLART.
van DULMEN - vijf klaverbladeren (2-1-2). Helmteken: een bokkenkop met hals.
*Elburg-4: Cornelis van Dulmen, scholtus van het ampt Ermel 6-9-1647. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
*Gelderland-11: Cornelis van Dulmen, scholtus van het ampt Ermel 19-10-1646, 17-11-1646. Omschrift: de
naam. Papierwaszegel.
*Gelderland-2: Cornelis van Dulmen, scholtis ampt Ermell[o], 4-5-1696. Omschrift: de naam.
van DULMENHOUT - een stappend schaap op grond.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Jan van Dulmenhout,
gardiaen 1708.
Waarschijnlijk deze naam of de volgende verkeerd gespeld.
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van DULMERHORST - een stappend schaap op grond.

*AZ-172: Ian van Dvlmerhorst, Gardiaen, 1708.
Waarschijnlijk deze naam of de voorgaande verkeerd gespeld.
DULMERS - een gekroond monogram van de letters E, V en M.
*Brantsen: Theod. Dulmers, geërfde in Veluwenzoom, mogelijk te Rheden 3-10-1803.
Het stempel van een persoon met de initialen E V en M.
van DUREN - drie (antieke) lelies en een effen schildhoofd.
*Arnhem-14: Herman van Duren, scepen van Arnhem 16-1-1387. Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Herman van Duren, scepen van Arnhem 19-7-1379. Omschrift: de naam in Latijn.
*Arnhem-33: Herman van Duren, schepen tot Arnhem 5-8-1382.

Hermanus de Duren, Arnhem, 1374.
GAArnhem, OAA-2505-290.
Verkerk B7555/11.

Idem, Arnhem, 1388.
GAArnhem, NB-831-64.
Verkerk B6522/21.

Variant: drie lelies en in een schildhoofdje een barensteel met drie hangers.
*Verkerk, 1992 afb. 32.
Gelders Archief zegel Hermannus de Duren, Arnhem, 1374).
*Arnhem-15: Hermman van Duren, schepen van Arnhem 3-9-1374. Omschrift: de naam in Latijn.
*Arnhem-32: Herman van Duren, scepen van Arnhem 25-4-1374.
Muschart: 'keurig gesneden zegeltje', dwz. het zegelstempel.
van DUREN - in zilver drie tulpenbloemen aan bebladerde stelen op een groene grasgrond.

*van Epen en Vorsterman van Oyen (1891).
WIJNEN.
Dit wapen kan alleen ontstaan zijn na de introductie van de tulp eind 16e
eeuw.
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van DUSSEN - gevierendeeld, 1. een omgewend stappend brak, 2. twee gekanteelde en tegengekanteelde
dwarsbalken, 3. drie kepers in de bovenhoeken, vergezeld van twee ruiten, 4. een beurtelinks gekanteelde
dwarsbalk over een schuinkruis.
*Backer (1880): zegel van Bruin van der Dussen, 1644. Backer beschrijft de brak als een schaap.
van DUUREN - gevierendeeld, 1 en 4. een smalle ring, waarbinnen een ruit, 2 en 3. een op de beneden
rand rustende/een geplante boom. Helmteken: de boom. Schildhouder: links een omkijkende adelaar.
*Elburg-4: H. van Duuren, Elburg, roeijdrager 27-5-1778, 16-6-1778.
*Veluwe-2-1: H. van Duuren, roeijdrager der stad Elburg 6-12-1757, 17-3-1758, 12-3-1758, 26-2-1758, 7-31758. Wapenspreuk: 'Perdurans'.
*Gelderland-5: Hendrik van Duuren, roeidrager, Nijkerk 12-6-1753.
van DUVERDEN van VOORST - gekanteeld doorsneden: A. in rood twee zilveren lelies naast elkaar, B.
effen goud. Door Muschart is het schild speels aan twee linten gehangen, die weer hangen aan een goudrode wrong, getopt door een kroon met vijf parels.

*Muscharts Wapenboek Amersfoort: Peter van Duverden van Voorst, schout
van Amsersfoort 1618.
 zie van DEUVERDEN
DUIJM - de hoofdletter I en D naast elkaar.
*Arnhem-30: Jan Duijm.
DUYM - de hoofdletter I en D naast elkaar en vergezeld van drie kleine bolletjes, in elke bovenschildhoek
één en één in de schildvoet.

*AZ-173: Jan Duym.
DUIJM - een ongewende op beide uitgestrekte achterpoten zittende leeuw. Helmteken: de omgewende
zittende leeuw.
*Arnhem-30: Jan Duijm, gardiaen.
Zie volgende.
DUIJM - een ongewende klimmende leeuw.
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*AZ-174: Jan Duijm, Gardiaen.
Zie voorgaande, en AZ-564 Abraham Verlee.
den DUIJTSEN - een merk.
*Brantsen: J. den Duijtsen, geërfde in Veluwenzoom, 28-6-1788.
Zie P. AALDERS, die hetzelfde cachet gebruikte.
den DUYTSEN - een merk. Een gekroonde helm.
*Rheden-2-1: Anthoni den Duytsen, en zijn vrouw Berendina de Roos, Rheden 19-11-1741.
*RAGld: Bernt de Duytser, geërfde gerichtsman, Rheden 30-5-1754. Hij zet zijn handtekening en 2x zijn
merk.
den DUYTSEN - een merk. Helmteken: geen.
*Rheden-2-1: lakzegel: Steven den Duytsen, Ambt Rheden 18-8-1741, 30-1-1742.
den DUIJTSEN - een merk rustend op de benedenrand. Helmteken: geen.
*Gelderland-4 Steven den Duijtsen. Ede 28-10-1749.
van DUYVEN - een merk.
*Muschart, 1950: Isaack van Duyven afb. 65.
van DUIJVEN - drie duiven.

Jan van Duijven, Arnhem.
*Arnhem-23 en AZ-176.

DIJCK, zie DIX
DIJCK - een keper, vergezeld van vermoedelijk zwanen of merletten (of eendjes, 1720). Helmteken:
beschadigd.
*Oldebroek-1: Baerendt Dijck, secr. van Oldebroek 13-12-1697, 27-6-1698.
*Gelderland-4: Aert van Dijck, scholt van Oldebroek 6-4-1715.
*Gelderland-5: Aert Dijck, leenman van huis Putten, Oldebroek 18-6-1720; Berent Dijck, leenman van het
Huis Putten, Oldebroek 8-2-1627.
Zie ook DIJK (gedeeld).
van DIJCK - een dwarsbalk beladen met een kruisje.
*Rhemen: Ghisebert van Dijck, scepen in den Nijenbrucken, 1460.
In tekst: van Dijc.
DIJCKINCK - een schuinkruis.
*Schimmelpenninck: Ghert Dijckinck, peijnder van het kerspel van Opvorst in het ampt Brummen 1471.
DIJK - boven twee raketten (=rackets) naast elkaar, beneden drie ballen (2-1). Helmteken: een raket
(=racket) tussen een vlucht.
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*Coll. Muschart: Oldebroek 1 (zie Zeven, 1995a): zegel van Hendrica Wilhelmina Dijk, j.d., bruid van Gerrit
Gerritse, j.m. bruidegom en dv. Egbertus Gerhardus Dijk.
*Gelderland-5: B. Dijk, secretaris van -?- 24-7-1759.
Zie ook Asse HARMS (Oldebroek).
DIJK - gedeeld, I. doorsneden, A. een beklede arm met elleboog naar rechts, de hand tot vuist gebald, B.
een smalle keper vergezeld van drie omgewende merletten/eenden zonder poten, II. geplante boom op
welks kruin een ongewende eekhoorn zit.
*Veluwe-2-1: B. Dijk, secretaris van Oldebroek 8-5-1754.
Muschart: komt vele malen voor. Zie ook DIJCK.
*Nuys: B. Dijk, secretaris van Oldebroek 23-10-1753, 8-5-1754.
van DIJK - in goud een drie-armige kaarsenstandaard met brandende kaarsen, alles zwart?, staande op
een groene grond.
*wapenkaart, A.P. de Kleuver, Veenendaal.
DIJKHUIJSEN - twee toegewende huizen met een tussen een boom op een golvend dijk met water op de
voorgrond waarin een éénmastige omgewend vaartuig.
*Horst-1: W. Dijkhuijsen, 't Loo, 20-8-1791.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter E
Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel
van het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk
in zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie, die
opgeslagen is in de Verenigings bibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeentearchief van
Barneveld.

van ECK - vijf (3-2) sterren. Helmteken: drie struisveren waarvan de middelste op de voet beladen met een
lelie.
*Zutphen-2: Joachim van Eck, geërfde in Veluwe, Zutphen 26-11-1651. Omschrift: de naam.
van ECK - vijf lelies (3-2). Helmteken: een lelie geplaatst voor het benedengedeelte van drie aaneengsloten
pauwenveren
*Gelderland-6: Henrick van Eck, Gelders leenman, Nijebroeck, 20-9-1619. Omschrift: de naam.
Variant: Helmteken: drie struisveren en over de benedeneinden hiervan heengaand een lelie en de letters
H, V en E.
*Gelderland-6: H. van Eck, Harsloe 29-6-1634.
van ECK - een ster, vergezeld van vijf lelies (3-2). Helmteken: een lelie.
*Elburg-2-1: Henrick van Eck, richter in het ampt van de Oldebroeck 18-2-1551, idem 1553, idem 21-41563. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
van ECK - een springende hond op grond, vergezeld boven van twee zesbladige bloemen aan korte,
ongebladerde steel. Helmteken: een dito gesteelde bloem.
*Wageningen-1: Gijsbarta van Eck, wed. Johannes Christoffel van LAAR, testeert Wageningen 20-10-1800.
Muschart: niet zeker of dit van haar is.
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van ECK - in goud een rode leeuw. Een (half)aanziende helm met rood-gouden wrong. Helmteken: een
rode uitkomende leeuw. Dekkleden: goud en rood/rood en goud.

Wapenboek van Job
Maarten. de Lange,
ca 1700.
Coll. en foto CBG.

Ft. Nineke Ch. ZevenHissink

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.

*Staats Evers (1874) nr 1.44: L. van Eck, 1-11-1701 nr 1.74: E. van Eck, Arnhem, 26-11-1739, 2.2: Joachim
van Eck, Arnhem, 22-11-1740; nr 2.3: Cornelis van Eck, Arnhem, 22-11-1740.
*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem nr 16: L. van Eck, 5 nov. 1701, E. van Eck, den
e
26 Nov. 1739. Tek. W. ten Haegh; idem nr 17: Joachim van Eck, den 22 Nov: 1740, Cornelis van Eck, den
22 Nov. 1740.
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding Uit het Wapenboek St. Cecilia-Concert.

Lubbert van Eck

Joachim van Eck

Cornelis van Eck

E. van Eck

Variant: helmteken: de leeuw uitkomend, beurtelings van goud en rood doorsneden olifantstrompen.
Wapenspreuk: Le juste est assurée comme un lion.
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*Muschart code 51: familie te Arnhem: Armorial Gén.; L. van Eck, Wesel 6-9-1664, Brieven van het
Grafelijke Bergh Huisarchief in het Kasteel Bergh 'D. Goseman'; Mr. Lambert van Eck, geb. Arnhem
25-2-1682, ov. Arnhem 28-11-1736, burgemr. Arnhem, ordin. raad van het hertogdom Gelre en het
Graafschap Zutphen, tr. 2. Velp 3-9-1715 Margaretha Geertruid van Engelen, geb. 29-12-1681, ov. Arnhem
22-10-1720; Lambert van Eck, J.U.D., schepen van Arnhem 15-4-1720, zegel aan charter 400 bijlage 127
van het Oud-Archief Tiel, GAArnhem; Dr. Otto van Eck, 16-2-1769, lakzegel Secr. van Tiel, coll. Besloten
Testamenten van Tiel, GAArnhem.
*Elburg-2-1: E. van Eck, rigter van de heerlijkheid Doorwerth, Arnhem 12-4-1745.
*Harderwijk-2-5: I.T. van Eck, Arnhem 19-4-1749, vrouw en één kind.
*Arnhem-9: Mr. Gerard van Eck, notaris te Arnhem.
*Arnhem-13: Jacob Nicolaas van Eck. J.U.D., schepen, Arnhem 29-7-1780. Omschrift: de naam.
*Arnhem-18: Mr. Joachim van Eck, schepen van Arnhem 2-7-1776.
*Doorwerth-1: Lambert van Eck, J.U.D., 'orduares raad van Gelderland, borgermeester, rigter der hooge
heerlijkheid Doorwerth' 28-7-1731.
*Arnhem-19: Mr. Cornelis van Eck, vaandrig; Jacob Nicolaas van Eck, burgemeester van Arnhem; idem
Joachim van Eck, burgemeester van Arnhem.
*Twello-1: Mr. Gerard van Eck, notaris te Arnhem 14-2-1833. Geen omschrift.
*van Lawick: Joachim van Eck, J.U.D., stadhouder der lenen van den huize en hooge heerlijkheid
Doorweerth 3-5-1746. Omschrift: de naam.
*Brantsen: J. van Eck, J.U.D., Arnhem 9-9-1773. Lak; G. van Eck, collectuer van het Middel op het
kleinzegel 29-3-1810; Mr. Gerard van Eck, notaris te Arnhem 23-6-1841, 11-6-1842.
*Enghuizen-1: E. van Eck, Arnhem 2-10-1779.
*Gelderland-12: Mr. Gerard van Eck, notaris te Arnhem 27-8-1836.
*Verwolde-2: E. van Eck, Doorweerth, 9-2-1738.
*Gelders Archief, Wapenboek Coninck-Straetvendel te Arnhem.
Zie ook Van MEDENBACH WAKKER.
Variant: de leeuw omgewend. Helmteken: een omgewende uitkomende leeuw.
*Gelderland-15: J. van Eck, ?Arnhem, 8-10-1698. Lak.
Variant: de tong en nagels blauw. Wrong en dekkleden: rood en goud.
*ten Houte de Lange (2001).

Jacob Nicolaas van Eck,
Burgermeester der stad Arnhem

Cornelis van Eck, IUD
Vaandrig

Joachim van Eck
Burgermeester der stad Arnhem

van ECK - gedeeld, I. in goud een rode leeuw (van ECK), II. in zilver een zwarte dwarsbalk, vergezeld in
het hoofd van twee verlaagde, naast elkaar op de dwarsbalk geplaatste kepers, en in de schildvoet een
groen klaverblad. Een aanziende helm met rood-gouden wrong. Helmteken: een rode uitkomende leeuw.
Wrong en dekkleden: rood en goud.
*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem: J:T: van Eck, 16. Jan: 1739. Hij is zeer
waarschijnlijk identiek aan Johan Theodorus van Eck (zie volgende).
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*Staats Evers (1874) nr 1.73.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.
Het wapen in het tweede kwartier
is vermoedelijk van zijn moeder. Zie
volgende.

van ECK/? - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. in goud een rode leeuw (van ECK), in kwartier 1 de
leeuw omgewend, 2 en 3. in zilver een zwarte dwarsbalk vergezeld boven van twee op de balk staande
zwarte kepers naast elkaar, en beneden van een groen klaverblad. Helmteken: de leeuw uitkomend.
Dekkleden: rood en goud.

*Gelders Archief, Wapenboek van het
Coninckstraetvendel te Arnhem. Mijn
Heer Johan Theodorus van Eck, JUD,
burgemeester van der Stadt Arnhem
*Arnhem-19: Mr. Johan Theodorus van
Eck, burgemeester van Arnhem.
Zie voorgaande.

van ECK - alliantiewapen; gevierendeeld: 1 en 4. van ECK (in goud een rode leeuw) (in 1 de leeuw omgewend), 2 en 3. in zilver drie zwarte kraaien (in 3 omgewend). Helmteken: de leeuw uitkomend. Dekkleden:
goud en rood.

*Arnhem-19: Mr. Lambert van Eck, burgemeester van Arnhem.
*Gelderland-5: Mr. Lambert van Eck, Raad en Griffier van het Hof van
Gelderland, Arnhem 8-7-1713.
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van ECK - een schuinbalk.
*R.T. Muschart. 1932. Het wapen der familie van Panthaleon van Eck. De Ned. Leeuw 50:
20-25. ACZ: de zegels Van ECK van voor 1600 tonen een schuinbalk, soms een linkerschuinbalk, soms
vergezeld met een sterretje of lelietje, of een schuinbalk op een geschuind veld.
van ECK - gedeeld, een schuinbalk over alles heen. Schilddekking: een kroon (verschillende typen).
Schildhouders: twee leeuwen.
De verschillende leden van de familie Van Eck gebruiken hetzelfde zegelstempel: type 1 (zonder
schildhouders).
GAWageningen (twee zegelstempeltypen). De arcering duidt op: gedeeld van groen en rood (zie beneden).

Zeven (2006: 52.07 en 27.24) A.G. van Eck, Rigter van Arnhem en in Veluwenzoom
Zegelstempel type 1
Zegelstempel type 2
Arnhem, 17-12-1765 (en meerdere jaren).
Vermoedelijk Arnhem 25-6-1774.

Zeven (2006: 37.32): H. van Eck, Cromvliet.
15-8-1756, zwartlak.
Zegelstempeltype 1.

Zeven (2006: 37.17): Jan Carel van Eck,
Schepen van Wageningen, 2-8-1774.
Zegelstempeltype 1.

van ECK - gedeeld van groen en rood/rood en groen en een zilveren schuinbalk over alles heen. Wrong:
rood en zilver. Een (half-)aanziende (gekroonde) helm. Helmteken: een gouden adelaarsbeen, getopt met
drie gekrulde struisveren van rood, zilver en rood/groen, zilver en rood. Dekkleden: rood, zilver en groen (of
groen, zilver en rood). Schildhouders: twee gouden leeuwen. In de rechter afbeelding is de rechter leeuw
omziend.
ACZ: Het aloude wapen is gedeeld: rood/groen. Het adellijke wapen is gedeeld: groen/rood.Deze
kleurverplaatsing vindt ook in de struisveren van het helmteken plaats (Zeven, A.C. De
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kleurverandering in het wapen van Eck (van Panthaleon). Artikel in wording. De zegelafdrukken
zouden nog op arceringen bestudeerd noeten worden.
Hoge Raad van Adel: schild: gedeeld van groen en rood., struisveren: groen-zilver-rood. In 1814 werd het
wapen bevestigd bij de benoeming van Jan Karel van Eck in de ridderschap van Gelderland. In 1822 werd
Jhr. Jan Carel van Eck erkend met de titel baron. In 1873 werd François Marinus baron van Eck vergund da
ne naam van Panthaleon baron van Eck aan te nemen.

Beide wapentekeningen uit
Hollandse Genealogische
Databank.

▲Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia
Concert Arnhem: J.C. van Eck, den 6 February 1778.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
*Staats Evers (1874 nr 2.50: J.C. van Eck, Arnhem, 6-2-1778.
*Schutte (1975): II.267 Arnoldus van Eck, Arnhem.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Jonker Diederick van Eck, 1621 burgemeester van Arnhem; Mr. Hendrick
Jan van Eck, 1700 burgemeester van Arnhem.
*Arnhem-6-1: Diederick van Eck, schepen tot Arnhem 24-8-1621.
*Gelderland-6: Diederick van Eck, burger van Arnhem en Gelders leenman, 10-5-1608. Omschrift: de naam.
*Arnhem-13: Diederick van Eck, schepen van Arnhem 29-3-1627. Omschrift: beschadigd.
*van Lawick: J.C. en D. van Eck, amptsjonkers van het ampt Ede 24-9-1725.
*Rhemen: Henrick van Eck, schepen tot Arnhem 19-3-1652. Omschrift: de naam. Contrazegel: idem.
*Veluwe-8: Diedrich van Eck, schepen Arnhem 1-2-1616.
*Gelderland-2: Diedrick van Eck, leenman van Gelderland, Arnhem, 24-8-1611.
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*Gelderland-6: Diedrick van Eck, burgemeester van Arnhem, 19-3-1614. Op traliehelm de adelaarspoot
getopt met drie veren. Omschrift: de naam; Arnold van Eck, J.U.D., Arnhem, 26-10-1677. Omschrift: de
naam.

tek. G.A. van Helbergen.
GADeventer, Wapenkaart

◄Hendrick Ian van Eck, JUD, Borgemeester der Stad Arnhem MDCC
XVII. Gelders Archief, Wapenboek St. Joosten Schutterij te Arnhem.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Hendrick Ian van Eck, I:U:D:,
Burgemeester der Stad. MDCC Arnhem. XVII. (=1717).
*Brantsen: Hendrick van Eck, schepen van Arnhem 14-5-1616. Met tegenzegel.
*Arnhem-28: Henrick van Eck, burgemeester van Arnhem 16-6-1651. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Arnhem-29: Henrick van Eck, schepen van Arnhem 6-12-1647. Omschrift: de naam. GABarneveld.
*Arnhem-34: Dr. Arnold van Eck, schepen van Arnhem 8-12-1669 (rechterhelft gestippeld). Contrazegel:
idem van kleine zegelring. Idem 26-10-1677.
*Gelderland-4: Jacob Willem van Eck, verw. richter in Veluwezoom te Overbeek 15-4-1777.
*Gelderland-5: Jan Carel van Eck, heer van Litzouw en Nergena, burgemeester van Wageningen 8-1-1726.
*Archief Waardenburg & Neerrijnen, 23-8-1565.
*Gelderland-2: Hendrick van Eck, schepen van Arnhem, 5-12-1629. Omschrift: de naam.

Diederick van Eck van Panthaleon.
Gens Nostra 55 (2000): 160.

◄ Muscharts wapenboek Amersfoort.
Een kleurenfoto staat in: A. van Schaik. 2001. Indrukwekkend VOC-archief in de Srilankaanse hoofdstad
Colombo. Archeologie Magazine nr 4: 37-42: fig. 2 met bijschrift: Wapen van Eck boven toegangspoort van
de Redoute van Eck, een klein fort in Matora ten zuiden van Galle. Zie ook Gijsbert Opten NOORTH.
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foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding. Het tweede veld moet groen zijn. Zie ook Reinder van BRIENEN,
Arnold Opten NOORTH.
van ECK - een verlaagde zeer smalle dwarsbalk, vergezeld boven van een voorwerp, dat mogelijk een
bloem of een ster is.
*Bentinck: Henrick van Eck, richter tot Wageningen.
Muschart: Is dat juist? ACZ: waarschijnlijk gebruikte hij een stempel van een ander.
van ECK, zie ook SCHAATS, en ONBEKEND-5
van ECK, FRANSSE van ECK - drie halve bollen elk beladen met een klaverblad. Helmteken: een
schuinlinks geplaatste verenschrijfpen met de punt omlaag.

*E.J. Wolleswinkel. 1980. De Ned. Leeuw 97: k33-k48.
zw (Nix).
Zie ook FRANSSE van ECK.
van ECK, van PANTHALEON van ECK - gedeeld van groen en rood met een zilveren schuinbalk over
alles
heen. Gekroonde helm met rechts groen en zilveren en links rood-zilveren zilveren dekkleden. Helmteken:
een zwart arendsbeen, de klauw omlaag, de dij getopt met drie struisveren groen, zilver en rood.
Schildhouders: twee rood getongde, gouden leeuwen, die ter rechterzijde omziende.
De arcering duidt op: het schild gedeeld van groen en rood (zie
beneden), en de struisveren groen, zilver en rood.

*Rheden-2-1: Jacob Willem van Eck, Overbeek 30-7-1768.
*Rheden-2-1: Roelandt van Eck, en zijn vrouw Joanna Barners, geërfde
in Veluwezoom 12-12-1628.
*Klooster-1-2: Diderick van Eck, schepen van Arnhem 8-2-1616.
*Arnhem-16: Diedrick van Eck, schepen van Arnhem 21-5-1602.
zie de Kostersteen nr 18, okt. 1986.
Variant: Schildhouders: twee omkijkende leeuwen.
*Rheden-1: J.N. van Eck, richter in Veluwezoom 24-4-1701.
Variant: gedeeld, van rood en groen. Helmteken: een gouden adelaarsbeen, waaruit drie gekrulde
struisveren van rood, zilver en groen oprijzen.
*Schutte (1975): I.50. Lubbertus ab Eck, Geldrus 16-1-1620, en I.219.
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*Gisbertus ab Eck, Arnhem 3-11-1631.
Variant: veld gedeeld van rood en blauw.
*wapenkaart GADeventer, is groen wellicht verkleurd tot blauw?
*Ridderschap van de Veluwe.
van ECK tot NERGENA - gedeeld van rood en groen, een zilver schuinbalk over alles heen. Helmteken:
een zwart arendsbeen, de klauw omlaag, de dij getopt met drie struisveren groen, zilver en rood.
Schildhouders: twee rood getongde, gouden leeuwen, die ter rechterzijde omziende.
*Wageningen-1: Jan Carel van Eck tot Nergena, schepen van Wageningen 28-8-1724.
*Wageningen-11: J.C. van Eck tot Nergena, 1-3-1744.
van ECK/van HOECLOM - alliantiewapen: man: gedeeld van rood en groen en een zilveren schuinbalk
over alles heen. Helmteken: op een adelaarsbeen drie struisveren rood, zilver en groen. Dekkleden aan de
rechterzijde (van ECK); vrouw: in zwart een zilveren goudgehoornde. Helmteken: op een zwart-zilveren
wrong een uitkomende ram van het schild tussen een zwarte antieke vlucht. Dekkleden links: zilver en zwart
ram (van HOECLOM).

*Gelders Archief, inv. 2089.
Wapenboek St. Joosten
Schutterij Arnhem: Joncker
Diederick van Eck,
Burgermeester der Stadt Arnhem,
1621.
foto ACZ. Zie Inleiding voor
kwaliteit.
van ECK/van TILL - alliantiewapen; man: gedeeld van rood en groen en een zilveren schuinbalk over alles
heen. Helmteken: drie struisveren rood, zilver en groen. Dekkleden aan de rechterzijde. Schildhouder
rechts: een omkijkende gouden leeuw (van ECK); vrouw: in rood een gevederde pijl met de punt omhoog,
wederzijds vergezeld van twee eveneens gouden ringen (van TILL). Schildhouder links: een gouden
adelaar, die schuinachter het schild. staat. Alles geplaatst op een sokkel. Geen helmtekens!

*Gelders Archief, inv.
2089 Wapenboek St.
Joosten Schutterij
Arnhem: J.C. van Eck,
1785.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
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van ECKHOUT - in zilver drie zwarte linkerschuinbalken, waarvan de middelste beladen met drie gouden
ruiten in de richting van de balk geplaatst en elk der twee andere beladen met twee dito gouden ruiten, en in
een breed zilveren schildhoofd een zeer smalle op de afscheiding rustende korte zwarte? boomstronk,
waarvan naar boven een groene tak waaraan één groene eikel en twee groene eikenbladeren.
*Z.A. van Eckhout, wethouder van Arnhem, 1899.
*Arnhem-27: het schildhoofd is sprekend.
van ECKMANS - een geplante boom vergezeld rechts en links van de stam van de letters J resp. E.
*Gelderland-5: Johannes Eckmans, Loo 23-2-1781.
van EDE - een St. Antonius- of tau-kruis. Helmteken: een wrong met een onduidelijk voorwerp. Het meest
waarschijnlijk is dat dit voorwerp een taukruis is.

Zeven (2006: 38.17): Gerrit van Ede,
stadholder, Wageningen 28-3-1718.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) en Wageningen-1: zegel van Gerrit van
Ede, stadhouder van Wageningen 27-9-1711, 25-3-1718.
van EDE - doorsneden, A. een burcht op de snijlijn staand, B. drie zwemmende botvissen.
*Gelderland-6: Nicolaes Johansz van Ede, procureur, 25-6-1619. Boven het schild de letters N en I.
Papierwaszegel; Nicolaas van Ede, notaris, Arnhem 15-1-1627. Omschrift: niet te lezen. Papierwaszegel.
Hetzelfde wapen bij JOHANSZ. Nicolaas heet ook Johansz. Zie aldaar.
EDELMAN - een grote vaas met twee grote oren, waaruit drie vijfbladige bloemen aan waaiersgewijs
geplaatste, gebladerde stelen.
*Veluwe-2-10: Cornelis Edelman, onderscholtis van Nijkerk 9-9-1653, ov. Nijkerk 21-5-1655.
van EDEN - zie van EEDEN.
van EDEN/de BONT - alliantiewapen, man: een zandloper (van E(E)DEN), vrouw: boven drie ruiten (2-1)
en beneden een achtspakig rad. (de BONT)
*J.F. Jacobs. 1998. Het Sparwoudefonds en zijn stichtster. Oud-Rhenen 17: 5-19: betreft zerk van WRVE
(Willem Roelofsz van Eden) en DCDB (Dirckje Claesdr. de Bont), Cunerakerk, Rhenen, anno 1648.
EDINGH - een zittende eekhoorn op een grond, met beide voorpoten een takje houdende,waaraan drie
eikels, één boven, waaraan hij knabbelt en twee beneden. Helm zonder helmteken.
*Putten-1-2: med. doctor te Harderwijk 7-5-1682, 18-11-1685.
EDUWARDUS - drie gedekte bekers.

Hermannus Eduwardus.
*Arnhem-30 en AZ-177.
 In AZ staat nog: zie A204 (Everhardt Willemsen Gimmer) en AZ-611 (Evert
Willemsen).
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van der EECKT - een streepkeper, vergezeld van drie omgewende merletten.
*Veluwe-3: Egbert van der Eeckt, Oldebroeck 1471.
van EEDE - (beschadigd). Helmteken: een vlucht en de letters G en G.
*Bentinck: Gijsbert van Eede, Ede 24-9-1771.
van EEDE - gevierendeeld, 1 en 4. in goud een uitkomende zwarte leeuw, rood genageld, getongd en
gekroond, 2 en 3. in goud een zwarte schuinbalk beladen met drie zilveren schelpen (Rietstap).
*mond. mededeling E.J.Wolfswinkel, 14-7-2004.
voor afb. alliantiewapen van HEERDE/van EEDE. In juli 2004 nog gouden nagels van de leeuw.
van EEDEN - in goud een rode zandloper. Helmteken: de zandloper van het schild. Dekkleden: rood, goud
gevoerd.

*Schouten (1913); van den Bosch (1984);
Jaarboek van het CBG 40 (1986).
In Alg. Nederl. Familieblad. 1906: k530 beschreven als 'een zandlooper; helmteeken: het meubel van het
schild’. Het betreft: Willem van Eeden, geb. Amersfoort 28-6-1857, apotheker te 's-Gravenhage, zv. Willem
van Eeden en Geertruida Margaretha Alyda Siddré.
T. van Eeden, 7-3-1998, tevens //home.hetnet.nl/~tveeden003 (dec. 2002); zw (Bron); van zegel; zw (van
den Bosch, 1984); kleur (Hammer); foto's van stempelafdrukken; zegels: twee stempelafdrukken, gemerkt
oud (ontwerp archief > Ned. Fam. Blad 1906) en nieuw ontwerp 1986) (T. van Eeden, 7-3-1998).
van EEDEN/de BONT, zie van EDEN/de BONT.
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EEKHOF - doorsneden, A. in zilver drie eikenbladeren met daartussen twee gesteelde eikels in natuurlijke
kleur, B. in blauw een zilveren aambeeld op een eiken blok. Helmteken: een blauw-zilveren wrong met een
onbeklede rechteronderarm met in de vuist een smidshamer met zilveren kop en houten steel. Dekkleden:
blauw en zilver.

*ontwerp F.J. Nikkels. Eekhof, smidsfamilie, Twello.
kleur (Nikkels).
EELKEN, Watze, zie SANDIUS (gevierendeeld).
van EEM - een kerkbanier met drie ringen en drie punten.
*Arnhem-17: Gherit van Eem, Epe 1455.
*Klooster-1-1: Gheryt van Eem, heeft 'een stede [boerderij] achter onsen Oldenhof op onsen hijetveldt' te
Oene 7-7-1511.
van EEM - in zilver een rode kerkvaan met gouden ringen, en in het schildhoofd een zwarte barensteel met
drie hangers.

*Ridderschap van de Veluwe.

van EEM - een kroon, getopt met een rijksappel tussen twee scepters.
*Veluwe-1: Gijsb. Pieck, geërfde in Veluwe 13-3-1755.
van EEM - een omgewende zwaan met ring om de hals zwemmende op water. Helmteken: een
omgewende zwanenkop met hals en ring.
*Gelderland-5: Henrick van Eem, leenman van het huis Engelenburg, Brummen 3-10-1776.
van den EEMSTER - doorsneden, A. een uitkomende leeuw, B. drie vijfbladige bloemen (roos). Helmteken:
een uitkomende leeuw en de letters J en T.
Muschart: dus niet van hem. Maar wie is ‘hem’?
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van EERTEN - gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een zwarte vogel, 2 en 3. in rood een gouden ring. Wrong en
dekkleden: zwart en zilver. Helmteken: de vogel van het schild.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*ten Houte de Lange (2001).
*Gelderland-5: Willem van Eerten, rentmeester te Twello 26-12-1736. Helmteken:
geen, wel de letters W, I, V en E.
EGBERSEN - een grote letter A vergezeld van drie sterren. Helmteken: een ster tussen een vlucht.
*Hattem-1: Alof Egbersen, Heerde 18-6-1647. Omschrift: de naam. Zie volgende.
EGBERTS - een merk als een hoofdletter A met een naar beneden geknakt verbindingsstreep, vergezeld
recht en links boven van een ster. Helmteken: een ster tussen een zwevende vlucht.
*Hattem-2-2: Oloff Egberts, man van Henrickjen van Ampstel, Hattem 18-6-1647. Zie voorgaande.
EGBERTSZ - een merk.
*Gelderland-2: Herman Egbertsz, koster te Epe, 1618. Omschrift: de naam.
EGBERTSZ - een wassenaar.
*Gelderland-6: Daniell Egbertsz, scholtz tot Heerdem 30-7-1555. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
EGBERTSZ - een plant, en in het schildhoofd links een ster.
*Hattem-2-3: Steven Egbertsz, schepen van Hattem 2-5-1487.
van EGMOND, zie van EGMONT.
van EGMONDT - een hertenkop, waaronder de letters A, V en E.
*Backer (1880): zegel van Adriaan van Egmondt, te Hierden, 1575.
van EGMONT, van EGMOND - zes kepers/vijf kepers, de bovenste keper verdwijnt in de bovenrand.
Schilddekking: op een helmdoek een kroon waaruit een in drie lagen gerangschikte bos pauwenveren.

Loke: gekeperd van 12 stukken, goud en rood.
Gorissen (1958). Tekening gebaseerd op het Gelre-wapenboek.
*Gelderland-2: Peter van Egmond, richter van Veluwen, 1461. Omschrift: de naam.
*Backer (1880): zegels van Floris van Egmond, 1528, en Wilhelm van Egmond,
1480.
*van Beurden (1933): Peter van Egmont, richter op de Veluwe
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van EGMONT - een schuinstreep over een gekeperd veld/zes kepers waarover een schuinstreep. Boven
het schild uitkomende en halve engel, die het schild met beide handen voor zijn lichaam houdt. Omschrift:
Egmondt.
*Arnhem-11: Peter van Egmond, richter van Veluwe maart 1463. Omschrift: de naam. Zegel van groene
was.
*Klooster-1-3: zegel idem 23-5-1462. Omschrift: de naam.
*Bentinck: Peter van Egmont, richter van Veluwe, 1463 op Sente Annelykes dach. Kleinzegel, groene was.
Variant: de schuinstreep eindigt ongeveer op de halve hoogte van de linkerschildrand, lopende tussen de
benen van de derde en vierde keper.
*Putten-1-4: Peter van Egmont, richter van Veluwen 1460. Omschrift: onduidelijk.
*Hoeben (2001): gekeperd van 12 stukken goud en rood.
EIGENBROOD - boven de letters C, J C en E door elkaar, beneden een jachthoorn. Schilddekking: een
uitkomend hert.
*Veluwe-4: Coenraad Eigenbrood, gerichtsman, geërfd te Roosendaal 22-2-1810,
De J zal het initial van zijn patroniem zijn.
EIKELENKAMP, EIKELKAMP - in goud een eikentak met zeven bladeren en drie eikels, alles van groen.
Helmteken: een groene boom. Dekkleden: groen en zilver.

*van den Bosch (1984).
EIKENDAL - in blauw een landschap met een zilveren rots, die van de rechter schildrand uitgaat, links
daarvan een groene eikenboom op groene grond, en boven de boom rechts een zilveren wassenaar, en
links drie vijfpuntige gouden sterren.

* M. de Ruiter-Eikendal, Enkhuizen 1994: een sprekend wapen. Pieter
Eikendal, geb. 1737, stadschirurgijn, en H.C.M. Eikendal (1856), beiden te 'sGravenhage gebruikten het zegelstempel.

van EIMEREN - een dwarsbalk, beladen met een voorwerp, dat mogelijk een omgekeerde ster is.
*Arnhem-6-3: Willem van Eimeren en zijn vrouw Alit, Elst, Overbetuwe 20-9-1479. Omschrift: de naam.
ELBERSE - een schuinbalk, vergezeld rechts van twee lelies en links van drie lelies.
*Mechtelt Elberse (ov. Harderwijk 17-3-1600, tr. Jan Willemsen van de Wall, ov. Harderwijk 14-3-1602.
Navorscher 1876: 345 (als Mechtelt Fiberse), Wapenheraut 1917: 438. Muschart 31H.
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ELBERTI - in blauw twee gouden schuingekruiste geveerde pijlen met de punten omlaag, tesamen,
vergezeld van drie zespuntige gouden sterren waarvan één rechts, één links en één in de schildvoet.
Helmteken: een zespuntige gouden ster tussen een blauwe vlucht.

*zie Zeven (1985).
*Gelderland-4: Henrick Elberti, verwalter
scholtis ampt Voorst 29-11-1690. Boven
helmteken de letters H en E.
*Grotenhuis: Henr. Elberti, verw. Scholtus
van het ampt Voorst, 14-7-1687.
Omschrift: ELBART. Tekst: Elberti.
▲wapenkaart, GADeventer.
Variant: nu met vier sterren.
*Veluwe-2-12: Lubbertus Elberti, predikant in Twello 20-1-1694.
*Gelderland-7: Lubbertus Elberti, predikant in Twello 28-1-1694.
ELBERTSEN - in goud een op een grasgrond stappend rood hert met een zwart gewei. Helmteken: een
zwarte vuurkorf waaruit rode vlammen. Dekkleden: goud en rood.

*T. Elbertsen-Hoekstra, Ermelo.
Variant: het hert aanziend (F.Nikkels).
ELBERTSEN - gedeeld, I. de Friese adelaar, II. doorsneden, A. een merk, B. een eikel aan een steel
waaraan rechts en links een blad op lage grond. Helmteken: een eend.
*Veluwe-7: Gerrit Elbertsen, Putten 2-7-1754.
Waarom de Friese adelaar?
ELBERTSEN (papierwatermerk) - wapen van Amsterdam en de letters J en E.
*Elburg-1: Elbertsen.
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ELBERTSEN, zie van RIDDERVELT
van ELDEN - een in drie rijen geschakeerde dwarsbalk.

*Jutte, vrouw van Johan van Elden, 1405. Omschrift: * S’ IUTTE * VAN *
ELDEN.
Verkerk (1992):.
Gelders Archief. Verkerk B6522/4.
Het wapen lijkt op dat van van Angeren.

van ELDEN - een adelaar.

Lauwerens van Elden.
GAArnhem NB764-168.
Verkerk B6521/15.
GAArnhem.

Ghiesbert van Elden, 1438.
GAArnhem, Loeff 351.

Variant: een adelaar, waaroverheen een schuinstreep
*Verkerk (1992 afb. 97, afb. 99 zegel Johan van Elden (zijn vrouw Jutte), Arnhem 1405; xerox zegel
Ghiesbert van Elden, Arnhem, 1438.
van ELDICK - een dwarsbalk, vergezeld bovenrechts van een schildje beladen met drie ringen.
*Doorwerth-1: Jan van Eldick, gerichtsman 3-5-1463. Omschrift: de naam.
ELFERDINCK - een omgewende klimmende beer met halsband met horizontaal naar rechts een stuk
ketting van drie schakels.
*Gelderland-1: Werner Elferdinck 18-3-1533. Omschrift: Elferdick.
van ELFRINKHOF, van ELFRINKHOFF - een balk waaruit vlammen oprijzen, geplaatst op een mast met
hangende aan de balk ter weerszijden van de mast in het midden een bol en aan de uiteinden vier bollen
onder elkaar, het geheel staande op een grond. Helmteken: een vlucht.
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*Ned. Patr.

van ELLER - gegeerd van acht stukken en een effen hartschild.
*R.T. Muschart. 1948. van Eller. De Ned. Leeuw 65: 101: grafzerk in kerk te Vaassen.
Zie ook van ISENDOORN a BLOIS.
ELSENAAR – in zilver een geplante groene boom, vergezeld van een voor de stam springend rood hert.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e) zegel van Dr. V(ictor) J(an) Elsenaar, med. doctor 3-2-1794, oud 43 jaar.
Zie afbeedling bij ELSNERUS; ook ELSNER.
ELSEVIER - in blauw een gouden kruis vergezeld in de kwartieren 1 en 4 van van een gouden leeuw, en de
kwartieren 2 en 3 van drie zilveren lelies. Helmteken: een uitkomende leeuw met een herkruist kruisje met
lange benedenarm in de rechtervoorpoot. Schildhouders: twee leeuwen.

Isaac Johannes. Elsevier, Scholtus des Ampts Barneveld Barneveld,
26-4-1803. GAWageningen, oud-archief inv. nr 114.
Elsevier. Museum Nairac,
Barneveld.

Zegelafdruk met bovenschrift: Mr. I:I:ELSEVIER, en benedenschrift
SCHOLTUS DES AMPTS BARNEVELD.

*Putten-1-2: Mr. J.J. Elsevier, scholtis van het ampt Barneveld 6-5-1803. Omschrift: de naam en titel. Een
rond schild.
*Arnhem-8: Mr. Isaac Johannes Elsevier, scholtis van het ambt Barneveld 11-11-1803: een smal kruis.
Mr. Isaac Johannes Elsevier, scholtis van het ambt Barneveld 1802-1811.
Variant: wrong en de dekkleden: goud en blauw.
*ten Houte de Lange (2001).
Volgens Hoeben (2001) voerde Isaacq Elsevier te 's-Hertogenbosch 1704 het wapen met een zilveren
leeuw.
*Gelderland-17: Dit zegelstempel wordt gebruikt door J.H. Wiesell, subst. Ontfanger der verpondingen te
Harderwijk: een smal kruis; J.J. Elzevier, secretaris van Harderwijk, 9-10-1797.
ELSNER - een geplante boom. Helmteken: een vlucht.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): Albert George Elsner, schepen van Wageningen.
Zie ook ELSENAAR en ELSNERUS
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ELSNERUS - een boom, vergezeld voor de stam van een springend hert, staande op de benedenrand.
Helmteken: de boom.

*♦Wijnen.
Variant: helmteken: de boom met de letter W over de stam, links de letter E en rechts de letter A.
Gelderland-10: Arnold Wilhelm Elsnerus, 2-9-1741.
Variant: schilddekking: een kroon met zes parels.
*Wageningen-1: T.B.W. Elsnerus, Zeijst 1-8-1765.
Zie ook ELSENAAR en ELSNER.

Zeven (2006: 10.13): verschillende personen
Elsnerus, Goch, 6-8-1754.
Op het document werden acht zegels
afgedrukt, waarvoor leden van de
Elsner/Elsnerus familie twee stempels werden
gebruikt. Het zegelstempel toont dat in de
kroon de topparels van de llinker drieparels beschadigd is. Zie
Zeven (2006) voor zegelafdrukken van andere zegelstempels.
Variant: boom met twee kruinen.
ELSPEET - een geplante boom, vergezeld rechts en links naast de top en de kruin van een kleine ster.
Helmteken: een ster tussen een vlucht.
*Harderwijk-2-5: Wolterus Elspeet, schepen van Harderwijk 16-12-1718, raadsvriend van Harderwijk 1-91719, W. Elspeet, schepen van Harderwijk, 29-6-1723; schepen van Harderwijk 30-12-1730.
van ELST - een smalle dwarsbalk vergezeld boven van een staande eenhoorn met de kop in stotende
houding.
*Arnhem-15: Rijck van Elst, Arnhem 27-4-1406. Omschrift: de naam.
EMAN –een gelelied schuinkruis met tussen elk paar schachten een ruit; de bovenste en de onderste ruit
staande en horizontaal geärceerd, de beide andere ruiten liggende en verticaal geärceerd.

*AZ-178: Iohan Bernts Eman, Procvreur.
Met incorrecte arcering van de verticale ruiten.Zie ook EMANS en EMANTS.
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EMANS, EMANTS - in goud een gelelied zwart verkorte schuinkruis met tussen elk paar schachten een
rode ruit. Wrong en dekkleden: zwart en goud. Helmteken: een ruit van het schild tussen een zwarte vlucht.
N.J.M. Biezen.
2010. Een
driezijdig stempel
van het echtpaar
EmantsBruynesteyn/
Bruinstein.
Heraldisch
Tijdschrift 16: 6165.

Zeven (2006: 43.13):.J. Emants
Den Haag 19-2-1774.
*ten Houte de Lange (2001).
Zie EMAN en EMANS, zie ook Nanning de GREVE.
Variant: de lelies los van het kruis.

Wijnen.

Bron: Hollandse genealogische databank.

Variant - een smal schuinkruis vergezeld van vier kleine lelies die met de voeten de einden van het kruis
raken en vier ruiten tussen de armen van het kruis.
*Arnhem-11: Mr. Marcelis Emants, commijs van de provincie Gelderland en ter griffie van de Staten
Generaal te 's-Gravenhage, sHage 28-11-1739; idem 10-9-1698.
van EMDEN - in blauw een pijl. Helmteken: een ster tussen een vlucht.

Zeven (2006:44.09):.H. van Emden, Arnhem 10-91786.
Hij was o.m. gevangenisarts. Zwartlak.
*coll. Muschart (Zeven, 1996c): zegel H. van
Emden 10-9-1785.
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van den ENG - gedeeld, I. doorsneden, A. een kroon, B. een dunne vogelkruk, II. een aanziende ossenkop
vergezeld van een sterretje tussen de hoorns. Helmteken: een sterretje zwevende tussen een vlucht.
*Veluwe-7: Hendrick van den Eng, Nijkerk 8-1-1761.
ENGELBERT - in blauw een aanziende kinderkopje tussen twee aanstotende vleugels (een cherubijntje).
*Veluwe-2-1: G.W. Engelbert, Arnhem 13-6-1747.
Zie ENGELBERTS (cherubijn). Een sprekend wapen?
ENGELBERTS .- in blauw een gouden cherubijn. Een aanziende helm met negenparelige kroon.
Helmteken:de cherubijn van het schild. Dekkleden: blauw en goud.
*Staats Evers (1874) nr. 1.66: G.W. Engelberts, Arnhem, 1-2-1732; nr 1.71: Petr. Walr. Engelberts, Arnhem,
23-11-1737.
*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem: G:W: Engelberts, den 1. Febr: 1732. Tek. W.
ten Haegh. En Walr. Engelberts, den 23. Nov. 1737. Tek. W. ten Haegh.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Zie ENGELBERT. Een sprekend wapen?

G.W. Engelberts, Arnhem, 1732.

Petr. Walr. Engelberts, Arnhem, 1737.

ENGELBERTS - drie rechtopstaande vissen en in het schildhoofd vijf ?lelies naast elkaar.
*Backer (1880): zegel van E. Engelberts, te Arnhem, dijckgraaff en heymraeden van ??
ENGELBERTS - in zilver een alleen aan de bovenzijde gekanteelde rode dwarsbalk vergezeld boven van
twee blauwe vleugels/een vlucht, die op de balk rust. Wrong en dekkleden: rood en zilver. Helmteken: een
blauwe vlucht.
*ten Houte de Lange (2001).
*Veluwe-2-1: R.G. Engelberts, Roosendaal 25-7-1764.
ENGELEN - een kruisje vergezeld van drie ruiten.
*Gelderland-2: Johan Engelen, schepen van Arnhem, 3-4-1585. Omschrift: de naam; Johan van Engelen,
Arnhem, 23-8-1587. Omschrift: de naam; Engel Engelen, leenman van Gelre, Arnhem 30-7-1618.
Omschrift: de naam.
ENGELEN - in rood drie ruiten, in het midden vergezeld van een ankerkruis, alles van zilver. Helmteken: het
ankerkruis van het schild. Dekkleden en wrong: rood en zilver.
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*Brantsen: Johan Engelen, geërfde in
Veluwenzoom. Omschrift: de naam; Mr.
Willem Engelen, 1e prendeerende raad
en stadhouder van de lenen van Gelre
en Zutphen 24-11-1778.
*Arnhem-29: Mr Engelbert Engelen,
schepen van Arnhem 21-9-1692.
Omschrift: de naam.

Variant: het kruis verkort breedarmig en van goud.
Engelbert Engelen, Med. Dr., Arnhem, 1661. Obiit in September 1706; Staats Evers (1874) nr 1.15:
*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem nr 16: Engelbert Engelen, Med. Dr., Arnhem,
1661. Obiit in September 1706; nr 17: W. Engelen, ca 1741, W. Engelen, den 11 December 1777.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Nederlands Adelsboek 82 (1992): Do-F: 247; en WIJNEN.
*Veluwe-8: W. Engelen, Arnhem 19-8-1773.
*Schutte (1975): I.110 (Otto Engelen Gisbert filius, 17-6-1624), I.159 (Otto Engelen Engelhardi filius, 20-91627, I.262 (Stephanus Engelen, 3-5-1634); I.268 (Guilielmus Engelen, 20-9-1627 ov. 1652)
*Arnhem-29: Joan Engelen, geërfde in Veluwe 30-9-1664. Omschrift: de naam.
*Gelderland-1: zegel Otto Engelen, substituut griffier, Arnhem 1-10-1632. Helmteken vergezeld van de
letters L en E. (L of O?)
*Gelderland-5: Margaretha Geertruida Engelen, Arnhem 25-3-1715.
zw (Bron). kleur (WIJNEN). Zie ook Arendt van DANS.
Variant: de ruiten klein.
*Muschart 37B: Engel Jansen Engelen, schepen van Arnhem 10-11-1629. Zegel GAArnhem. Zie ook
beneden voor hem.
zw (Nix); kleur (Hammer).
Variant: een zeer klein smal kruisje, vergezeld van drie kleine ruiten, die dicht bij het kruisje geplaatst zijn.
*Arnhem-16: Johan Engelen, schepen van Arnhem 10-1-1583. Omschrift: de naam.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding. Zie ook Wilhelm MENTHEN, Johan EVERWIJN.
ENGELEN - in rood een verkort breedarmig kruis, vergezeld van drie ruiten, alles van zilver. Een aanziende
helm met rood-zilveren wrong. Helmteken: het kruis van het schild. Dekkleden en wrong: zilver en rood.
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*Wijnen

▲Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.

^Schutte (1975): V.21
W. Engelen, Arnhem, ca 1741; W.
Engelbertus Engelen Iohannis .Engelen, Arnhem, 11-12-1777.
filius (1662 en 1666).
Handfoto Ad J. de Jong 2010.

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.

Variant: het ankerkruis goud.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek St. Joostenbroederschap Arnhem:
ENGELEN - in rood een zilveren kruisje vergezeld van drie zilveren ruiten. Helmteken: het kruisje.

Sterk vergrote detail van het titelblad Kaartboek Sint Catharinae in
Arnhem, reprod.1988, en Leppink (1997: 361): Engel Jans Engelen. Sterk
vergroot. Gehele titelblad bij Dibbets.
kleur (Engel Jans Engelen, huismeester/burgemeester).
*Arnhem-13-1: ongekleurd zegel van Dr. Engelbert Engelen, schepen van
Arnhem 6-6-1687. Omschrift: beschadigd.
zie ook Jacop EVERWIJN.
Zie ook Engel JACUPSEN, Elden 22-2-1607.
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Variant: in rood een breedarmig kruisje vergezeld van drie ruiten. Helmteken: het kruisje.
*ten Houte de Lange (2001).
*Veluwe-2-1: A. Engelen, Soerhuijs 17-8-1764.
ENGELEN - een aanziend gestelde natuurlijke engel met nederwaartse vleugels, als schildhouder,
houdende in de rechterhand een schildje of een kleitafeltje, waarin een merk; de engel staande op een
groene grond., waarachter blauwe lucht met witte wolken. Helmteken: het merk van het schild. Dekkleden:
blauw en zilver.
*coll. Muschart: Hendrick Engelen, roeidrager 1754; wapenschildje op Beker van het Tappersgilde te
Arnhem, GMArnhem.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 1e): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Hendrik Engelen,
roedrager 1751; Hendrick Engelen, gildemeester 1788.
*Klarenbeek-1: Hend. Engelen, Gelders leenman, Arnhem 15-6-1780.
*Arnhem-19: Herbert Engelen, vaandrig 7-5-1776.
*Schimmelpenninck: Hend. Engelen, Arnhem 11-9-1784.
*Arnhem-30: H. Engelen, roedrager 1752.
*Brantsen: Hendrik Engelen, geërfde in Veluwezoom 14-3-1760.

Herbert Engelen is op den 7 Aug. 1776 aangestelt tot Vaandrig.
Gelders Archief, Wapenboek van het Cininckstraetvendel te Arnhem.

Variant: geen grond.

Hendrick Engelen, Roeydrager, 1751; H. Engelen, R[roey]drager, 1752.;
Hendrik Engelen, Gildemeester, 1783.
AZ-180 AZ-182 AZ-181
*AZ-179: Hendrick Engelen, Roeydrager, 1752; AZ-180: Hendrick Engelen,
Roeydrager, 1751, AZ-181: Hendrik Engelen, Gildemeester, 1783, AZ-182: H.
Engelen, R.drager, 1752.
AZ-179.Hendrik Engelen, Roeydrager.

ENGELEN - in zilver twee rode stormhoeden en een gouden wassenaar, boven elkaar. Dekkleden en
wrong: rood en zilver. Helmteken: een engel van natuurlijke kleur, zilver gekleed, met rode rok en gouden
haar, vleugels en centuur.
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*Schutte (1975): IV.077 Engelbertus Engelen, Arnhem.
Handfoto A.J. de Jong, 2010.

Lambert Engelen, Raetsheer van de Ampten.
*AZ-183.
*Bakkers- en brouwersgildebeker GMArnhem en
AZ-183: Lambert Engelen, raetsheer van de
Ampten. Muschart: Hendrik Engelen 1751.
medaillon op beker.
Steenkamp (coll. CBG) noemt de stormhoeden kronen, maar volgens Muschart verwijst de stormhoed
naar Berend Engelen alias te Hoet.
Zeven (1993b): beker, zw (Arnhems Zilver).
ENGELEN - gedeeld, I. van ENGELEN (engel), II. drie ?molenijzers.
*Arnhem-5: Otto Engelen, ducatus Gelriae et substitutus graphiarius 1656.
ENGELEN/EVERWIJN - alliantiewapen; gedeeld. I. in rood een zilveren kruisje vergezeld van drie zilveren
ruiten (ENGELEN), II. in rood een zilveren kraanvogel met goudklomp in een opgeheven poot (EVERWIJN).
Helmteken: op een rood-zilveren wrong een zilveren ankerkruis. Dekkleden: rood en zilver.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): D.H.
Engelen, griffier, Arnhem 1635;
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Ott Engelen, Substituut (doorgehaald) Griffier, 1635.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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ENGELEN - gedeeld, I. in rood drie ruiten, in het schildhart vergezeld van een ankerkruis, alles van zilver.
(ENGELEN), II. in zilver een zwart merk. Helmteken: geen. Schildhouder: een op een grond staande engel,
die het schild, hangende aan linten, omhoog houdt.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a, fig. 13. merk): Engel Engelen, Arnhem,
1627 besiender; GAArnhem, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten
Schutterij Arnhem: Engel Engelen, Lehnener?
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
ENGELEN - alliantiewapen; gedeeld, I. in rood drie ruiten, in het midden vergezeld van een ankerkruis, alles
van zilver (ENGELEN), II. in zilver een rode dwarsbalk, boven vergezeld van twee schuingekruiste degens
met zilveren gevesten en gouden klingen en beneden vergezeld met de onderste helft van een
gouden molenrad. Schildhouder: een op een grond staande engel, die het schild, hangende aan linten,
omhoog houdt.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Engel Jansz
Engelen, Arnhem, rentmeester, schepen, ov.
1635; GAArnhem, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Engel Jansz Engelen, Arnhem, rentmeester, schepen. Obiit 1635.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*GAArnhem, inv. 2089. Wapenboek
St. Joosten Schutterij Arnhem.
Hendrick Engelen, 1601.

ENGELEN - alliantiewapen; gedeeld, I. in rood drie ruiten, in het midden vergezeld van een ankerkruis, alles
van zilver (ENGELEN), II. in zilver een zwart liervormige figuur, waarvan de twee armen verbonden zijn door
twee stangen, en overtopt door een rode ster (WIJNTGENS, WIJNTGIS, WIJNTJES). Helmteken: geen.
Schildhouder: een rechts van het schild staande engel.
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foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
ENGELEN - alliantiewapen; gedeeld, I. in rood drie ruiten, in het midden vergezeld van een ankerkruis, alles
van zilver. (ENGELEN), II. in goud drie zwarte leeuwen boven elkaar (van OMMEREN). Helmteken:
ENGELEN.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Gijsbert
Engelen, Arnhem, ov. 1640.
Zie voor afbeelding de volgende.

ENGELEN/CRAEIJVANGER - gedeeld, I. ENGELEN (ruiten en ankerkruis), II. CRAEIJVANGER (in goud
een zwarte kraai).

Catharina Engelen (1537-1619). Detail van een schilderij uit 1613 door
onbekende kunstenaar.
Bierens de Haan (red.) (2002).
Catharina trouwde Reynier Craeijvanger. Opvallend is dat zij haar wapen
op de heraldisch belangrijkere rechterzijde plaatste.

◄Engelen/van Ommeren (zie voorgaande).
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ENGELEN/VERSTEEGH - gedeeld, I. in rood drie ruiten, in het midden vergezeld van een ankerkruis, alles
van zilver. (ENGELEN) II. in zilver drie groene bomen naast elkaar op groene grond (VERSTEEGH).
Schildhouder:
een rechts van het schild staande engel met blauwe vleugels, het schild houdende aan een groen koord
met aan beide einden kwasten.

◄Engelen/Versteegh
*Coll. Muschart, CBG (zie Zeven, 1994a): Engelbert Ottenz Engelen,
Arnhem, griffier 's hoves van Gelderlandt, ov. eind (ulto) juli 1629.
*GAArnhem, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Engel
Jansz Engelen, Arnhem, rentmeester, schepen. Obiit 1635.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

ENGELEN/GESSER - gedeeld, I. in rood drie ruitvormige zilveren gespen, in het midden vergezeld van een
verkort gouden kruisje (ENGELEN), II. van GESSER (paardenneusknijper). Helmteken: het kruisje.
Dekkleden: rood en zilver.
*Coll. Muschart (Zeven,
1994a): Otto Engelen,
Arnhem, 1641 hopman en
advocaat des hoves van
Gelderlant, ov. 1652;
Gelders Archief, inv.
Wapenboek St. Joosten
Schutterij Arnhem: Otto
Engelen, Hopman end
Advocaet des hoves van
Gelderlant, 1641. Obiit
1652; inv. 352.1
Wapenboek St.
Lucasbroederschap
Arnhem: Otto Engelen,
Ducatus Gelriae etc
substitus graphiaerius, 7-11-1637, Otto Engelen Gs, Ao 1643.
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
ENGELEN van OPHUIJSEN - in zilver drie ruitvormige zwarte gespen. Dekkleden en wrong: zwart en
zilver. Helmteken: tussen een vlucht van zwart een gesp van het schild.
*Schutte (1975): I.347bis Engelbertus Engelen van Ophuijsen (Arnhem, 24-9-1642).
ENGELEN - drie schuinrechts geplaatste klophamers met grote koppen.
*Veluwe-2-5: Giellis Engelen, Arnhem 11-7-1621.
*Muschart: Los charter: Giellis Engelen, bakker, geërfde in kerspel van Velp, Arnhem 9-10-1624. Omschrift:
de naam.
*Arnhem-6-2: Giellis Engelen, 2-9-1692. Omschrift: de naam.
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*Arnhem-32: Giellis Engellen, geërfde in Veluwenzoom, Arnhem 12-7-1623 Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Gielis Engelen, als gevolmachtigde, Arnhem, 21- 3-1660; idem charter 1412 Gelders
leenman 30-4-1623; idem charter 1407, 16-3-1612.
*Gelderland-5: Giellis Engelen, leenman van Gelre, Arnhem 8-2-1616, Arnhem 27-10-1625. Omschrift: de
naam.
van ENGELENBURG - in goud een rood kasteel staande op een groene grasgrond. Helmteken: de
aartsengel Gabriel uitkomende. Dekkleden: goud en rood.
*Dagblad De
Vallei 29-3-1972;
zie ook Zeven
(1996f).
 Zeven (1996).;
Wapenkaart, A.P.
de Kleuver,
Veenendaal.
van
ENGELENBURG
- in zwart een
gouden burcht bestaande uit drie gedekte torens, zilver verlicht en gevaand, de middelste zilver gesloten,
alles staande op een groene grond. Helmteken: de aartsengel Michael uitkomend met gespreide vleugels,
in de rechterhand een vlammend zwaard houdend; de engel zilver, harnas, zwaard en schede goud.
Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

*Jaarboek van het CBG 50 (1996) reg.
671. De aartsengel is geharnast, maar op
de Engelenburg in Rome is dat niet het
geval.
xerox Bron.

Ontv. Henk. J. van Engeleburg 3-12-2010.
Zie ook E. van Engelenburg. 2007. Van Engelenburg, van visioen
naar Veense familie. Veenendaal. 204p. Gebaseerd op zegelstempel
van Pieter van Engelenburg (1803-1870).

van den ENGH - een ossenkop met tussen de hoorns een zespuntige ster. Helmteken: waarschijnlijk een
zespuntige ster tussen een vlucht.
*GANijkerk, Weeshuisarchief inv. nr. 062:Hendrick van den Engh, 6-8-1771. Zegelafdruk slecht.
waarschijnlijk gebruikte hij een zegelstempel van een van DIERMEN.
van ENGHUSEN - vier ruiten naast elkaar, waarvan de twee buitenste de zijranden raken.
*Arnhem-15: Palick van Enghusen, knaap, Arnhem 1436. Omschrift: onduidelijk.
van ENSCHUT - een omgewende vogel op grond. Helmteken: een vlucht.
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Cornelis Enschut, Gildemeester, 1766.
*AZ-185.

*Muschart 60F. St Josephus Gildebeker ca 1780, GM Arnhem en AZ-185.
Cornelis Enschut, Gildemeester, 1766.
Zie voor kleuren beneden. Zie ook ENSCHUTT.
van ENSCHUT - gevierendeeld, 1 en 4. in goud twee blauwe vleugels naast elkaar, 2 en 3. in blauw een
staande zilveren vogel.
*Coll. Steenkamp (CBG): Cornelis van Enschut, J.U.D., Arnhem 30-12-1805. GAArnhem.
Variant: 2 en 3. in zwart een eend op grond.
*Arnhem-18: Mr. Cornelis Adriaan van Enschut, lid van de magistraat Arnhem 30-12-1805.
Willem Jan van Enschut, groothertogelijk Bergsche postfactor te Arnhem 27-12-1809. Wapen?
ENSCHUTT - een omgewende vogel op grond. Helmteken: een vlucht.
*Bakkers- en brouwersgildebeker GMArnhem: Cornelis Enschutt, gildemeester, 1766. Muschart 60F.
Zeven (1993b): beker.
ENSINCK - drie ringen. Helmteken: een ring tussen een vlucht.

Jan Ensinck, gardiaen 1660.
*Arnhem-30 en AZ-186, AZ-187
Zie ENSING.
ENSING - drie koeken of penningen.
*Arnhem-30: Jan Ensing.
Zie ENSINCK.
van ENST - in zilver een gouden merk. Helmteken: het merk.

*Arnhem-19: Hendrick van Enst, adelborst.
goud op zilver!
Hendrick van Enst, Adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraetvendel te Arnhem.
van EPS - een merk en in de schildvoet een hart. Helmteken: aanziend gestelde doodshoofd en de letters B
en VE.
*Gelderland-5: Bartolt van Eps, Arnhem? 20-4-1697.
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van ERCKELENS - (in goud) twee (blauwe) dwarsbalken. Een antieke vlucht volgens het schild.
A.F.O. van Sasse van Ysselt. 1915. Genealogie van het geslacht Sasse. ’sHertogenbosch. 162p.
*Gelderland-5: Berndt van Erck(e)lens, scholtz ampt Ede. Omschrift: de
naam ERCKELENS. Papierwaszegel.
*Muschart (1950): 149: Herman Jacob van Erckelens, ov. 26-1-1771, en zijn
vrouw Elisabet Agnis Schrassert, ov. 14-10-1760.
Alliantiewapen: man: twee dwarsbalken (van ERCKELENS), vrouw:
SCHRASSERT (uitgerukte heideplanten). In de vier hoeken: rbo (van
ERCKELENS), rbe (van HOECKELUM), lbo (SCHRASSERT), lbe (LOBEN
van SPAENSWEERT).
*Nuys: H.J. van Erckelens, Harderwijk 16-8-1755.
*Gelderland-4: Herman Jacob van Erckelens, overste pander van Veluwen,
23-3-1739.
*Gelderland-5: Peter Franciscus van Erckelens, J.U.D., Harderwijk 15-8-1755.
*Arnhem-34: Jacop van Erckelents, Lunteren 13-12-1593. Omschrift: beschadigd.
*Bentinck: Herman Jacob van Erckelens, Ede 25-7-1753; Jacob Erckelens, gerichtsman van Ede 23-21599. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Joost van Erckelens, scholtis ampt Apeldoorn, 7-9-1622. Helmteken: een antieke vlucht.
Omschrift: de naam. Papierwaszegel. Zie ook van ERKELENS.
van ERCKELENS - in goud twee blauwe dwarsbalken, de bovenste dwarsbalk beladen met een gesteelde,
groene klaverblad. De helm gekroond. Dekkleden: goud en blauw.
*G.A.P. van Helbergen.
*Epe-1-1: Joost van Erckelens, geërfde in Veluwe 23-8-1609. Helmteken: antieke vlucht. Omschrift: de
naam.
*Hattem-1: Joost van Erckelens, scholtis ampt Doornspijk 22-9-1662. Omschrift: onduidelijk.
Papierwaszegel.
*Gelderland-5: Herman Jacob van Erckelens, leenman van het Kapittel van St. Marie te Utrecht, Elburg 8-31729.
kleur (vdBosch); zw (vHelbergen). VG 6 (1981): 100.
Variant: het veld zilver.
*Gelderland-5: Frank Henrick van Erckelens, kapitein te Harderwijk, 15-3-1740.
Variant: het klaverblad staande op de bovenste balk.
*Bentinck: Jacob van Erckelens, Ede 1560.
van ERCKELENS - in goud twee blauwe dwarsbalken vergezeld on het schildhoofd van een gesteeld
groen klaverblaadje op de bovenste dwarsbalk rustend. Helmteken: een kroon met drie fleurons en twee
parels.

*Gelderland-6: Jacob van Erckelens, scholtz
ampt Ede 17-4-1561. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel; Jacob van Erckullens,
scholtz van Ede, 31-1-1564. Omschrift: de
naam. Papierwaszegel. In tekst: Erckulenz.
Handtekening: van Ercklens.

van ERCKELENS - twee dwarsbalken. Helmteken: een antieke vlucht volgens het schild.
*Arnhem-11: Jorrien van Erckelens, scholtus van het ampt Appeldoorn, 15-2-1651.
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van ERCKELENS/van AMERONGEN? – alliantiewapen; gedeeld, I. twee dwarsbalken (van
ERCKELENS), II. een schuinbalk vergezeld van zes lelies (3-2-1). Een antieke vlucht volgens het schild.

*zerk Ned.
Herv. kerk te
o
Ede: A 1614 de 20 Januari is gestorve Jacob van Ercklens, scholtus tot Ee
[Ede] out sinde 84 iaren.
*Coll. ACZ foto.
Welk echtpaar Jacob van Erckelens, geb. ca 1530; mogelijk is zij een van
Amerongen. Zie ook van Bruggen (2002).

van ERCKELENS - een merk (1 of 2) en de letters S, V en E boven het schild.
*Gelderland-1: Steven van Erckelens. Arnhem 11-1-1620. Zegelringafdruk in was. Uithangend zegel. Merk
2.
*Gelderland-5: Steven van Erckelens, leenman van Gelre, Arnhem 8-8-1619. Merk 1.
*Gelderland-6: Steven van Erclens, Gelders leenman, Arnhem 4- 2-1614. Zegelring in uitlopende was. Merk
2.
van ERKEL - twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken.
*Arnhem-32: Otte van Erkel, heren Arentsoen, Arnhem 15-4-1361. Omschrift: de naam. Hij zegelt namens
Claes van Arnhem.
Is deze naam een verbastering van Van ARKEL?
van ERKELENS - in goud twee dwarsbalken.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996): zegel van H. van Erkelens, Harderwijk 17-9-1756.
Zie ook van ERCKELENS.
van ERMEL - een bloempot waarin een plant staande op een hek tussen twee bomen op een grond.
Helmteken: de boom met kegelvormig geschoren kruin.

*Gelderland-5: Arnoldus van Ermel, pred. te Doornspijk, 8-7-1741. Opziender van het te bouwen 't Feitenhof
te Elburg.
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van ERMEL - doorsneden, A. in zilver een uit de deellijn komende rode leeuw, blauw getongd en gekroond,
B. effen blauw. Helmteken: tussen een rode vlucht twee leeuwenpoten.

◄Ridderschap van de Veluwe.

Variant: effen blauw; een zilveren schildhoofd, beladen met een uit de snijlijn komende rode leeuw.
Helmteken: de leeuw van het schild uitkomend.

van ERMELER - gedeeld, I. doorsneden, A. drie kleine achtpuntige sterren naast elkaar geheel boven
geplaatst, B. beschadigd. II. ankerkruis.
*Gelderland: Thonis van Ermeler, Nijkerk 1537.
van ERMELL - een spingende bok. Helmteken: een bok van het schild. Dekkleden: licht en dionker.

*van Setters (1969): van Ermelo (=Armel, Armelo).
uit Bron: foto ACZ 19.26.
*Putten-1-2: Albert van Ermell, Dijckgreef in Wageningen, Bennekom 27-61611.
In tekst: van Armelen.
Variant: een klimmende bok. Helmteken: een uitkomende bok
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van ESCHEDE, zie STEVENSZ (ankerkruis), en van EYSSCHATE.
van ESEN - in zilver een zwart merk, bestaande uit het cijfer 4, de voet van de verticale arm gaande over
de hoofdletter H, waarvan de horizontale arm iets naar links verlengd is. Helmteken: een zwart-zilveren
vlucht. Dekkleden en wrong: zilver en zwart.
*Schutte (1975): 4.144 Cornelius ab Esen, Arnhem sept. 1656.
van ESSCHAT, zie STEVENSZ (ankerkruis), en van EYSSCHATE.
ESSCHING - drie bomen op losse grondjes, uit de stammen komen rechts en links korte takjes.
*Hattem-2-3: Lubbert Essching, richter tot Zwolle 9-8-1403.
van ESSE - een gaande of staande koe.
*AZ-188: Arent van Esse, Gardiaan, 1737.
van ESSEN - in zilver een zwarte schuinbalk, beladen met drie gouden ruiten, geplaatst in de richting van
de balk. Dekkleden: zwart, goud en zilver. Helmteken: twee ossenhoorns van goud en zwart.
Schildhouders: twee aanziende leeuwen.

R.W.A.M. Cleverens. 1988. Het geslacht Heeckere.Middelburg. 220p.

Zegelafdruk van Henricus de Essen,
Arnhem 1-8-1296.
Omschrift: S”HENRICI DE ESSEN
GAArnhem, Loeff 18.
Verkerk: Coulissen -- afb. XVIId.

Museum Nairac, Barneveld.
met kroon..
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Bron: Hollandse Genealogische
Databank.

Variant: Dekkleden: zilver, zwart en goud.
Andere bronnen:
*CSN 836: Henricus de Essene, knaap. Omschrift: S'HENRICI.DE ESSENE.FAMULI 1-9-1296.
*Backer (1880): zegel van Van Essen, landdrost der Veluwe, 1650. Het schild gedekt door een 9-parelige
kroon.
*Arnhem-15: Henric van Essen, Arnhem 1435. Helmteken: een steekhelm en wrong; idem Henrick van
Essen, Arnhem 1436.
*Arnhem-29: Rijck van Essen, dijckgreve van Veluwen, 5-7-1562. Helmteken: op een omgewende
traliehelm met wrong twee ossenhoorns. Omschrift: Rick van Essen.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Fredrick van Essen, 1641 richter tot Arnhem en in Veluwenzoom: van
Essen.
*Klesser (1995).
*Hattem-2-3: Gheryt van Essen, zv. wijlen Henrick van Essen, kerspel Wye, Zallant 26-5-1391. Omschrift:
de naam.
Variant: Dekkleden en wrong: goud en zwart en de hoorns van het helmteken: zwart en goud.

Schutte (1975) V.166 Hendrik van Essen en
V.030 Lucas Willem van Essen
Henricus ab Essen en V.030 Lucas
Guiljelmus ab Essen, Arnhem praetor collegii
104
Handfoto’s Ad J. de Jong, 2010.
De kleuren van de dekkleden zijn ten
opzichte van elkaar gewisseld.

*Rheden-2-1: Frederick van Essen, richter binnen Arnhem en in Veluwezoom 7-8-1647.
*Putten-1-2: Lucas Wilh. van Essen, jagermr van Veluwe, heer van Vanenburgh 2-1-1745, tr. Willemina
Johanna Torck.
*Wageningen-2-1: Herm. van Essen, landdrost van Veluwe 24-3-1656.
*Hattem-2-3: Henric van Essen, erfgenaam der mark van Schelsic (Zellic) 21-2-1419. Omschrift: de naam;
Henrick van Essen, leenheer van land in kerspel Voerachten 18-6-1458. Omschrift: de naam; Gherijt van
Essen, leenheer van land in kerspel Wije 12-1-1492; Rijkwijn van Essen, leenheer van land te Vorchten 211-1569.
*Veluwe-2-1: L.W. van Essen, Schaffelaar 29-6-1764.
*Veluwe-3+Veluwe-8: Rutger van Essen, dijckgreve op Veluwen, Arnhem 10-1-1610. Omschrift: de naam;
idem Henrick van Essen, geërfde en tuichweerdige gerichtsman, Arckemehen 6-9-1590.
*Arnhem-21: H.I. van Essen, richter van Arnhem en Veluwezoom 28-6-1747.
*Rhemen: Henrick van Essen 18-10-1593, 15-12-1590. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Hendrick van Essen, 17-1-1711.
*Gelderland-4: H. van Essen, Arnhem 7-7-1630. Helmteken vergezeld van de letters H, V en S.; H.J. van
Essen, rigter tot Arnhem en in Veluwezoom 3-12-1744.
*Gelderland-5: Juffrouw Evermoet van Essen, Arnhem 23-4-1676, een ruitvormig schild; Rijckwijn van
Essen, dijkgraaf van Veluwe, -?- 4-1-1600.
*Gelderland-7: van Essen tot Helbergen en Vanenburgh, landdrost van Veluwe. Omschrift: de naam.
*Hoeclum: Henrick van Essen toe Helbergen en Vanenburch, lantdrost van Veluwe 18-1-1660.
*van Lawick: Carel van Essen tot Helbargen 30-9-1724.
*Horst-1: Henrick van Essen tot Helbergen en Vanenburg, landdrost van Veluwe 26-12-1652.
*Arnhem-29: Gerit van Essen, 3-5-1418. Omschrift: de naam; Henric van Essen, Helmteken: een steekhelm
met twee bijna rechte ossenhoorns. Omschrift: de naam.
*Verwolde-2: Frederick van Essen tot Langelaar, raad van Gelderland en richter tot Arnhem en in
Veluwezoom, 13-1-1720.
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kleur (vdBosch); zw (Nikkels); kleur (wapenkaart GADeventer); Gelders Archief zegel Henricus de Essen,
1296); zw (Klesser, 1995); Dubbe (1976: schets).
zie van SCHERPENZEEL: Margriet van Essen, tr. 1595 Johan van Scherpenzeel: hun grafzerk. in rood
drie ruitvormige zilveren gespen, in het midden vergezeld van een verkort gouden kruisje.
Het Museum Nairac te Barneveld bezit een in hout gesneden vrouwelijk wapen van Essen.
Variant: het schild gelegd op een breedarmig kruis.
*Gelderland-4: Lucas Wilhem van Essen, landdrost van Veluwe 28-7-1698. Zie ook beneden.

Henr. van Essen, landdrost
Zegelafdruk van Hnr. van Essen
Tek. uit B. Dubbe. 1976.
van Veluwe, [Arnhem} 24-3-1656.
[Arnhem} 9-4-1672.
Zeven (2006: 16.21).
Zeven (2006:19.32).

Monumenten van zilver.
Zwolle. 72p.

Een wapenbord langs de inrit van de Essenburg te Hierden.
*www.kranenburgia.nl

van ESSEN/van der CAPELLEN - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een zwarte schuinbalk,
die beladen is met drie aanstotende ruiten, sie geplaatst zijn in de richting van de schuinbalk (van ESSEN),
2 en 3. een ankerkruis met op de rechterarm een torentje (van der CAPELLEN ); een hartschild beladen
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met een dwarsbalk. Schilddekking: een kroon. Helmteken: op een wrong, waaruit twee olifantstrompen.
Dekkleden: zilver en (donker). Schildhouders: twee leeuwen.

T. Beijer & J.W. van Dijk. 1988. P70 in St. Jansdal. Barneveld. 120p.
*Backer (1880): zegel van Jonker Willem van Essen, landdrost, 1695.
van ESSEN/TENGNAGEL- alliantiewapen: man: in zilver een zwarte schuinbalk, die beladen is met drie
aanstotende gouden ruiten, die geplaatst zijn in de richting van de schuinbalk (van ESSEN). Helmteken:
rechts een gouden en links een zwarte hoorn. Wrong en dekkleden: zwart en goud; vrouw: in zwart drie
gouden wassenaars. Helmteken: op een zwart-zilveren wrong een gouden wassenaar tussen een van goud
op zwart doorsneden vlucht. Dekkleden: goud en zwart (TENGNAGEL).

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Joncker Henrick van Essen, Arnhem, raet
van Gelderland, ov. 1640; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St.
Joosten Schutterij Arnhem: Joncker Henrick van Essen, Raett in
Gelderlandt. Obiit 1640.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding.
van ESSEN/van VARICK - alliantiewapen: man: in zilver een zwarte schuinbalk, die beladen is met drie
aanstotende ruiten, die geplaatst zijn in de richting van de schuinbalk. Helmteken: twee hoorns, rechts goud
en links zwarte. Dekkleden: alleen rechts zwart en goud (van ESSEN); vrouw: in zilver drie rode,
goudgekroonde, blauwgetongde uitgerukte leeuwenkoppen. Helmteken: op een rood-zilveren wrong de
leeuwenkop van het schild tussen een zilveren vlucht. Dekkleden: rood en zilver (van VARICK).

*Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten
Schutterij Arnhem: Fredrick
van Essen, Richter tot Arnhem
Ende In Veluwen Zoom, 1641.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie
Inleiding.

388

van ESSEN/VIJGH - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. een schuinbalk, die beladen is met drie
aanstotende ruiten, die geplaatst zijn in de richting van de schuinbalk (van
ESSEN), 2 en 3. twee beklede armen kruislings geplaatst (als VIJGH).
Hartschild: in ?goud een rode dwarsbalk. Helmteken: twee ossenhoorns.
Schildhouders: twee leeuwen.
Zeven (2006::26.13). Luc. Wilh. Van Essen, landdrost van eluwe.[Arnhem]
29-3-1699. Zegelringformaat.
*Brummen-1: Luc. Wilh. van Essen, pachter in het ampt Brummen 15-21695.
*Putten-1-2: Luc. Wilh. van Essen, landdrost van Veluwe, Schaffelaar te
Appel 22-4-1683.
*Gelderland-4: Lucas Wilhem van Essen, landdrost van Veluwe 11-6-1694, 2-7-1697.
*van Lawick: Luc. Wilh. van Essen, landdrost van Veluwe, Barneveld 19-11-1697.
*Arnhem-11: Lucas Wilhelm van Essen, landdrost van Veluwe, 10-9-1698.
*Gelderland-2: juffr. Johanna Judit van Essen, 17-1-1711.
van ESSEN - in goud op een grasgrond een zilveren paal, waarom windend twee ranken, uitlopend naar de
schildhoeken en van boven groen bebladerd, aan elke zijde vergezeld van een zilveren klimmende bok met
gouden hoorns, de rechter omgewend. Dekkleden en wrong: groen en goud. Helmteken: de bok van het
schild uitkomend.

zwarte bokken (zie Wentholt).

*Gelderland-5: Jan van Essen, J.U.D., Arnhem 26-10-1744.
Variant: in goud twee elkander aanziende bokken in natuurlijke kleur, klimmende tegen een groene
wijnstok, alles ondersteund door een grasgrond. Helmteken: een uitkomende bok. Dekkleden: goud en
groen.
Ned. Patr. (1920):
zw (Ned. Patriciaat, 1920).
Variant: zwarte bokken (zie boven).
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Variant: de paal ook groen.
*ten Houte de Lange (2001).
van ESSEN - een staande os.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Arent van Essen, gardiaen
1737.
van ESSEN - een merk.
*Arnhem-6-1: Derck Janssoen van Essen, ?Arnhem 20-11-1594.
Dit merk is van Jacob PROEST (zie aldaar).
van ESSEN, zie STEVENSZ (ankerkruis).
van ESSEN/van SCHERPENZEEL – alliantiewapen; man: van SCHERPENZEEL en vrouw: van ESSEN.

Zerk me het alliantie-wapen Van
Scherpen-zeel en Van Essen.
Johan van Scherpen-zeel, ov. 1619,
hertro. 1595 Margriet van Essen.
Uit: A.G. Muller. 1971. De Heren van
Scherpenzeel. Ned. Historiën 5: 89-97.
*zie van SCHERPENZEEL.
ESSENIUS - in goud een kruis. Helmteken: een kruis tussen een vlucht.
*Enghuizen-1: A. Essenius, Arnhem 24-10-1778.
van ESSENVELT, zie van ESTVELT.
van ESTVELT en spellingen - in rood een zilveren ankerkruis. Dekkleden: rood en blauw. Helmteken: een
ijzeren vuurmand waaruit gouden, rode en blauwe vlammen opstijgen.

Museum Nairac,
Barneveld

Reijnier van Estvelt, 1541.
Muscharts Wapenboek Amersfoort
GAAmersfoort. Zie Zeven (2000).
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*R.T. Muschart. 1915. f41r: Wapenboek Amersfoort, GAAmersfoort: Reijnier van Estvelt, 1541 (Zeven,
2000).
De zegelsnijder maakte af en toe van een ankerkruis een krulkruis.
*Ned. Patriciaat (1947).
*zie van WOLFSWINCKEL.
*Veluwe-2-3: zegel W. van Estvelt, ontvanger te Barneveld 16-4-1720. In rood mogelijk een ankerkruis.
*Gelderland-5: W. van Esvelt, Barneveld 24-7-1721; Hadewich van Estvelt, -?- 22-7-1687.
*Gelderland-6: Thomas van Esvelt, burgemr. der stad Wageningen 15-5-1778. Omschrift: vaag.
Papierwaszegel; Johan van Estvelt, schepen van Zandtwijck, 10-5-1608. De mand omschreven als een
tenen mand zonder oren, waaruit vlammen. Omschrift: de naam. Papierwaszegel; Maes van Estvelt,
scholtrichter tot Uddelroheech. Muschart: 'Met lage brede mand waaruit vlammen. De mand direct op het
schild, dus zonder helm.' Omschrift: de naam.
Hoe kan een tenen mand een vuurkorf zijn? (ACZ).
*Gelderland-7: Hadewijck van Essvelt, advocaat, Arnhem 6-10-1686.
*Gelderland-10: J. van Estvelt, Barneveld 16-4-1720.
*Bentinck: Thomas van Estfeldt, schepen van Wageningen 19-4-1575. Omschrift: --maes van Esvelt.
Variant: Helmteken: een smalle mand waaruit vlammen.
*Gelderland-2: Reiner van Esvelt, ampt Ede, 12-1-1578. Omschrift: de naam.
Variant: dekkleden zilver en rood; charter 1357 Wolter van Estvelt, burger van Amersfoort heeft een
pandschap genomen de Schoothorster thiende gelegen in kerspel Ede. Een krulkruis. Op het schild rust
een brede tenen mand met twee grote oren waaruit vlammen komen. Omschrift: de naam.
*E. van Alpen. 1964. Van Alpen. Gens Nostra 19: 116-126: Reijner Berwen van Estvelt, Barnevelt 23-121514.
Variant: de vuurmand en vlammen in natuurlijke kleuren.
Variant: een gewone mand waaruit vlammen opstijgen.
*Gelderland-5: Johan van Essevelt, -?- 21-7-1621.

Reynier van Estvelt, Nijkerk, 19-4-1669. GANijkerk, R.K. Parochie H.
Catharina archief 149. Coll. ACZ foto Nijkerk II.14.

van ESTVELT, zie van ESVELD en van ESTVELD.
*Klesser (1995)
zw (Klesser, 1995).
van ESVELD, ESTVELT - in een rood veld een gouden dwarsbalk, beladen met drie naast elkaar
geplaatste zilveren zespuntige sterren, en boven met een zilveren ankerkruis/'geankerd kruis boven een
fasce met drie zespuntige sterren'.
*GABarneveld, ex: W. van Esveld. 1917. Onderzoekingen geslacht van Esveld, loopende over 1334-1916.
Zaltbommel.
Variant: mogelijk een verhoogde dwarsbalk. Helmteken: twee kleine voorwerpen als een omgekeerde
keper gerangschikt.
*Gelderland-1: Evert van Estvelt. Gelders leenman, 1539. Omschrift: beschadigd. Papierwaszegel.
van ESTVELD/ESVELD - alliantiewapen; gedeeld, I. een dubbelkoppige adelaar, II. een ankerkruis.
*E.J. Wolleswinkel. 1985. Twee Scherpenzeelse geslachten Van Wolfswinkel. De Ned. Leeuw 102:
k146-k208.
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van zerk; zw (Nix: met vuurkorf als helmteken).
van ESTVELT/? - I. alliantiewapen; gedeeld, I. een ankerkruis (van ESTVELT), II.twee kepers boven
elkaar. Helmteken: een adelaar.

*Beijer & van Dijk (1988).
zw (bron).

van ESTVELT/van WOLFWINCKEL - alliantiewapen; gedeeld, II, een ankerkruis (van ESTVELT), I. een
adelaar (van WOLFSWINCKEL)?.

Grafzerk van Van Wolfswinckelvan Es(t)veld, 1661. Verloren
gegaan. Foto: J.W. van Maren.
Uit: E.J. Wolleswinkel. 1985.
Twee Scherpenzeelse
geslachten Van Wolfswinckel.
De Ned. Leeuw 102: 146-206:
afb. 2.

van EVERDINGEN - geschuinbalkt van zes stukken zwart en goud.
 Volgens de Franse wapenbeschrijving moeten de kleuren van de schuinbanden goud en zwart zijn.
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*www.heraldique-europeene.org/
*Gelre nr 1444 Henric v. Everdingen: bandé d’or et de
sable.
van EVERDINGEN - geschuinbalkt van zes stukken goud en zwart. Helmteken: een kroon, waaruit een
antieke vlucht de rechterbleugel doorsneden goud en zwart, fr linkrtvleugel doorsneden zwart en goud.
Dekkleden: zwart en goud.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

van EVERDINGEN - geschuinbalkt van zes stukken, waarvan de tweede balk rechtsboven beladen met
een breedarmig kruis in de richting geplaatst.
*Arnhem-26: broeder Derick Walloff van Everdingen, commandeur van den convent ende godtshuyse sijnt
Johans tharnhem (=St. Jan te Arnhem) 28-9-1468. Omschrift: 'S.THEODERICI.WALLEFF'.
EVERS - drie wassenaars.
*Elburg-2-1: zegel: Wilhelmus Evers, en zijn vrouw Johanna Vos, testeert 20-9-1781.
EVERS - drie voorwerpen. Helmteken: een voorwerp van het schild.
*Rheden-2-1: Jan Evers, volm. van Alberdina Evers, haar man David Reker, en Beeltje Evers, alle drie te
Amsterdam 24-2-1752.
EVERS - twee schuingekruiste pijlen met de punten omlaag.
*van der Hoop: Jan Evers, diacon van de kerk te Oosterbeek 26-11-1771.
EVERS - in zilver drie zilveren duiven met gouden bek en poten. Wrong en dekkleden: blauw en zilver.
Helmteken: de duif van het schild.

◄Ft. Nineke
Ch. ZevenHissink.
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Zeven (2006: 24.14): J.W. Evers, Arnhem 9-4-1798. Zilver op zilver.
Zie ook STAATS EVERS.
*ten Houte de Lange (2001).
*J.M. Evers, lid van de Commissie ter reorganisatie der gemeente bestuuren in het voormalige gewest
Gelderland, Apeldoorn, 19-4-1798.
In dat jaar was hij lid van de Commissie uit het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalige
Gewest Gelderland (GAHarderwijk, inv. nr 1604).
*GABrummen, inv. nr. 79.
Zie ook STAATS EVERS. Zilver op zilver is heraldisch ongebruikelijk.
EVERS - in blauw een keper waardoor twee pijlen gestoken. Helmteken: een ongevederde verticaal
geplaatste pijl tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Gerhard Evers, leenman van Gelre, scholtis van het ampt Voorst, Twello 5-5-1772.
EVERS, zie ONBEKEND-10
EVERS VIEREVANT, zie VIERVANT.
EVERSDIJCK – doorsneden, A. onduidelijk, B. gedeeld, I. een leeuw, II. een gaande everzwijn. Het
ruitvormige schild hangend aan een strik.

Zeven (2006: 08.18): J.M. Eversdijck,
Wageningen 2-3-1804.
EVERSDIJCK - twee kepers vergezeld van drie burchten. Helmteken: op een steekhelm een dito burcht
tussen een antieke baniervlucht. Omschrift: de naam.
EVERSEN .- een merk, vergezeld van de letters J en E. Helmteken: een vijfbladige kleine bloem tussen een
vlucht.
*Putten-1-4: Jan Eversen en zijn vrouw Catharina Smidts, Putten, bij des Kellnaers Schaepsschott 15-11682. Omschrift: onduidelijk.
EVERSEN - een dubbele adelaar. Helmteken: een ring.
*Gelderland-6: Melchior Eversen, scholtis van Scherpenzeel, 4-2-1568. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel. In tekst: Evertsz.
Muschart: zie WOLFSWINCKEl.
EVERTS - in blauw een zilveren keper, gaande over twee schuingekruiste zilveren ongevederde zwarte
pijlen met de punten omhoog. Wrong en dekkleden: blauw en zilver. Helmteken: een ongevederde pijl met
de punt omhoog tussen een blauw en zilveren vlucht.
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Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
◄Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*ten Houte de Lange (2001).
*Arnhem-27: Mr. J.E. Everts Bzoon, wethouder van Arnhem 1899.
Variant : in blauw een ingebogen zilveren keper, waardoorheen twee schuingekruiste gevederde pijlen met
de punten omhoog. Helmteken: bovenhelft van een verticale pijl tussen een vlucht.
Herm. Joh. Jac. Everts, guardian en: Herm. Joh. Jac. Everts. Guardiaan, 1778.
*Zeven (1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ-189: 1778 en
AZ-190.
AZ-190 het veld horizontaal geärceerd (blauw).
*Klarenbeek-1: Gerhard Everts, scholtis 2-6-1781.
*Twello-1: Mr. P.P. Everts, notaris 29-11-1837. Geen omschrift.
Variant: in blauw een smalle zilveren keper, waardoorheen twee kruislings pijlen gestoken zijn. Helmteken:
een ongevederde pijl tussen een vlucht.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van Gerhard Everts, scholtus van Voorst 25-3-1776.
*Gelderland-4: Gerhard Everts, scholtis ampt Voorst 1774/5.
*Gelderland-5: Gerhard Everts, leenman van Gelre, Twello 5-7-1774.
*Gelderland-12: Mr. Philip Pelgrim Everts, Epe, notaris 20-7-1829.
*Gelderland-14: Mr. P.P. Everts, notaris te Twello 16-7-1824. Papierwaszegel.
*Schimmelpenninck: Gerhard Everts, scholtis des ampts Voorst 1-5-1776. Lak.
EVERTS - een dwarsbalk vergezeld van drie vijfbladige bloemen.

Iacob Derck Everts, Gardiaan, 1772.
*AZ-191.
zie volgend wapen.
EVERTS - in goud een (smalle) dwarsbalk vergezeld van drie vijfbladige bloemen, alles van rood.
Helmteken: een rode kelk tussen een gouden vlucht. Dekkleden: rood en goud.
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Willem Everts, Vaandrigt, Ao 1706, Luijtenant geworden 1775. Obiit 1781.
*Gelders Archief, inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat vendel Arnhem:
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

EVERTS - in blauw een zilveren zwaard met gouden gevest, waaromheen een gouden oranjetak met drie
appelen. Een halfaanziende helm: wrong en dekkleden: zilver en blauw; helmteken: een onderarm van
natuurlijke kleur, gekleed van zilver, houdende het zwaard van het schild opgeheven. Wapenspreuk:
USQUE DEFENDAM in zwarte letters op een wit lint. (Vertaling niet gegeven).

*Nederland's Adelsboek Do-F: 82 (1992): 272.
*ten Houte de Lange (2001)
zw (Ned. Adelsb.).
▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.
EVERTS - gevierendeeld, 1 en 4. in blauw drie gewende zilveren wassenaars, 2 en 3. in blauw een rode
leeuw, goud gekroond, gaande over drie zilveren dwarsbalken. Een aanziende helm; geen wrong;
dekkleden: rechts zilver gevoerd van blauw, links blauw gevoerd van rood; helmteken: drie struisveren, 1
blauwe tussen twee zilveren, overtopt met een wassenaar van het schild.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*Ned. Patriciaat; ten Houte de Lange (2001).
*Nederland's Adelsboek: Do-F: 82 (1992): 277.
EVERTS - een klimmende ram. Helmteken: een uitkomende ram met de letters H en E.
*Putten-1-1: Henrick Everts, Gelders leenman te Arnhem 29-6-1687.
EVERTS -- doorsneden, A. twee zesbladige bloemen, B. een dito bloem. Helmteken: een vlucht waartussen
een emmer met hengsel.
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*Brantsen: Henrik Willem Everts, ampt Rheede 14-3-1760.
EVERTSEN - een merk. Helmteken: ?

Wijnand Evertsen, 3-8-1689.
Gerrit Evertsen, 20-1-1768.
GABarneveld doos 2 code 60.
GABarneveld doos 13 code 58.
Omschrift: --WYNNAND SIG.EVERT.GERRITS.
Op 20-1-1768 zegelt ook een
Het stempel is mogelijk van zijn vader.
Wijn Evertsen. Beide foto’s coll. ACZ B24.24 en B 26.26.
EVERTSEN - een verhoogd klein ankerkruis vergezeld rechts en links van de onderarm van een vijfpuntige
ster en in de schildvoet een klaverblad met de steel omlaag. Helmteken: een vuurkorf waaruit vlammen
stijgen.

Teunis Evertsen, Nijkerk 11-5-1763.
Part. Coll. TR.
Coll. ACZ foto Nijkerk IV.32.

EVERTSEN - een merk tussen de letters G en B. Het schild gekroond.
*Coll. Muschart, zie ook Zeven (1995a): zegel van Beert Evertsen, gerichtsman van Oldebroek 17-1-1763.
EVERTSOEN - drie uitgerukte heideplanten vergezeld van een kleine lelie tussen de twee bovenste.
*Brant Evertsoen, kerspel Ede 12-5-1475. Zie BRANTSEN.
EVERTSZ - een merk.
*Gelderland-6: Gerridt Evertsz, buurschap Wyssel. Omschrift: beschadigd.
EVERTSZ - een omgewend, klimmend hert.
*Hattem-2-3: Henrick Evertsz, in de buurt van klooster Clarewater 3-11-1460. Omschrift: onduidelijk.
EVERWIJN - een merk. Omschrift: de naam.
Hetzelfde merk als van Reiner LUER.
*Klooster-1-2: zegel Reynier Everwijn, schepen van Arnhem 8-2-1616 (1).
*Klooster-1-4: zegel Gijsbert Everwin, Arnhem 7-1-1600 (1).
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*Arnhem-6-1: Reinier Everwin, geërfde van Veluwenzoom 21-9-1597. Omschrift: de naam. In tekst: Reijner
Everwijn (2).
*Arnhem-6-3: Reinier Everwijn, schepen van Arnhem 2-12-1754. Omschrift: afgebroken. In tekst: Reijner
Everwijn (3).
EVERWIJN - in rood een zilveren kraanvogel zonder grasgrond. Helmteken: de kraanvogel van het schild.
Dekkleden: rood en zilver.

Ned. Patriciaat.
Willem Everwijn,
Gildemeester, en Willem Reinderzoon Everwijn, gildemeester ca
1700.
*Arnhem-30: *AZ-193 en AZ-194. En AZ-193 en AZ-195 in
spiegelbeeld.

Wapenkaart,
GADeventer.

Ned. Patriciaat 3 (1912): 99-103, 447.

*ten Houte de Lange (2001).
*Schutte (1975): I.201 (Everhardus Everwyn, 9-10.1630); II.130 (Jacobus Everwijn,18-9-1656).
*AZ-193 en AZ-194: Willem Everwijn, Gildemeester.
*ten Houte de Lange (2001).
*Schutte (1975): I.201 (Everhardus Everwyn, 9-10.1630); II.130 (Jacobus Everwijn,18-9-1656).
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▲Bron: Hollandse Genealogische
Databank.
◄Wapen van Reinier Everwijn, ov.
1635. Lid van de Sint Nicolai Broederschap te Arnhem.
▲Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Gilles Everwijn, Arnhem 1654; Jacob Everwijn, Arnhem 1658; Willem
Everwijn, Arnhem 1652, ov. 27-2-1667.
Variant: op grasgrond.
*Schutte (1975): I.30 Everhardus Everwijn, 20-9-1618; Guilhelmus Everwyn, 25-3-1647; Joannes Everwijn,
24-9-1619.
*Uchelen-1: zegel Reynder Everwijn, huysmeester van het Arme Wesenhuijs te Arnhem 7-5-1616.
Omschrift: de naam.
*Arnhem-3: Reynier Everwijn, schepen van Arnhem 25-4-1625; Everard Everwijn (omschrift: de naam) en
Dor. Everhard Everwijn J.U.D. 21-9-1650.
*Arnhem-5: Mr. Everhardus Everwijn, 1656, adv. fiskaal van Gelderland.
*Arnhem-6-1: Reiner Everwijn Ghijsbertsz, schepen van Arnhem 26-4-1629. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-3: Reiner Ghijsbertsz Everwijn, schepen tot Arnhem 10-5-1628. Omschrift: de naam.
*Veluwe-8: Reijnier Gijsbertsz Everwijn, Arnhem 12-6-1630. Omschrift: de naam.
*Arnhem-13-1: Dr. Everard Everwijn, schepen van Arnhem 24-6-1638. Omschrift: beschadigd.
*Arnhem-25: Willem Everwijn, gildemeester.
*Hoff: Dr. Jan, Reijner en Evert Everwijn, Arnhem 18-8-1631; Everhard Everwijn, Arnhem 28-3-1650.
*Arnhem-29: Everard Everwijn, schepen van Arnhem 6-12-1647. Omschrift: de naam.
*Arnhem-31: Willem Everwijn, begin 17e eeuw, gildemeester.
*Brantsen: Susanna Nalida Everwijn, Arnhem 26-4-1723; Johanna Everwijn wed. Peter Verstegen,
burgemeester van Arnhem, Catharina Everwijn, Dr. Reinier Everwijn, Susanna Everwijn, Nalida Everwijn.
Arnhem 10-12-1709.
*Gelderland-5: Winand Everwijn, -?- 28-3-1622. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Everard Everwijn, Arnhem, 29-6-1641. Omschrift: de naam; -- Everwijn, Utrecht 14-1-1629.
Lak.
Variant: de steen lichtrood en zonder grond.
Variant: de kraanvogel op een lage grond.
*Arnhem-13: Gilles Everwijn, schepen van Arnhem 22-5-1686. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Everard Everwijn, schepen van Arnhem 6-12-1647. Omschrift: S.Evert Everwijn.
*Rhemen: Reijner Everwijn, Arnhem 24-2-1620. Omschrift: de naam.
: *ten Houte de Lange (2001).
*Schutte (1975): I.201 (Everhardus Everwyn, 9-10.1630); II.130 (Jacobus Everwijn,18-9-1656).
*Arnhem-30: Willem Reinderzoon Everwijn, gildemeester ca 1700.
*AZ-193 en AZ-194: Willem Everwijn, Gildemeester.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan Everwijn, Arnhem, schepen; Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Johan Everwijn, schepen: Willem Everwijn, 1652. OBIIT XXVII
FEBRU: M.DC.LXVII; (= 27-2-1667), Gillis Everwijn, 1653.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding.
zie ook Ott ENGELEN, Abraham TULLEKEN, Johan van BRIENEN, Hen derik BRANZEN, Wijnant VALK.

Detail van een schilderij van Everhard Everwijn, door onbekende kunstenaar,
1617.
Bierens de Haan (red.). (2002). De kraanvogel in het schild uit hoffelijkheid
omgewend.
Variant: zonder grasgrond, de kraanvogel omgewend en de steen in zijn poot van goud. Dekkleden: zilver
en rood. Helmteken: de kraanvogel van zilver met de steen van goud.
*Schutte (1975): II.135 (Wilhelmus Everwijn, 1646); II.169 Everhardus Everwijn, 1647; Aegidius Everwijn,
1647.
*AZ-195, Willem Reinder soon Everwijn, Gildemeister.
EVERWIJN/SANTIJN – alliantiewapen; gedeeld, I. in rood een omgewende zilveren kraanvogel met
gouden steen in de opgeheven rechterpoot (EVERWIJN), II. in rood zilveren latwerk vergezeld in het hart
van een gouden wassenaar (SANTIJN). Helmteken: de kraanvogel van het schild naar rechts gewend.
Dekkleden: rood en zilver.

400

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Evert Everwijn, Arnhem, 1634 burgemeester; Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Evert Everwijn, Burgerm[eeste]r.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding.
EVERWIJN/ENGELEN - alliantiewapen; gedeeld, I. EVERWIJN (de kraanvogel omgewend, de steen
goud.al of niet op een groene grond), II. ENGELEN (met zilveren kruisje). Helmtken: de kraanvogel
(EVERWIJN). Dekkleden: rood en zilver.

◄Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Jacob Everwijn, Arnhem.
*Arnhem-1: Johan Everwijn, 1622.
Everwijn, zie Engelen?
◄Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S.Lucasbroederschap Arnhem: Johan Everwijn, Anno mdcxx
(=1620), Everhardus Everwijn, J.V.D 7-11-1637. inv. 2089 Wapenboek S. Joosten Schutterij Arnhem: Jacop
Everwijn (helmteken omgewend).
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
EVERWIJN /KREVENGER - alliantiewapen; gedeeld, I. EVERWIJN (de kraanvogel omgewend op groene
grond), II. in goud een zwarte kraai (KREVENGER). Helmteken: een omgewende kraanvogel van het schild
(EVERWIJN).

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Reyner Evertsz Everwijn, Arnhem.;
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Reyner Everwijn Evertszn. Betaelt.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding
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EVERWIJN/TULLEKEN - alliantiewapen; gedeeld, I. EVERWIJN (de kraanvogel omgewend op groene
grond), II. TULLEKEN. Helmteken: de zilveren kraanvogel omgewend. Dekkleden: zilver en rood.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Reynier Everwijn, Arnhem, schepen;
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Reyer Everwijn, schepen; Reyner Everwijn, schepen.
foto’s ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding.
EVERWIJN/?- gedeeld, I. EVERWIJN (omgewende kraanvogel), II. in blauw een gouden schuinkruis,
vergezeld boven en beneden tussen de armen van het kruis van een zilveren adelaar, en rechts en links
van een verticaal geplaatste kronkelende zilveren slang. Helmteken: een kraanvogel. Wrong en dekkleden:
zilver en rood.

Wijnandus Everwijn, raadsheer, adv. fiscaal aan het Hof van Gelderland en Zutphen, 1620.
*Arnhem-1.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap Arnhem: Wijnandus Engelen, I.C. ducatus
Gelriae Comitatusq Zutphaniae Consiliarius et Fisci Advocatus. Obijt.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van EWIC - een omgekeerd blad.
*Arnhem-15: Roelof van Ewic, knaap, Arnhem 1435, broer van Gerit BAERS van EWICK. Omschrift: de
naam. In tekst: Ewick.
van EWICK - afgebroken. Helmteken: op een steekhelm een zwanenkop met sterk gebogen hals en borst.
*Arnhem-17: Rodolff van Ewick, schepen van Arnhem 20-2-1588. Omschrift: de naam.
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van EIJCK - in goud een uitgerukte groene (eiken)boom vergezeld van twee eveneens groene
klaverbladeren. Een aanziende helm met goud-groene wrong. Helmteken: de eikenboom van het schild
uitkomende. Dekkleden: goud en groen.

*Staats Evers (1874): nr 1.24: Cornelis van Eijck, Arnhem 25 May
1682.
*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem: Cornelis
van Eijck, 1683. 25. Maij.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
EIJGEL - in goud drie zwarte egels. Dekkleden en wrong: goud en zwart. Helmteken: een egel van het
schild.

◄Schutte (1975). I.334 (links) en
III.081. Bovenrechts: Henricus
Eijgel Obijt. Arnhem.
Handfoto van III.81 door A.J. de
Jong, 2010.
◄C.J. van den Bosch.

◄ Nineke Ch. Zeven-Hissink.
◄C.J. van den Bosch.
*Veluwe-2-10: H. Eijgel, Arnhem 27-7-1650.
*Doorwerth-1: Dr. Eijgel, burgemr. van Arnhem 17-2-1710.
*Arnhem-21: P. Eijgel, Wilp 16-1-1717.
*Brantsen: Peter Eijgel, voormond 8-11-1721, testament, lak 24-1-1708. Omschrift:
de naam.
*Brantsen: Peter Eijgel, J.U.D., schepen van Arnhem 21-5-1716; idem tweede
charter van zelfde datum; idem 24-1-1708.
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*Gelderland-5: Peter Eijgel, leenman van Gelre, Arnhem 12-12-1713.
EIJGEL – alliantiewapen; gedeeld, I. in goud drie zwarte egels (EIJGEL), II. in zilver een goud-gekroonde
rode leeuw met gouden wiel tussen de voorpoten. Helmteken: de egel. Helmteken: op een zwart-gouden
wrong een egel. Dekkleden: zwart en goud.

*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap Arnhem:
Henricus Eijgel, 1644.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Arnhem-5: Herman Eijgel.
van EIJL, van EIJLE, van EIJLL – in blauw een gouden lelie. Helmteken: op een omgewende steekhelm
een (omgewende) rode hertekop met hals met zilver gewei.

*Gelre nr 1184 Herman v. Eyl (Herman v. Eijle, 1391): d’az. à une fleur de lis d’or.
C.: une tête et col de cerf de gu. ramé d’arg.
natekening uit het Wapenboek Gelre.(www.heraldiqueeuropeenne.org/armoriaux/gelre/)
*Rhenen-2-2. Wilhem van Eijll, scepen van Arnhem 1544. Omschrift: naam (beschadigd).
Alles omgewend, ook het schild.
*Arnhem-6-1: Willem van Eijl, scepen tot Arnhem 6-12-1541: op lint de naam. Schild, helm en helmteken
omgewend.
*Arnhem-6-3: Willem van Eil Jansoen, schepen van Arnhem 25-10-1541. Op lint de naam. In tekst: van Eijll.
*Arnhem-15: Sander van Eijle, 1436. Omschrift: Sande---.
Muschart: ofschoon de kop duidelijk die van een hert is, zijn de *HUA643-1/2400-5 Wapenboek
hoorns van een os.
Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong 2010.
van EIJL - gedeeld, I. een lelie (van EIJL), II. een half hert.

Baltus van Eyl, Gardeiaen 1736.
*Zeven (1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, enAZ-196.
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EIJLANDER - in groen met passer en een winkelhaak gekruist, beide van goud. Helmteken: een boom van
natuurlijke kleur. Dekkleden: goud en groen.

*Kits Nieuwenkamp (1975): cachet 1e helft
18de eeuw bij particulier.
kleur (Nikkels); zw (Nikkels).
Kleuren door F. Nikkels toegevoegd.

EIJLERT - een springend paard op grond. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-5: Jan Adolph Coenraad Eijlert, ?Putten 2-5-1789.
van EIJLL RIBBIUS - alliantiewapen; gedeeld, I. drie ribben verticaal geplaatst (RIBBIUS), II. een lelie (van
EIJLL). Helmteken: een omgewende hertekop met hals.
*Veluwe-2-1: L. van Eijll Ribbius, advocaat te Deventer 16-3-1767, Deventer 14-7-1768.
van EIJMEREN - drie antieke molenijzers.
*Doorwerth-1: Wijchman van Eijmeren, rentmeester van het Gaidtshuijs [Godshuis] van Sinte Katharijne t'
Arnhem 22-2-1470. Omschrift: de naam.
van EIJMEREN - drie emmers met hengsels. Geen helmteken.
*Gelderland-5: Walraven van Eijmeren, leenman van Gelre 18-5-1719.
EYMERICSSOEN.- een geënte dwarsbalk vergezeld van drie gewende wassenaars.
*Arnhem-15: Aelbert Eymericssoen, Arnhem 27-4-1406. Omschrift: de naam.
van EIJS, van EYS - in goud twee rode kepers boven elkaar, vergezeld van drie blauwe druiventrossen met
de bebladerde stelen omhoog, twee boven en één beneden. Helmteken: een dito druiventros.

Bron: twee wapens uit Hollandse Genealogische
Databank.
*Verwolde-2: J.W. van Eijs, Amsterdam, 15-3-1811.
van EIJS, zie van RIJS.
Variant: Wrong en dekkleden: goud en rood. Helmteken: een aanziende zittende rode leeuw met in zijn
uitgestrekte rechtervoorpoot een zilveren gevederde pijl met de punt omlaag. Schildhouders: twee rode
griffioenen, de rechter omziend, de linker aanziend.
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◄ Nineke Ch.
Zeven-Hissink.
▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Variant: schildhouders: twee rode griffioenen, de rechter met de staart naar achteren, de linker met de
staart tussen de achterpoten gestoken.
*ten Houte de Lange (2001).
van EIJS - drie wassenaars. Helmteken: een wassenaar van het schild tussen een vlucht.

Zeven (2006: 42.20): Dr. Gerrit van
Eijs, geërfde. Ede 10-3-1730.
van EYSSCHATE, zie STEVENSZ (ankerkruis).
EYSELWEIS - in blauw drie druiventrossen met de gebladerde (3) stelen omhoog.
*Arnhem-18: ruitschild van Maria Hermina Eyselweis, Arnhem 6-3-1804.
van der EZE - een kruis. Achter het schild een uitkomende man. Schildhouders: twee leeuwen.
*Backer (1880): zegel van Johan van der Eze, 1375.
Gelderland-21 betreffende Frederikus van der Eze ook genoemd van Hekere, ridder, ov. 1320. Daarom
Fredericus de Hekere het zegel dat eerder door Johan van der Ese was gebruikt. Immers van der Eze = van
Heekeren.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter F

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correctied aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken en vormen dus een wezenlijk onderdeel van het
wapen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in zijn wapen
hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie,
die opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeentearchief van
Barneveld.

FALCKENBERG - een omgewende vogel (meer gier dan valk, Muschart) staande op een van de
benedenrand uitgaande berg. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-5: Adolph Henrik Falckenberg, Brummen 3-3-1747.
Een sprekend wapen.
FALL - een hart beladen met een dwarsbalk. Helmteken: een klimmende hinde en de letters J en J.
*Rhenen-1-1: Jonas Fall, scholtus van Brummen 7-2-1718.
Slaat de tweede J op zijn patroniem?
FEHREN, zie FERREN.
FEITH - een merk in een ovaal.
*Steenkamp, 1917: Harderwijk: Gerrit Feith.
*Idem Muschart (1950)
Muschart (1950): 32.
FEITH - in groen een steigerend zilveren paard. Dekkleden en wrong: van groen en zilver. Helmteken: het
paard van het schild uitkomend. Schildhouders: twee leeuwen.
Wapenspreuk: INVIA VIRTUTE NULLAEST VIA.
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▲ Uit: J. Kroes. 1999. Unieke typen van
Chinees wapenporselein van Nederlandse
families. De Ned. Leeuw 115: 305-325.
De andere wapens zijn van Hardenbroek ,(rbo), Copes (lbe) en van Marlot.

◄Schutte (1975): I.385, II.107 zwart-wit 9: Petrus en Arnoldus
Feith, Harderwijk/Elburg; zie ook Muschart (1949); zie ook VG
6 (1981): 114; kleur (Kwartierstaat d.d. 13-4-1745, zie
LUTTEKEN).
Dit is dus niet een alliantiewapen.

*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel met de letter H en F van Henr. Feith,
's-(Graven)Hage, confrater van de regering van Elburg. Zie ook Zeven (1993c).
*Gelderland-1: Maria Catharina Feith, Elburg 14-1-1722.
*Elburg-2-1: Dibbolt Feith, richter ampt Oldebroek 12-5-1675. Papierwaszegel.
*Coll. Muschart: Oldebroek 1, zie ook Zeven(1995a): zegel van Dibbolt Feith, richter van Oldebroek 27-71674.
*Putten-1-1: Rynvys Feijdt, leenman van St. Maria te Utrecht 23-1-1688, 31-7-1693.
*Hattem-1: Arnt Feith, richter van ampt Oldebroek 12-7-1635. Omschrift: de naam in Latijn. Papierwaszegel;
idem Dibbolt Feith, richter van Oldebroek 13-3-1690. Omschrift: onduidelijk. Papierwaszegel.
*Hattem-2-1: Dibbolt Feith, richter te Oldebroek 13-3-1690.
*Arnhem-20: A. Feith, Elburg (geen jaar).
*Oldebroek-1: Dibbolt Feith, richter van Oldebroek 26-9-1692.
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*Schutte (1975): IV.093 Dibboldus en IV.094 Bernhardus Feith,
Feith, april 1656
Elburg sept. 1656.

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.

Handfoto’s A.J. de Jong, 2010.

*Gelderland-2: Dibbolt Feith, richter van
Oldebroek, 26-1-1692. Muschart: de
voorpoten naast elkaar, dus niet klimmend.
*Gelderland-4: Arendt Feith, richter ampt
Oldebroek 18-10-1622; Arnt Feith, richter tot
Oldebroek 13-2-1635.
*Gelderland-5, Peter Feith, burgemeester van Elburg 19-8-1712; Maria Catharina Feith (getr. met
burgemeester Gerrit Witte/Wittem, 8-3-1729. Naar haar is 't Feithenhof te Elburg genoemd; Doctor Andreas
Feith, Harderwijk 31-10-1691; Dibbolt Feith, leenman van Gelre, Oldebroek 8-2-1627.
Variant: helmteken: steigerend, aanziend paard.
*Ned. Adelsboek Do-F: 82 (1992): 365.; ten Houte de Lange (2001).
Backer (1880) noemt het paard fouitief een eenhoorn.
Muschart (1950): 147, zie ook KEISER. Een prachtige kleurentekening is ook te vinden in NoordNederlandse Heraldiek Familiewapens Drenthe-Friesland-Groningen Hoogezand. 1987: ft. P. Bultsma.
*Gelderland-5: Hendrick Feith, Elburg 1-8-1639. Omschrift: naam.
*Gelderland-6: Aert Feith, richter Oldebroek 12-12-1637; Arendt Feith, richter ampt Oldenbroecks, 3-101622. Omschrift: onleesbaar. Papierwaszegel; Henrick Feith, holtrichter van Gorteler busch 11-1-1634.
Papierwaszegel.
Muschart: fraai gesneden.
*Gelderland-5: Ursula Marta Feith, Brummen, 4-5-1778.
Variant: een omgewende springend paard op lage grond.
*Elburg-2-1: Barent Feith, geërfde in Veluwe 7-5-1715.
Variant: een omgewende klimmend paard. Helmteken: het paard maar niet omgewend.
*Gelderland-6: Henr. Feith, Elburg 21-5-1617. Helmteken: uitkomend paard afgebroken. Papierwaszegel;
Arnt Feith, richter Oldebroeck 25-2-1621 en de letters A en F boven het schild.
FEITH - in zilver een steigerend zilveren paard. Dekkleden en wrong: van rood en zilver. Helmteken: het
paard van het schild uitkomend.
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*Schutte (1975): Gerhardus Feith, Elburg 1665.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
Het lijkt erop, dat de wapenschilder geen
groene verf voorradig had.

van der FELTZ - gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een rode breedarmig kruis waarvan de einden der armen
gespleten, 2 en 3. in zilver een zwarte, hoekige dwarsbalk. Dekkleden: goud en rood. Helmteken: een kroon
waaruit twee beklede dunne armen elk met de hand een brandende zwarte fakkel met gouden vlammen
ophoog houdend, komen.
Variant: het kruis een ankerkruis.

◄Ft Nineke Ch.
Zeven-Hissink
◄Bron: Hollandse Genealogische
Databank.
▲Wapenboek 3 van de Zwanenbroederschap te Den Bosch p. 14.
*ten Houte de Lange (2001).
*Gelderland-12: Gustaaf Willem van der Feltz, notaris te Epe 28-6-1825.
FERNHOUT - een anker, vergezeld boven van drie kleine zes[untige sterren naast elkaar, waarvan de
middelste iets hoger (1-2. Helmteken: een grote zespuntige ster.

*Zeven (2006: 35.06): Hendrik Hermanus Fernhout, Wageningen 7-9-1798.

*coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van Hendrik Hermanus Fernhout, 15-12-1789, 7-9-1798.
Hij en zijn vrouw Maria van RAVENSBERG, die ook zegelt, benoemen Jan Am tot eeuwig erfgenaam.
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FERRAND - een keper, vergezeld van drie zwaarden met de punten omhoog. Helm zonder helmteken.
Schildhouders: twee griffioenen.
*Brantsen: Ferrand, Arnhem 13-7-1846.
FERREN - een merk.
*Arnhem-34: Willem Ferren, Arnhem 12-6-1599. Omschrift: de naam.
In tekst: FEHREN.
FEURDINCK - een merk.

*AZ-198: Berent Fevrdinck.
van FEUSS - drie schelpen.
*Hartvick van Feuss, Reden, 1-1-1554. Omschrift: de naam. In tekst: Ffeeuwess en PHEUSS.
FEIJDT, zie FEITH.
FHERE, FHEREN - doorsneden, A. in goud drie (op de snijlijn staande) zwarte vogels/kraaien, B. effen
zwart. Helmteken: een kraai van het schild tussen een vlucht van goud en zwart. Dekkleden en wrong:
zwart en goud.

Mathijs Fhere, advocaat van het Hof
van Gelderland te Arnhem.
Wapenboek St. Lucasbroederschap.
*Arnhem-5: Mr. Matthias Fhe(e)ren,
HT, 1658
*Gelderland-5: Matthijs Fhere,
advocaat van het Hof van Gelderland,
Arnhem 25-3-1656.
*Gelders Archief inv. 352.1
Wapenboek S. Lucasbroederschap Arnhem: Matthias Fheeren, J.V.D. 7-11-1637.
*Schutte, 1975 1.272 Matthias Fheren, Arnhem 4-10-1634.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
FIDDER - een ossenkop.
*M. Martens-Niemeijer. 1996. Fidder. Enschede. 299p. Zegel van deurwaarder Jan Fidder, Elburg: een
ossenkop, vergezeld van de letters J en F.
FIDDER - geen wapenschild, een monogram van de letters J en F, vergezeld boven van een aanziend
gestelde ossenkop.
*Gelderland-19: J. Fidder, onder-scholt van het ampt Doorspijk, 31-8-1807.
FISBACH - gedeeld, I. drie zespuntige sterren (1-2), II. drie klaverbladen (1-2).
*de Jonge (1982), gebaseerd op de Nieuwe Apeldoornse Courant d.d. 30-4-1982. Het opschrift luidt: Den
19 april 1656 is overleden Dorothea Fisbachs huysvrou van Elbertus Lubberti.
Zie ook LUBBERTI.
FISCHER - drie granaatappels aan gebladerde stelen. Helmteken: een dito granaatappel.
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*Gelderland-14: Jean Charles Fischer, notaris te Ede 15-7-1840. Omschrift: de naam, en notaris.
van der FLIER - twee aanziend gestelde dierenkoppen met korte oren en lange puntige snoet naast elkaar/
twee aanziende wolvenkoppen naast elkaar. Helmteken: de (wolven)kop van het schild tussen een vlucht.
*Nuys: Aalt van der Flier, Nijkerk 11-11-1753, 3-1-1755.
*Veluwe-2-1: Aalt van der Flier, Nijkerk 29-4-1746, 4-11-1753, 11-11-1753.
Muschart: vermoedelijk wolven- of vossenkoppen. Een eigenaardig wapen. De wolvenkoppen zijn
ossenkoppen. Kennelijk gebruikte Aalt van der Flier een zegelstempel met een niet-van-der-Flier-wapen.
Maar waarom? En van wie was dit stempel?
van der FLIER - gedeeld, I. doorsneden, A. drie korenaren staande op de snijlijn en waarvan de middelste
de bovenrand rakend (van der FLIER), B. een ossenkop met tussen de hoorns een zespuntige ster
loszwevend, II. doorsneden waarbij de snijlijn lager dan bij I, a. doorsneden, a. drie zespuntig sterren naast
elkaar, b. vier drietandige vorken komende uit de hoeken, b. drie knotsachtige voorwerpen met de punten
omlaag, waarvan twee schuingekruist en de derde verticaal eroverheen. Schilddekking: een vlucht geplaatst
op het schild, waartussen een rond gezicht, getopt door een korenaar. Schildhouders: twee engelen, die
met de binnenhand het schild houdend en met de buitenhand op de heup rustend.
*van der Flier (2000): zegel van Aalt van der Flier, 1766. De schrijver beschrijft de knotsachtige voorwerpen
als degens. Was het zegelstempel in 1753 verloren geraakt, waarop hij zich een nieuw stempel nu met het
van-der-Flier-wapen liet snijden?
van der Flier (2000).
van der FLIER - gedeeld, I. doorsneden, A. drie korenaren (2-1) (van der FLIER), B. een ossenkop,
vergezeld van een zespuntige ster zwevend tussen de hoorns (van DIERMEN), II. doorsneden, waarbij de
snijlijn lager ligt, dan in I, a. uit elke hoek een krauwel komende, die aan de linkerzijde met de drie tanden
omlaag, en aan de rechterzijde met de drie tanden omhoog, en in een schildhoofd drie zespuntige sterren
naast elkaar (van ROEMBURG), b. drie zwaarden met de punten omlaag, waarvan twee schuingekruist en
de derde verticaal eroverheen (SNAPPER). Boven het schild een rond gezicht tussen een vlucht (mogelijk
een cherubijn), en rechts vergezelf van de hoofdletter A en daaronder F en links een V boven een Gelderse
roos. Schildhouders: twee engelen met de binnenhand het schild houdend, en de hand van de buitenarm op
de heup rustend.
van der FLIER - drie korenaren naast elkaar. Helmteken: een korenaar tussen een vlucht.
*van der Flier (2000): zegel van Jelis Looghsz (van der Flier), 1627. GADeventer, Groote en Voorster
Gasthuis. Omschrift: --ILLIS--. Beschadigd zegel.
van der Flier (2000).
van der FLIER - gevierendeeld, 1. in groen drie gouden bebladerde korenhalmen met aren naast elkaar
komende uit de snijlijn, 2. in zilver vier groene palmtakken uitgaande van de vier schildhoeken en in een
groen schildhoofd drie zilveren zespuntige sterren naast elkaar (van COOT), 3. in zilver een aanziende
zwarte ossenkop met een rode zespuntige ster tussen de hoorns (van DIERMEN) 4. in groen drie zilveren
degens met gouden gevest met de punten omlaag, waarvan twee schuingekruist en de derde daar vertikaal
overheen (SNAPPER). Helmteken: een korenhalm uit het schild tussen een groen vlucht. Dekkleden: goud
en groen.
Variant: schilddekking: een vlucht op het schild geplaatst waartussen een rond vermoedelijk gezicht, getopt
door een aar, en ter weerszijden van een naar buiten omgebogen blad. Schildhouders: twee engelen die
met de binnenhand het schild houdend en met de buitenhand op de heup rustende.
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*Register CBG 24-2-1981, en Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 1981: 272, gebaseerd
op zegel van Aalt van der Flier, stadsbode, Nijkerk, 1753.
*idem Register CBG 24-2-1981, en Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 1997: 286.
Muschart: krauwels ipv. palmtakken, en de letters A en F onder elkaar en de letter
V links. Schilddekking: een korenaar ondersteund door een aanziend manshoofd.
*Veluwe-2-1: Aalt van der Flier, Nijkerk 20-11-1753, 30-11-1753.
*van der Flier (2000): zegel van Aalbert van der Flier, 1805.
van der Flier (2000).
*van der Flier (2000): zegel van Aalt van der Flier, 1720-11-1753 en 30-11-1753
(archief Van Nuijs).
Zie volgende en ook het geregistreerde wapen Van der Flier hieronder.
van der Flier (2000).
*ten Houte de Lange (2001).

FLORET - in zilver drie vijfbladige, rode bloemen aan groene, gebladerde stelen, waaiergewijs geplaatst op
een (smalle) grasgrond, die beide zijranden raakt. Helmteken: een (naar rechts gewende) vlucht van groen
en rood. Van den Bosch tekent de grasgrond zwevend.

*Muschart (Zeven, 1995g):
zegel van Joh. Hendrik Floret,
scholtis van het Ampt Ede 293-1769 en Veluwe-1: 15-31769, en 29-2-1768.
*van Lawick: Johan Hendrik Floret, scholtus van
Ede 9-2-1768.
zegel Johan Hendrik Floret, scholtis van Ede,
Recht. Arch. Veluwe no. 268 Port. boedelpapieren
Ede 29-12-1768. Ontv. E. de Jonge, 6-10-1990.
*Veluwe-7: Johan Hendrik Floret, scoltis ampt Ede 27-5-1767.
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FLOOR - een rooster met steel omhoog.
* Hoff: Evert Floor, Lunteren in het Posthuis, 14-11-1790.
FOCKE - een uit de linker rand uit een wolk uitgaande geharnaste arm met de elleboog omlaag en met in
de hand, een schuinlinks omhoog zwaard houdend. Helmteken: de arm met elleboog naar rechts en het
zwaard horizontaal naar links.
*Gelderland-5: Nalida Johanna Focke, Arnhem 25-12-1745.
FOCKX - een merk.

*AZ-198a: Cornelis Tvnnissen Fockx, Ver[e]scipper van Amst[erdam] op Arnhem.

FOEIJT - in zilver een rode dwarsbalk beladen met drie zilveren weerhaken. Helmteken: een
vrouwenborstbeeld met lang loshangend haar.
Horst-1: Jacob Foeijt, here van Emmiclaer, 3-7-1640.
Variant: geen helm. Op de wrong een aanziend morenorstbeeld, het bovenkleed als het schild en met
zilveren hoofdband.\
*Horst-1: Lambrecht Foeijt, 3-7-1640. Omschrift: de naam en presbyter.

◄Bron: Hollandse Genealogische
Databank.
▲Muscharts Wapenboek Amersfoort: S.C. Foeijt, schout van Hoevelaken, 1797.
FOLCKERS - gevierendeeld, 1 en 4. twee slangen door elkaar, 2 en 3. twee verticaal geplaatste afgewende
zalmen, vergezeld rechtsboven van een figuur bestaande uit drie ruiten, waarvan één van de scherpe
hoeken elkaar raken.
*Gelderland-5: Fred. Erwe? Folckers, Arnhem 8-2-1732.
FOLMER - in zilver een rood springend hert op grasgrond. Helmteken: een rode hoed met zilveren opslag,
waarachter twee rode, zilver-beslagen bazuinen, omgekeerd kepervormig geplaatst. Dekkleden: rood,
gevoerd van zilver.

414

Variant: het hert stappend en als helmteken vijf veren.
*Gerrit Folmer: H.V.A. Folmer (brief 11-7-96, ontwerp A. Holla, gebaseerd op zegel van Gerrit Folmer in
Archief van de Gelderse Leenkamer, inv. nr. 166, d.d. 21-7-1778).
Variant: het hert stappend. Helmteken: een vlucht
*Hoff: Sander Folmer, Ede 27-8-1792.
Variant: geen helmteken.
*Gelderland-5: Gerrit Folmer, leenman van Buren, ?Rhenen 11-3-1779.
FOOIJMAN - gevierendeeld, 1. een ankerkruis, 2. een keper, vergezeld van drie klaverbladeren, 3. een
aanziend gestelde ossenkop, 4. drie vogels als een zwaan met poten zonder tenen. Helmteken: een mand
waaruit vlammen tussen een vlucht.
*Harderwijk-2-5: Steven en Mechtelt Fooijman, Harderwijk 19-8-1771.
ACZ: merkwaardige beschrijving.
FORSTELMAN - een verhoogde roos, vergezeld beneden van een plat schuinkruisje, vergezeld rechts en
links van een vertikale streep.
*Muschart (1950): 74: Aernt Roelofsen Forstelman.
van FORSTENBORCH - twee dwarsbalken. Helmteken: twee dunne, zeer lange voorwerpen (stokken of
lange bladeren?), waarvan elk beladen met twee dwarsbalken.
*Voorstonden-1: Philip van Forstenborch, geërfde in Veluwezoom. Omschrift: de naam.
Hetzelfde wapen bij FURSTENBERCH.
FOURNIER - schuinbalk beladen met drie sterren.
*Wageningen-5: A.W. Fournier, weduwe, er is bij haar een diefstal gepleegd, een bezegelde akte,
Wageningen 27-2-1733.
Muschart: Of dat van haar is?
FOIJERT - een smal kruis, vergezeld rechts boven, links boven en links beneden van drie gesteelde
bloemen, en rechts beneden van één gesteelde bloem.
*Arnhem-32: Bartolomeus Foeiert, 11-11-1422. Omschrift: de naam. In tekst: Foijert.
FOIJERT - in zilver drie zwarte vogels. Helmteken: een zwarte vogel tussen een zilveren vlucht. Dekkleden:
zwart en zilver.
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Anthonius Foijert, J.V.D. 1649
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek
S. Lucasbroederschap Arnhem
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleding.
‘
*Zeven (2007a).

Zeven (2006: 03.02): H. Foijert,
Zeven (2006: 52.31):
Arnhem 22-9-1687. Hij was
Jerephaes Foijert, Richter
Henrick Eigel, advocaat ende
der Heerlijkheid Lienden,
beneffens de Heer Doctor
. Lienden 9-8-1649.
Voor eenige jaeren geleden
bedienstich geweest in
de respective steden Harderwyck,
Wageningen, Hattem en Elburg’.

*Schutte, 1975 3.024 Anthonius
Foyert, en 5.121 Henrick
Jerephaes Foijert, Tiel 1667.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

*Arnhem-5: Antonius Foijert, HT, 1649.
*Veluwe-2-8: A(ntonius) Foyert, Arnhem 16-11-1662.
*Ede-1: Dr. J. Foyert, Arnhem 24-2-1666.
*Gelderland-5: Dr. Theodorus Foijert, advocaat van het Hof van Gelderland, Zutphen 4-7-1693; Dr. Anthonis
Foijert, leenman van Gelre, Arnhem, 30-8-1699.
Variant: vlucht, dekkleden en wrong: zwart en zilver.
*Schutte (1975): 8.6 Johannes Foijert, Tiel 12-9-1665.
Variant: de vogels met half geopende bekken als kraaien,
*Gelderland-2: charter 1325 Peter Foijert, Neder-Betuwe 22-3-1563. Omschrift: de naam.
FRANCKEN - twee schuingekruiste sleutels met de baarden omhoog en afgewend, geplaatst op een
doorsneden veld. Helmteken: de sleutels.
*Arnhem-6-1: Jordaen Francken, schepen van Stadt en Heerlickheijt Gendt, Betuwe 12-7-1667. Omschrift:
(geschonden) de naam.

416

FRANCKEN/FRANCKESEN/FRANCKESZ/FRANKESEN - in rood een zilveren ankerkruis. Helmteken:
een naar links gewende zilveren drakenkop met rode tong, en een geringde gouden halsband.

◄Duinkerkem (1992).
Dit wapen is identiek aan dat van van CORLER, behalve dat het veld bij van Corler blauw is. De naam
Francken etc. worden ook wel aangeduid als Francken van Corler. Meded. H. van Corler, 25-11-1989.

Berend Franckssen, december 15xx.
*GABarneveld doos 6 code (81/93 (71).
Coll. ACZ foto BV-25.13.
Variant: draak met hals zonder halsband.
*Meded. H. van Corler, 25-11-1989. Zie ook VG 15 (1990): 52-53. Zie ook Duinkerken (1992): Frankesen.
*Gelderland-5: Johan Franckesen, Elburg 17-1-1696: draak met hals.
xerox uit Duinkerken, 1992.
Variant: Helmteken: een naar rechts gewende goudgehalsbande drakenkop. Schutte beschrijft het foutief
als een griffioenskop.

*Schutte (1975): II.6 Johannes Franckesen, Elburg
*Schutte, 1975 4.145 -- Franckesen.
28-9-1645. Idem 3.238 Joannes Franckesen, Elburg, Handfoto: Ad. J. de Jong, 2010.
ov. 1651.
Handfoto: Ad. J. de Jong, 2010.
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Variant: om de hals van de draak een ketting, die bevestigd is aan de dwarsarm van een galg met twee
palen.
Variant: in zilver een rood ankerkruis. Helmteken: een griffioenenkop. Dekkleden: rood en zilver.
FRANCKESEN, FRANCKESZ, FRANKESEN, zie FRANCKEN/FRANCKESEN/FRANCKESZ/
FRANKESEN
FRANKEN - doorsneden, A. vermoedelijk een kapmes, B. een dorre boom op de schildrand staand.

*AZ-199: Ioost Wm Franken, Boekhouder, 1797.
FRANKENSOIN - een smal ankerkruis.
*Arnhem-17: Arnt Frankensoin 1465. Omschrift: geschonden.
Variant: een smal ankerkruis, vergezeld van een sterretje tussen de twee armen rechtsboven.
*Arnhem-17: Johan Frankensoin 1465. Omschrift: weg.
FRANSEN - een merk.
*Gelderland-5: Derck Fransen, Arnhem 17-9-1636. Omschrift: de naam.
FRANSSE van ECK – drie halve bollen, elke bol beladen met een klaverblad. Helmteken: een schuinlinks
geplaatste verenpen met de punt omlaag.

*Zeven (2006: 47.08): M. Fransse van Eck,
Scholtus van Bemmel. Bemmel 25-7-1694.
zie van ECK. Beschrijving ontleend aan De
Ned. Leeuw 97 (1980): 33-48.
FRANSSEN, zie van METHORST
FRANSSEN - een jachthoorn, vergezeld boven drie lelies naast elkaar en beneden van drie lelies (2-1).
Helmteken: een lelie tussen een antieke vlucht.
*Gelderland-5: Gerrit Franssen, Hoevelaken 16-10-1633. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Gerrit Franssen, Gelders leenman, Hoevelaken 18-11-1626. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
FRAU - een merk bestaande uit twee weerhaken, de ene schuinrechts geplaatst, de andere loodrecht
daaroverheen, deze laatste aan de bovenste haak nog een weerhaak hebbende.
*Backer (1880): zegel van Jan Frau.
FREDERICKSZ - een hart.
*Gelderlands-6: Gerit Fredericksz, buurschap Wyssel (=Wissel) 5-1-1565. Omschrift: plat.
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FRERICKS - een geplante boom, vergezeld rechts en links van een tegen de stam klimmende bok.
Helmteken: de boom tussen een vlucht.
*Arnhem-6-1: Derck Frericks, Rheden? 20-7-1664. Omschrift: de naam.
FREYSE (van CUINRE, van DOLRE) - effen en in het schildhoofd drie ruiten naast elkaar. Helmteken: op
een steekhelm een halve leeuw komende uit een hoge kuip met ingebogen zijden.
*Bentinck: Henric Freyse van Cuinre, Kernhem (Ede) 1471. Omschrift: afgebroken; Adryaen Freyse van
Cuinre, Kernhem 1471: kuip wat lager. Omschrift: de naam; Floris Freyse van Dolre, Kernhem 1471: de
ruiten raken in het schildhoofd de boven- en benedenrand. Omschrift: de naam.
FREYSE van DOLRE - effen blauw; een gouden schildhoofd beladen met drie zwarte ruiten naast elkaar.
Helmteken: op een blauw-gouden wrong staande gouden kuip versierd met twee roden balken een
uitkomende rode leeuw. Dekkleden: blauw en goud.

◄ & ▲Buchelius, gecopiëerd uit de Jong & van Otterlo
(1996): kleurenplaat tussen p278 en p279): betreft een verloren
gegane glasraam in de St. Cunerakerk te Rhenen. Het wapen is
vermoedelijk van Bernt Freysz van Dolre, ov. 1530, die naast zijn
schild ook een wapenmantel draagt.
Variant: de ruiten blauw.

◄Muscharts Wapenboek Amersfoort.

FROON - een geplante plant bestaande uit drie waaiersgewijs gerangschikte takjes waaraan kleine
bladeren en kersjes.
*Veluwe-2-1: Theodorus Froon, predikant, Heerde 6-8-1727.
FURSTENBERCH, FURSTENBERG, FURSTENBERGH - in goud twee rode dwarsbalken. Schilddekking:
een kroon met drie bladeren en twee parels waaruit twee struisveren.
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◄Rest van een zegel van
Adriaen van Furstenberch/
Vorstenburch, Nijkerk18-121608. GANijkerk, Herv. Gem.
Archief inv. nr. 634 ‘binnen der
Nijckerck’. Coll. ACZ, foto
Nijkerk IV.07.

▲Ft. Nineke Ch. Zeven Hissink.

*Elburg-3: Wilhelm van Furstenberch, richter van het ampt Oldebroucke 19-6-1617.
*Gelderland-6: Philips van Furstenbergh, Nijkerk, 12-9-1631. Omschrift: de naam. In tekst: Vorstenborch.
Handtekening: Furstenbergh.
zw uit Schutte (1975).
N.B. De kinderen van Wilhelm: Adriaan, Francois en Isabella Johanna voerden het wapen ook als
gevierendeeld, 1 en 4. van FURSTENBERCH, 2 en 3. van CRANEVELT (hun moeder Anna van Cranevelt).
van FURSTENBERGH - twee dwarsbalken. Helmteken: twee fazantenveren, beladen volgens het schild.
*Gelderland-5: Philips van Furstenbergh, Hoevelaken 16-10-1633. Omschrift: de naam.
Muschart schrijft fezanten.
Variant: twee fazantenveren als lange bladeren als een omgekeerde keper geplaatst, waarvan de rechter
beladen is met twee linkerschuinbalken en de linker met twee rechterschuinbalken.
*Brieven: Hof van Gelderland, GAArnhem: Adriaan van Furstenberch, Nijkerk 1-12-1608.
van FURSTENBERCH - twee dwarsbalken in drie rijen geschakeerd, vergezeld van twee sterren.
Helmteken: twee takjes waarop dwarsbalken.
*Gelderland-5: Adriaen van Furstenberch, Arnhem 7-2-1633.
van FURSTENBERCH - twee dwarsbalken. Helmteken: twee voorwerpen als lange suikerbroden/bladeren/
stokken als een omgekeerde keper gerangschikt en waarvan de rechter beladen met twee linkerschuinbalken en de linker met twee rechterschuinbalken.
*Gelderland-6: Adriaen van Furstenberch, Nijkerk 1-12-1608. De letters A, V en F boven het schild; idem
24-6-1617; Wilhelm van Furstenberch, richter tot Oldebroek 14-9-1616. Omschrift: de naam.
FURSTENBURG - in rood een zwarte burcht van hoog model, rustende op de beneden schildrand en een
van zilver en blauw geblokte schildzoom.
*Hattem-1: H? Furstenburg, advocaat of procureur 31-1-1809.
Muschart: niet zeker of dit wel van hem is doch waarschijnlijk.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter G

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correctied aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van
het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in zijn
wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie, die
opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente-archief van
Barneveld.

G--- - vijf bomen naast elkaar op grond die de bovenrand bijna raken en tussen elk paar buitenste bomen
een boom die half zo hoog is en op de grond springend een dier, mogelijk een haas, die over de stammen
van de derde en vierde boom gaat. De letters A en G.
*Gelderland-19: dit stempel werd gebruikt door Jan Coenraad Sweijs, scholtus van Scherpenzeel, 27-11808; op 28-12-1807 gebruikte hij zijn eigen stempel. Onbekend is wie schuil gaat achter A-- G--.
GABELS – alliantiewapen, her. rechts: drie berenklauwen (GABELS), her.links te BOECOP.

*B. Dolman. 1984. Begraafboek van Wilp, gemeente Voorst. Publ. nr. VG 34.
zw tekening uit Bron.

GADEMANS - drie ramskoppen zonder hals en de hoorns naar rechts en links.
*Klooster-1-3: zegel Godefridus Gademans, priester vicarius der Sint Walburch kerk te Arnhem 15-9-1457.
*Arnhem-33: Godefridus Gademans, priester vicarius der Sint Walburch kerk te Arnhem 1457.
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van GALAMA - een lelie.
*Muschart (1949); zie VG 6 (1981): 113.
*Hoeclum: Titus van Galama, het goed Clarenbeek, ampt Doornspijck 22-12-1649. Omschrift: afgebroken.
van GALEN - in rood drie gouden weerhaken. Schilddekking: een kroon, waarop een gouden vlucht. Ook:
helmteken: een weerhaak tussen een vlucht.
Ridderschap van de Veluwe; en von Dorth, 1626-1695 zie bij Hacfort.
*Arnhem-15: Ghijsbert van Galen, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
*Hattem-1: Gerrit van Galen, burgemr. van Hattem 8-2-1628. Omschrift: de naam.
Contrazegel: zelfde wapen met de letters G, V en G naast elkaar tussen het
helmteken; idem 26-10-1655: helmteken en omschrift afgebroken.
*Hattem-2-2: Gerrit van Galen, burgemr. van Hattem 26-10-1655.
*Gelderland-8: H.J. van Galen, landmeester generaal voor het voormalige gewest
Gelderland, Arnhem 14-6-1804, 25-6-1804.
*Arnhem-11: Mr. Jasper van Galen, raad van het Departementaal Gerechtshof
van Gelderland, Arnhem 6-5-1803.
*Gelderland-1: Gerhard van Galen, Arnhem, 6-10-1700. Schildhouders: twee
leeuwen met de koppen aanziend.
*Hoeben (2001).
zw uit Bron 1; zw uit Bron 2 (zie HACKFORT).

Variant: de weerhaken omgewend.
*Arnhem-15: Rutger van Galen, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
Variant: drie weerhaken, vergezeld boven de bovenrand rakende van een klein voorwerp dat wellicht een
kroontje is.
*Arnhem-15: Willem van Galen, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
Variant: drie weerhaken, vergezeld geheel boven van een barensteel met drie lange hangers tot bijna de
beneden einden van de bovenste twee weerhaken reikend.
*Gelderland-2: heer Bernt van Galen, ridder 30-6-1342.
Variant: vergezeld in het schildhart van een vrij kleine ster.
*Arnhem-15: Johan van Galen, 1436. Omschrift: de naam.
Variant: in goud drie rode weerhaken, Wrong en dekkleden: rood en goud. Helmteken uit een kroon twee
weerhaken van het schild tussen een gouden en rode antieke vlucht.
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Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*ten Houte de Lange (2001).

van GALEN - drie aanziend gestelde ossenkoppen, de onderste omgekeerd. Helmteken: een dito
ossenkop.
*Gelderland-8: H.J. van Galen, landrentmeester-generaal, Arnhem 7-9-1799, 24-9-1799.
*Rhemen-2: H.J. van Galen, landrentmeester generaal voor het voormalige gewest Gelderland te Arnhem
1-5-1802, 2-7-1802.
Omgekeerd en niet omgewend. In 1804 (zie boven) zegelt hij met van GALEN wapen (drie weerhaken).
GALLUS - een ankerkruis, vergezeld van vier hanenkoppen met hals tussen de armen geplaatst.
Helmteken: een haan staande op een horizontaal geplaatste boomstronk en vergezeld van de letters C
(rechts) en G (links).
*Hugo Gallus, predikant te Velp, 4-2-1622, en broer Carel Gallus. Het stempel zal van Carel zijn.
Hun moeie (tante) is Rachel de HANE = Gallus.
GANSENEBBE, zie GANSENEB.

Zegel van Arnt Gansenebbe, 1422.
Verkerk B6524/35.
GAArnhem NB-768-162.
Zie ook volgende.
GANSNEB gnt/genaamd TENGNAGEL - in blauw drie gouden naar gewende wassenaars. Wrong: blauw
en goud. Helmteken: een vlucht van goud en blauw. Schildhouders: twee gouden leeuwen, rood getongd en
genageld, rechts aanziend, links omziend.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
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Variant:: de wassenaars van zilver.

▲Ridderschap van de Veluwe.
*Hoeben (2001).

Henrick van Gansneb gnt Tengnagel,
Op 26-5-1632 zegelt hij opnieuw.
14-1-1650. GABarneveld doos 16 code ?
GABarneveld doos ? code 101/117.
Omschrift: Omschrift: S.HENRICK.GANSNEB.GNT.TENGNAGEL.

Variant: helmteken een naar rechts gewende zilveren ganzenkop met hals
en rode snavel tussen een zilveren vlucht.
◄Mensema et al.(2000).
Ridderschap van Overijssel: p90.
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Variant: vlucht rechts zilver, links zwart.

*W.H. Setters. 1969. Een boheemse tak van het geslacht Gansneb
genaamd Tengnagel tot de Camp. Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 23: 4165: grafplaat Frans Gansneb gen. Tengnagel (1576-1623), Malthezerkerk te
Praag; Wapenboek, Wunschwitz-coll., Praag.
 Op de rand van de uit 1609 daterende waterput bij Huize De Kamp te
Neede (met wapen Van der Wyck: twee gekruiste leliestaven achter een
dwarsbalk).
Variant: drie gewende wassenaars.De letters G en T boven het schild.
*Putten-1-1: H. Gansneb gnt. Tengnagel, Elburgh 21-7-1693.
Zie ook TENGNAGEL.
Variant: het schild omzoomd met een streepzoom. Beide schildhoudende leeuwen roodgetongd, de linker
omziend.
*ten Houte de Lange (2001).
GANZENEB - drie gewende wassenaars, vergezeld van een kleine lelie in het schildhart.
*Arnhem-15: Henric Ganzeneb, knaap, Arnhem 1435, broer van Arnt Ganzeneb. Omschrift: zeer
beschadigd; idem Arnt Ganzeneb, knaap, Arnhem 1435, broer van Henric Ganzeneb. Omschrift: de naam.
*Gelders Archief: Arnt Gansenebbe, Armhem1422.
Gelders Archief.
Zie GANSNEB.
GARCELII - bovenhelft van schild: een naar links kijkende adelaar, vergezeld rechtsboven van een ster,
onderhelft afgebroken.

Godefridus Garcelii, 7-10-1333.
GAArnhem, Loeff 75.
*Verkerk (1992): afb. 7 zegel Godefridus Garcelii, Arnhem 7-10-1333).
Gelders Archief.
van GARDEREN - doorsneden, A. een morenkop, B. een schuinkruisje. Helmteken: een morenkop.
*Gelderland-5: Hendrina van Dam, eega van Gerrit van Garderen, Arnhem 26-7-1766. Zij is is dochetr van .
wijlen Jan Claessen van Dam.
Ik heb gekozen voor van GARDEREN, maar het kan ook van DAM zijn.
de GAST - in zilver een boom op grond rechts in het schild geplaatst en vergezeld links van een staande
vos met de dikke staart omhoog. In de linker vrijkwartier in blauw drie ringen (1-2). Helmteken: een
uitkomende vos zonder staart.
*Wageningen-1: G. de Gast, boekverkoper te Arnhem 7-10-1747.
*Arnhem-28: Louis de Gast, Arnhem 14-11-1765.
*Gelderland-5: Louis de Gast, Arnhem 17-4-1773.
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de GAST - in zilver een wolf of hond gebonden met een ketting aan de stam van een rechts in het schild
geplante boom, en links een vrijkwartier: in blauw drie ringen (1-2). Helmteken: de gehalsbande wolf of hond
uitkomend.
*Gelderland-5: Gideon de Gast, Arnhem 13-11-1753.
ter GATEN - drie rozen, vergezeld van de Gothische letter N in schildhart.
*Hattem-2-3: Dirck ter Gaten, vader van Griete Horstinghe, land in kerspel Voorst 1-2-1456. Omschrift:
Dieric Andriessoen.
GAVANON - in groen drie gekuifde vogels als kievitten. Helmteken: een dito vogel.
*Arnhem-13: Lodewijk Steven Gavanon, lid van het Gemeentebestuur van Arnhem 10-5-1794.
*Arnhem-18: Mr. Lodewijk Steven Gavanon, schepen van Arnhem 31-10-1792.
GAIJMANS - in rood drie zilveren ramskoppen met gouden hoorns. Een aanziende helm. Wrong en
dekkleden: met rood en zilver. Helmteken: een uitkomende ram met gouden hoorns.
*Rheden-2-1: Arnold Anthonij Gaijmans, J.U.D., schepen van Arnhem 27-10-1784.
*Beekbergen-1: Gerardt Gaijmans, Gelders leenman, Arnhem 12-8-1657.
*Wageningen-2-2: Mr. A.A. Gaijmans, advocaat, Arnhem 7-12-1799.
*Arnhem-4: H.H. Gaijmans, 9-3-1804; ruitschild Juffr. A.M. Gaijmans, 3-10-1804; Mr. Jan Gaijmans,
Larenstein 23-12-1804.
*Arnhem-6-1: Evert Gaijmans. Omschrift: de naam. In tekst: Gaijmansz. 24-2-1552.
*Arnhem-16: Arnold Gaijmans, J.U.D., schepen van Arnhem 19-5-1780. Omschrift: de naam.
*Doorwerth-1: Dr. Antony Gaymans, secr. van Arnhem 21-7-1725.
*Arnhem-13: Arnold Antoni Gaijmans, schepen van Arnhem.
*Harderwijk-2-5: S. Gaymans, Arnhem 21-4-1749, met broer.
*Arnhem-22: Arnold Antoni Gaijmans, J.U.D., schepen van Arnhem 18-7-1794.
*Enghuizen-1: A.A. Gaijmans, Arnhem 6-6-1802. Helmteken: afgebroken.
*Brantsen: Mr. Arnold Gaijmans, burgemeester van Arnhem 3-4-1779; G. Gaijmans, geërfde in
Veluwenzoom 26-10-1726.
Wapenboek van het S. Caecilia-Concert te Arnhem

*Staats Evers (1874): nr 1.16: Rijckwinus Gaijmans, S.S.Th. Cand., Arnhem ca 1669; nr 2.18: Arnold
Gaymans, Arnhem, 13-12-1755, nr 2.46: H.H. Gaymans, Arnhem, 24-10-1777; nr 2.52: A.A. Gaymans,
Arnhem, 6-4-1781.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Caecilia Concert Arnhem 16: Rijkwinus Gaijmans, S.S. Th.
Cand.; nr 17: Arnold Gaijmans, den 13 December. 1755; nr 17: H.H. Gaijmans, d. 24 October 1771, A:A:
Gaijmans, den 6den April 1781.
foto ACZ. Voor de kwaliteit zie de Inleiding.
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Zeven (2006: 58.23):
Jan Gaijmans junior,
Arnhem 2-6-1795

Zeven (2006: 58.24):
A.A. Gaijmans,
Arnhem 10-12-1799.

Berensteyn & del Campo Hartman
(1964).

*ten Houte de Lange (2001).
*Spaen: Cornelius Gaijmans, predikant te Velp 3-7-1657. Uithangend zegel.
*Arnhem-24: Mr. Jan Gaijmans, burgemeester van Arnhem, colonel 1748.
*Brantsen: Mr. Jan Gaijmans, raad ordinaris in den Hove Provinciaal van Gelre. Arnhem 4-11-1784; A.
Gaijmans, Arnhem 26-4-1723.
*Gelderland-5: Gerhardt Gaijmans, leenman van Gelre, -?- 20-2-1675. Helmteken aangevuld met de letters
G en G.
Variant: schilddekking een kroon.

◄ Het is niet duidelijk waarom hij met een
zegel, waarin een ruitvormig schild, dat
vermoedelijk van een vrouwelijke
Gaijmans is. zegelde. Eerder, op 29-11800, gebruikte hij het zegelstempel van
een Van Rheede. Had hij geen eigen
stempel?

Zeven (2006: 58.25):
A.A. Gaijmans.
Arnhem 7-12-1798.
Zie boven voor ander
zegelstempel.

Zeven (2006: 27.29):
D. Gaijmans, De Ontvanger Generaal
van het voormalige Quartier
van Veluwe.
Arnhem 9-4-1800.

*Schutte (1975): I.103 Mr. Cornelius Gaeymans, pastor in Velp et xenodochii Arnhemiensis 21-5-1624,
II.222 Rukwinus Gaymans, Arnhemiensis, 26-11-1658;
zw (vHelbergen). Zie ook Gerhartt SLUYSKEN.
*Hoff: Gerhard Anthoni Gaijmans, geërfde in Veluwe, med. doct., en Dr. Johan Gaijmans, geërfde in
Veluwe, advocaat te Arnhem 20-7-1747.
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*Gelders Archief inv. 352.1
Wapenboek S. Caecilia Concert
Arnhem nr 17: Arnold Gaijmans,
den 13 December. 1755;

◄Hollandse
Genealogische
Databank.

▲Schutte (1975): VI.018 Antonius Gaymans, Arenaco-Gelrus, datum?
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
▲Gelders Archief, inv. 2105 Wapenboek Rhijnstraat vendel Arnhem: Jan Gaijmans, I.U.D., Burgermeester
der Stadt Arnhem, Collonel geworden Ao 1748.
Handfoto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Gelick (1915): Antonius Gaijmans te Arnhem. Datum?
Variant: Helmteken: een ankerkruis, waarvan de armen zilver en blauw gedeeld zijn.
van GEER - drie roskammen. Helmteken: een antieke vlucht.
*Muschart (Zeven, 1994b): zegel van B. van Geer, Roosendaal 28-10-1758.
*Rheden-1: zegel van B. van Geer, Roosendaal 17-1-1758, 18-8-1758.
GEERLICHS - omgekeerd anker met ring aan de samenkomst der armen. Helmteken: een voorarm met
een horizontaal gesteld anker in de hand bij de steel vasthoudende, met de armen naar rechts en zonder
ring of schalm.
*Arnhem-6-2: Gerrit Geerlich, Elst OverBetuwe 2-9-1692. Omschrift: de naam.
GEERLIGS - in zilver op een groene berg, oprijzende uit de schildvoet, een vogeltje van natuurlijke kleur,
vergezeld rechtsboven van een stralende gouden zon en linksboven een linksgewende zwarte wassenaar.
Helmteken: het vogeltje tussen een zilver-groene half naar rechts gewende vlucht. Dekkleden: zilver en
groen.
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*J. Kist Nieuwenkamp. De Nederlandsche familiewapens: 34-35: het geslacht stamt uit
de omgeving van Rheden, Fraterweerd of Fraterwaard. Gegevens ontvangen van
Albert de Haas, Maastricht 04-08-98.
zw (Bron).
Wat is de natuurlijke kleur van deze vogel?
GEERLINGS - een monogram van de letters J en G.
*Rheden-2-1: Jurrien Geerlings, geërfde in Veluwezoom, Rheede 20-10-1803.
GEERLOFF - een gekroond monogram van de letters L, H en G.
*Veluwe-7: Hendrik Geerloff, Putten 2-7-1754.
de GEEST - een monogram van de letters C, D en G.
*van der Hoop: Cornelis de Geest, geërfde in Veluwezoom te Oosterbeek 26-11-1771.
de GEIGER - gekroond ruitschild: doorsneden, A. een vogel, rustende op de snijlijn, B. vijf ringen (3-2).
*Elburg-2-4: Francoise Benjamine Henriette Pierrette de Geiger, Elburg 16-3-1840, vrouw van de Weled.
gestr. heer Frederik W. Freudenberg, luitenant-ter-zee, kommanderende het schip Atelante en testeert
eveneens Elburg 16-3-1840.
Hij gebruikt het zegelstempel van zijn vrouw.
van GELDER - van Gelre merk.

*Muschart (1939b) nr 248: Anna van Gelder, tr. 1739 Arent van DORMONT.
*Koobs de Hartog (1979): Anna van Gelder 6-5-1739.
*Klarenbeek-1: Anna van Gelder.
*Gelderland-5: Joan Engelbert van Gelder, J.U.D., -?- 3-4-1682. Helmteken: een
vlucht. Muschart noemt de figuur een lelie. Het lijkt er wel op, maar het is het niet.
Koobs de Hartog (1979).
Zie van GELRE. Zie C.H. van Wijngaarden. 2006. Vaan Gelder te Oudewater. De
Ned. Leeuw 123: 69-77.
van GELDER - van Gelre merk, rustende op een kruis met lange verticale arm en een linkerschuinbalkje
beneden aan de linker C-vormige deel van het merk.

*AZ-200: Derrick van Gelder, Gardiaen.
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van GELDER - van Gelre-merk met toevoeging van een schuingeplaatst voetje. Helmteken: een vlucht.

*C.H. van Wijngaarden. 2006. Van Gelder te
Oudewater. De Ned. Leeuw 123: 69-77, afb.
2.
Jan Heijndricksz. van Gelder kwam als
soldaat voor 1589 uit Wetten naar
Oudewater. In zijn zerk het Gelre-merk.
Eveneens in het zegel van zijn zoon
Cornelis, Oudewater d.d. 13 juli 1629. Hoe kwam hij als een Van Gelder
aan het Gelre-merk?

van GELDER - een monogram van de letter A, V en G met erboven een kroon.
*Nijkerk-1: Aalt van Gelder senior, geërfde gerichtsman in Veluwe te Nijkerk 16-7-1808.
van GELDER - gedeeld, I. een omgewende, gekroonde leeuw, II. een leeuw. Helmteken: onduidelijk.
*Gelderland-2: Carl van Gelder, schepen van Arnhem 11-11-1598. Omschrift: Karel van Gelder.
*Gelderland-5: Herman van Gelder, heer van Wel, Arnhem 10-9-1665.
van GELDER - een kleine vijfbladige bloem met puntige bladeren in het schildhart geplaatst en gaande
over een deellijn van een gedeeld veld waarvan de rechterhelft beladen is met een omgewende nietgekroonde leeuw met dubbele staart, en de linkerhelft met een leeuw. Helmteken: op een gekroonde
aanzien gestelde traliehelm de Gelderse pauwenstaart.
*Gelderland-2: Karll van Gelder, schepen van Arnhem, 11-11-1598. Omschrift: de naam.
Zie Inleiding.
van GELDER - gedeeld, I. een omgewende, gekroonde leeuw met dubbele staart, II. een leeuw
(GELDERLAND) met een vijfpuntig sterretje/vijfbladige bloem op de deellijn/in het schildhart. Helmteken: op
een gekroonde helm een pauwenstaart, die beladen is met 'iets dat niet te onderscheiden is' (Muschart).
*Arnhem-6-1: Caerll van Gelder, schepen van Arnhem 28-4-1599.
*Arnhem-6-3: joncker Carel van Gelder, huismeester van het St. Catharijnen Gasthuis te Arnhem, 5-4-1597.
Omschrift: de naam.
*Doorwerth-1: Carl van Gelder, schepen tot Arnhem 16-9-1599. Omschrift: de naam.
Of is dit sterretje/deze bloem het Gelre-merk? Zie hierboven.
GELDERMAN - de letters P en G naast elkaar.

Zeven (2006: 21.24): P. Gelderman, Arnhem 12-8-1797.
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GELDERMAN - de letters P en G naast elkaar op een schildje staande naast een boom.
*Arnhem-18: Peter Gelderman, Arnhem 12-12-1806.
GELDERMAN - een monogram van de letters P en G naast elkaar op ovaal schild met een driebladige
kroon.
*Harderwijk-2-5: Jan Gelderman, roeijdrager, 19-8-1771.
GELDERMAN - in rood een keper, vergezeld van drie opvliegende vogels, alles van zilver. Helmteken: een
uitkomende zilveren vogel tussen een antieke rode vlucht. Dekkleden: rood en zilver.

Gelderman. Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*Van Houte de Lange (2001): geslacht uit Zwolle.
▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.
GELDERMAN, zie ook van HEURDT
GELDERMAN/SCRIVERIUS - alliantiewapen; gedeeld, I. een keper, vergezeld van drie (uit hoffelijk naar
links gewende) vogels (GELDERMAN), II. drie hanen (SCRIVERIUS).
*Dubbe (1999): Delftse kan met zilveren
montuur, 1682, gemaakt door Joan Kuijnder
(te Delft), part. coll. Egbert Gelderman 16481711, tr. Zwolle 1682 Elisabeth Scriverius
1660-1717. JK was een zwager van EG.
*ten Houte de Lange (2001).
Dubbe (1999).
Zie ook SCRIVERIUS.

van GELDROP - in zwart drie zilveren lelies boven elkaar. Helmteken: een lelie van het schild. Dekkleden
en wrong: zwart en zilver.
*Schutte (1975): 2.102bis Symon van Geldrop, Elburg 29-4-1654; idem 7.8 S. van Geldrop. Elburg 13-91655.
van GELMER geheten ENE - een krulkruis.
*Arnhem-15: Gherit van Gelmer geheiten Ene, Arnhem 1436.
Zie van GHERNER.
van GELRE - zie ook van GELDER
Koobs de Hartog (1979): overzicht, prent, lakzegels, gevelstenen, muurmerken, grafzerken, uithangbord.
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van GELRE – het Gelre-merk.
◄Twee soortgelijke
plaquettes, in 1998
aangebracht op de
plaatsen waar de
Bergpoort en de
Nudepoort van
Wageningen stonden.
Idee: Anton C. Zeven
Ontwerp: M. Christien
van Hövell tot
Westerflier-Speyart
van Woerden.
Foto: ACZ.
’Geslacht van Gelre’ is niet correct.
van GELRE - d'az. au lion d'or, queu fourchée, armé, lamp. de gu. C.: un écran aux armes bordé d'un
plumail de paon blanc le tout sur le coussin de gu. à bouts d'az. plumettés d'arg. capeline d'or rebrassée de
gu. > in blauw een gouden leeuw met gevorkte staart, rood getongd en genageld. Helmteken: een scherm
bestaande uit een pluim van witte pauwenveren alles op een rood kussen.

Rietstap; Wapenboek Gelre (Heinen, 1370-1395): Die Hertoge
van Gelre.
zw (Bron), zie ook internet site.
Tekening van R.T. Muschart in Muscharts Wapenboek
Amersfoort: staart niet gevorkt, leeuw gekroond.
Links Gulick (er staat GULLCK): in goud een zwarte
roodgetongde en –genagelde zwarte leeuw.
van GELRE - gedeeld, I. een omgewende leeuw, II. een leeuw. Zie hierboven, waarbij de kwartieren
gescheiden zijn.
van GELRE – Gelre, beladen in de schildvoet van een schildje van Arckel. Schilddekking: een hertogsmuts.

*Muschart Wapenboek Amersfoort.
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van GELRE - ruitschild: gedeeld, I. twee. opnieuw gedeeld, a. een omgewende leeuw, b. een leeuw (van
GELRE).
*Gelderland-5: Catarina van Gelre bastert, Werdenburch 3-7-1597. Papierwaszegel.
De bastaardschuinstreep (zie hieronder) wordt niet door Muschart vermeld.
van GELRE - gedeeld, I. van ARCKEL, II. GELRE; een schuinstreep over II, maar achter de beide leeuwen
gaand.
*Gelderland-6: ruitschild van Katrina van Gelre, bastaard van Gelre, 6-5-1570, moeder van George van
Arckell, heere tot Amerzoeden. Dubbele omschrift. Papierwaszegel.
GELTSAIJER - drie zwaarden, waarvan twee schuingekruiste en daaroverheen één verticaal, alle met de
punten omlaag. Helmteken: één zwaard met de punt omlaag tussen een vlucht.

*GAHarderwijk, J.J. Geltsaijer, 2-6-1744 (links), 14-7-1744. Foto’s: Karel Uittien, Harderwijk
*Coll. Muschart Oldebroek 1, zie ook Zeven (1995a): zegel van Henderick Geltsaijer, secr. Harderwijk 1510-1712, Oldebroek, geërfde op de Veluwe 29-11-1717, schepen van Harderwijk 9-7-1718; idem (zie
Zeven, 1996e): zegel J.J. Geltsayer, schepen Harderwijk 13-3-1738.
*Harderwijk-2-4: J.J. Geltsayer, schepen van Harderwijk 14-1-1735.
*Harderwijk-2-5: Henderick Geltsaijer, schepen van Harderwijk 9-7-1718, 3-8-1722, 6-3-1725 (ovaal schild
met negen-parelige kroon; idem J.J. Geltsayer, schepen van Harderwijk 4-11-1720; idem Joachim Johan
Geltsayer, schepen 2-8-1737.
Variant: schilddekking een kroon. Aangezien bij beide zegels de fleurons en de parels beschadigd zijn, zal
het stempel deze beschadiging gehad hebben.
van GHENT, van GHENDT, vanGENT - in zilver een rode dwarsbalk, beladen met vier aanstotende
gouden andrieskruisen in zilver een rode dwarsbalk beladen met een gouden traliewerk. Helmteken: een
zilveren windhond op een rode hoed met zilveren opslag. Dekkleden: zilver en rood. Schildhouders: twee
leeuwen.

GAA, AA Margriet van Matenesse.
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*Gelre nr 1190 H. Willem v. Ghent (1361):
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

Mr. Wilhelmus van Gent, Ridder,
Wapenboek Zwanenbroeders, Den Bosch. Internet.

*HUA643-1/2400-5 WapenboekEngelen
*Gelre nr 1190 H. Willem v. Ghent (1361): d’arg. à la fasce de gu. frettée d’or. C.: un lévrier d’arg. sur un
chapeau de gu rebrassé d’arg.
*Schutte (1975): Bartolt van Gendt.
*Hoeben (2001).
zie hieronder.
*Gelderland-4: Wilhem Joseph van Gendt, verwalter richter Veluwezoom 13-12-1713.
*Hoeben (2001).
zw (Bron); zw (vHelbergen).
Variant: als boven met de dwarsbalk beladen met vier elkaar rakende schuinkruisjes, waarvan de bovenen benedenkanten evenwijdig met de balk lopen.
Variant: helmteken: een zittende windhond met een zilveren halsband van de dwarsbalk, waaraan een ring.
Variant: kroon met drie fleurons en twee parels.
Variant: in zilver een rode goudgetraliede dwarsbalk, vergezeld boven rechts van een wassenaar.
Helmteken: op een traliehelm een grote en hoge tournooihoed, getopt met een zittende hond.
Schildhouders: de bovenhelften van twee leeuwen met kop aanziend, die de helm houden.
Ik weet niet of de wassenaar in de hieronder vermelde bronnen wel genoemd is. Deze bronnen kunnen
dus ook op het hierboven vermelde item slaan.
*Arnhem-15: Bertolt van Gent, here tot Luenen, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: geschonden.
*Gelderland-4: W.J. van Ghendt, verw. rigter van Veluwezoom te Arnhem 14-1-1730.
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*Brantsen: Johan freijheere van Genth, ter Dussen, Munsterkercken, gecommitteerde ter vergadering van
de Staten Generaal, 28-11-1641.
*Gelderland-2: Cornelis van Gent, heer tot Loenen en Meynerswyck, burchgrave ende richter van Nijmegen
ende richter van de Ryck, 9-8-1599. Helmteken: de hoed met brede, platte bol. Omschrift: de naam; Bartelt
van Gent, heer tot Loenen, 13-2-1572.

Uit: Mensema et al., 2000.
Ridderschap Overijssel, p91.
Variant: geen helmteken.
*NGV-coll. Heraldisch Archief, coll. Janssen map IX-17. Gens Nostra 56 (2001): 88.
Gorissen (1959).
Variant: helmteken alleen een stappende hond.
*Gelderland-1: Bartolt van Ghent, heer tot Loenen, erf then Eynde in Ampt Overbetue, kerspel Elst 12-111501.
*Brantsen: Willem van Ghent, heer tot Ronstell?, Rheden 1474.
Variant: helmteken: een zittende hond en links van het schild een edelvrouw.
*Brantsen: Johan van Gent, heer tot Oijen end Doeten, Arnhem 6-6-1605. Omschrift: de naam onduidelijk.
Variant: een getraliede dwarsbalk. Helmteken: een hoed met brede platte bol, waarop een zittende
windhond met geringde halsband. Schildhouders: twee windhonden met geringde halsbanden.
*Arnhem-11: Mr. Wilhelm Godard Johan van Gendt, raad van het Departementaal Gerechtshof in
Gelderland te Arnhem, 6-5-1803.
van GENDT - gevierendeeld, 1 en 4. een getraliede dwarsbalk (van GHENDT), 2 en 3. een beurtelings
gekanteelde dwarsbalk. Helmteken: een zittende windhond. Links naast het schild een aanziend gestelde
geklede vrouw, gedekt met een hoed met brede platte bol, geplaatst op een over het hoofd getrokken kap,
de benedenarm bloot, de rok doorschijnend, met de rechterhand aan de helm, dat aan het schild is
verbonden.
*Brantsen: Johan van Gendt, leenheer van het Gendtsche leenhof 3-10-1659.
GERARD - een gekroond monogram van de letters J, G en R.

Jacob Gerard, dijkpander van Veluwen, Apeldoorn? 22-3-1807.
 Dit stempel wordt ook door zijn heemraad Gerrit AELBERS gebruikt.
Gerrit Aelbers zegelde samen met Jacob Gerard,dijkpander en
Reinier Oosterbroek. Samen lieten zij een zegelstempel maken met de
voorletter van hun voornamen Jacob, Gerrit en Reinier. Bron: Zeven
(2009) en Vegt (2010).
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GERBERS, GERBERTSZ, GERBERDTS - drie wassenaars waarvan de bovenste afgewend en de
onderste omgekeerd (niet aanstotend).
*Hattem-1: Daniel Gerbertsz, scholtz tot Heerde 16-9-1596, 22-6-1612. Omschrift: onduidelijk.
Papierwaszegel.
Variant: drie wassenaars (1-2), waarvan de bovenste gewoon geplaatst, de twee onderste afgewend,
elkaar rakende.
*Hattem-1 en*Elburg-4: Daniel Gerbers, scholtis tott Heerde 23-5-1617. Omschrift: onduidelijk.
Papierwaszegel.
*Gelderland-5: Daniel Gerbers, scholtis tot Heerde, 11-4-1608, 12-4-1608, 13-4-1608, 14-4-1608, 15-41608. Muschart: de drie wassenaars elkaar stotend. Omschrift: de naam. Papierwaszegel; Daniel
Gerbertsz, scultsz des ampts Heerde, 8-1-1601. Omschrift: de naam Daniel Gerbers. Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Daniel Gerbertsz, scholtis tot Heerde, 10-3-1612. Muschart: de drie wassenaars van
Daendels 1-2 en elkaar rakend. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
Zie DAENDELS.
GERBRANDTS - als DAENDELS.
*Gelderland-6: Daniel Gerbrandts, scholtus tot Heerde, 4-2-1617, 20-2-1617, 2-2-1622. En de letters D en G
boven het schild.
GERRES - een zesspakig wiel, vergezeld boven rechts en boven links van een klaverblad. Het schild is met
een schildriem opgehangen aan een horizontaal geplaatste knoestige tak.

*Zeven (2006: 16.04): Jannes Gerres, verwalter scholtis des ampts Epe.

GERRETSEN, zie LEMMIJNCK, en POIRTMAN
GERRITS-- gedeeld, I. een omgewend springend hert, II. een merk. Helmteken: het hert uitkomend.

Willem Gerrits. Omschrift: S WILLEM
GERRITS.
*zegel 1683. Heerde Historisch 9 (35): 143.
Zie echter ook van MARLE.
van zegel.

GERRITS - drie lelies (1-2). Helmteken: een lelie tussen een vlucht.
*Epe-1-1: Aart Gerrits, Epe, geërfde in Veluwe 25-2-1758, 24-7-1758, kerkmeester.
*Gelderland-5: Aart Gerrits, leenman van Gelre, Epe 3-4-1750, Epe 15-3-1769.
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Hij heet ook Aart Gerrits TIMMERMAN.
GERRITS - zie ook RADEMAKER
GERRITSE - in blauw een gouden korenschoof, vergezeld boven van twee zilveren tabaksplanten en een
gekanteeld gouden schildhoofd. Helmteken: een blauwe vlucht. Dekkleden: blauw en goud.

*Ontwerp: Ronald Gerritse, Voorhout, 2008.
Jaarboek CBG 63 (2009): 209.
GERRITSEN - een merk, vergezeld boven van vier schuingekruiste molenwieken. Helmteken: een vlucht.

Evert Gerritsen, gardiaan 1737.
*St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, en AZ-201:
*Zeven (1996b fig. 1): beker.
GERRITSEN - een merk. Helmteken: een antieke vlucht.
*Gelderland-5: Thomas Gerritsen, De Steeg 9-6-1709, leenman van Gelre.
GERRITSEN - drie hoefijzers met de kalkoenen omlaag.

Reijnder Gerritsen.
*Arnhem-30 en AZ-202.
GERRITSEN - doorsneden, A. gedeeld, I. een omgewende zwaan, II. een klimmende vos, B. een golvend
gedeeld van zes stukken. Helmteken: een opvliegende vogel.
*Gelderland-1: Gerrit Gerritsen, brouwer te Voorthuijsen 19-7-1783.
GERRITSEN - een overal even brede geënte dwarsbalk, vergezeld boven van twee lindebladeren met
steel.
*Rhenen-2-2: Floris Gerritsen, Arnhem 12-4-1575. Omschrift: de naam.
GERRITSEN - twee schuingekruiste pijlen met de punten omlaag.
*Rhemen: Arendt Gerritsen, 14-8-1623.
GERRITSEN - drie hulstbladeren naast elkaar met gekrulde steeltjes, vergezeld boven van een kleine ster
en beneden van een wassenaar.
*Rhemen: Gaert Gerritsen, schepen in het ampt Nijbroeck, 25-4-1644. Hij vermeldt de wassenaar niet.
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*Gelderland-5: Geurt Gerritsen, schepen van het ampt Nijbroek, 30-4-1644.
GERRITSEN - linksgeschuind gedeeld; I. een eend die schuinrechts omlaag vliegt, II. als I. Kleuren
onbekend.

*Afdruk GA Rotterdam.
(herkomst onbekend). Bron:
W.H.J. Gerritsen-Harm. 1981.
Gerritsen – Gerritzen. Gens
Nostra 36: 1-14.
van lakafdruk; zw (Nix).
Mogelijk zijn de vogels
kraaien en staan zij in
verband met de kraaiennaam
Gerrit.

GERRITSEN - twee schuingekruiste zwaarden met de punten omhoog, vergezeld boven van drie
lindebladeren. Helmteken: de twee zwaarden.

Guert Gerritsen, 1668.
Doos 9 code 57.
Coll. ACZ foto B25.23.

Gerrit – Gerritsen, 24-2-1678.
Doos 14 code 91.
Coll. ACZ foto B26.13.

*Elburg-2-1: papierwaszegel Gerrit Gerritsen, Elburg, geërfde op de Veluwe 8-4-1678. Zie ook Zeven
(1993c).
GERRITSEN van EDE - een taukruis of St. Antoniuskruis. Helmteken: onduidelijk.

Zeven (2006: 36.16): Gerrit van Ede, stadholder. Wageningen, 28-3-1718.
*GAWageningen, Oud-recht. Archief inv. nr 220.
Coll. Anton C. Zeven, foto 38.17. Gerrit van Ede heet ook Gerritsen van
Ede. Zie ook volgende.
ook bij van EDE van GERRITSEN. Zegel geretoucheerd.
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GERRITSEN de jonge - een St. Anthoniskruk rustende op de beneden-rand en de beide zijden bijna de
rand rakend.
*Bentinck: Jan Gerritsen de Jonge, Ede 25-3-1552. Omschrift: de naam. Zie voorgaande.
GERRIJT - rechtsboven een zuil, linksboven een vijfbladige bloem en beneden (afgebroken). Helmteken:
een bloem? of kelk?
*Rhemen: Johan Gerrijt, Arnhem 1492. In tekst: Johan Gaaryte.
GERRIJTSEN - geöpende passer met de punten omlaag.
*Veluwe-2-15: Jan Gerrijtsen, timmerman, Velp 21-2-1698.
van GESPERDEN - in zwart twee zilveren dwarsbalken.

*van Beresteyn en del Campo Hartman (1954).
uit Bron.
Johanna Margaretha van Gesperden, wonende te Wageningen, tr. 1679
Willem van Beresteyn.
van GESSER - in goud een zwarte paardenneusknijper.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): zie Otto ENGELEN.
van GEUNS - gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een wereldbol, 2 en 3. in zilver drie rozen.
*Enghuizen-1: M. van Geuns, Harderwijk 27-7-1788, 20-3-1789.
Variant: doorsneden, A. in blauw een wereldbol, B. in zilver rode drie rozen.
*ten Houte de Lange (2001).
GEURTSEN - een dubbele monogram van de letters J? en G en vergezeld rechts en links van de
hoofdletters E resp. G

*coll. T. Ridder, Nijkerk: Evert Geurtsen, geërfde in Veluwe, Nijkerk, 15-21779.
*coll. ACZ foto Nijkerk V.03.
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GEURTS - in zilver een zwart merk, waaronder een omgekeerd rood hart. Wrong en dekkleden: zilver en
zwart. Helmteken: een groene boom.

*C.J. van den Bosch (kleur).van Helbergen. ACZ: dit wapen is gebaseerd op de beneden genoemde
varianten.
Variant: een merk als twee schuingekruiste dorsvlegels met tussen de armen boven, rechts en links de
hoofdletters H, E en G, en beneden een omgekeerd hart.
*Veluwe-1: Hendrik Evert Geurts, geërfde in Veluwe 13-3-1755. Samen met volgende:
Variant: het bovengemelde merk met tussen de armen boven een boom, rechts en links de hoofdletters G
en G, en beneden een hart.
*Veluwe-1: Geurt Geurts, geërfde in Veluwe 13-3-1755.
GEVERS - een merk, vergezeld van de letters I en G. Helmteken: een vlucht.
*Rhemen: Joan Gevers, geërfde in Veluwezoom, Deventer 28-3-1710.
GEIJ - in goud drie tweekoppige zwarte adelaars. Wrong en dekkleden zwart en goud. Helmteken: een
zwarte vlucht.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*Arnhem-18: Geertruida Maria Geij, Arnhem 16-9-1803.
*ten Houte de Lange (2001).

van GEIJEN - een kruis.
*Doorwerth-1: Goert van Geijen, schepen tot Arnhem 16-9-1599. Omschrift: de naam.
van GEIJN, van GHEIN, van GHEIJN - in goud een springende, rode windhond met een gouden geringde
halsband, vergezeld van drie rode lelies (1-2). Dekkleden en wrong: rood en goud. Helmteken: een vlucht
van goud en rood.
*Schutte (1975): I.71. Winandus a G(h)eyn, Veluwe. VIII.5 Theodorus a Gheijn, Barneveld 20-10-1655.
*Arnhem-30: Hendrik van Ghein, gildemeester 1715.
Variant: een stappende hond. De letter D (rechts), rest afgebroken.
*Gelderland-6: Dyrck van Gheyn, scholtis van Barneveld, Barneveld: 6-6-1603.
Variant: een klimmende, gehalsbande hond, vergezeld linksboven van éen en rechtsbeneden van twee
lelies naast elkaar. Helmteken: een uitkomende hond.
*Veluwe-2-1: D. van Geijn, Nijkerk 9-10-1746, verm. richter of schout.
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Variant: Helmteken: een antieke vlucht.
*Arnhem-10: Dirck van Gheijn, scholtis van Barnefelt 19-7-1602. Papierwaszegel. Idem Arnhem-28.
Omschrift: ?.
*Gelderland-2: Derick van Ghein, schultis tot Voorthuysen, 2-12-1583; Derrick van Ghein, Garderen, 29-61600. Helmteken: een antieke vlucht.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a).
Variant: het veld gestippeld (goud), de springende omgewende windhond en lelies verticaal geärceerd
(rood), de halsband wit = zilver.

Hendrick van Ghein, Gildeme[e]st[e]r, 1715.
*AZ-203.

van GEYN/van GHEYN - in goud een zwarte leeuw, goud gekroond, getongd en genageld. Dekkleden en
wrong: goud en zwart. Helmteken: de leeuw van het schild uitkomend.
*Schutte (1975): I.150. Guilielmus de Geijn (Tiel), 29-9-1626.
*Gelderland-5: Cornelis van Gheijn, leenman van Gelre, -?- 28-3-1616.
Niet Veluws.
van GEIJN - alliantiewapen: man: gedeeld, I. een zilveren dwarsbalk op een blauw en rood doorsneden
veld, het blauw beladen met een achtpuntige ster, het rood met een keper, die vergezeld is boven rechts en
links met drie eikels (2-1), II. in goud een getand smal kruis, vergezeld, gevierendeeld, 1 en 4. een
zwijnskop?, die in 4 omgewend, 2 en 3. een wassenaar; vrouw: een adelaar. Helmteken: over een beide
schilden een omgewende witte zwaan met opgeheven vlucht.
*Hoevelaken-1: Willem van Geijn, oud-burgemeester en voorzittende schepen van Amersfoort 23-7-1755.
Zie volgende.
van GEIJN –u=in zilver een zwarte adelaar met gouden bek en poten.

Muschart: Op zijn brief Sluiswijk 11-8-1755, Amersfoort 1-8-1755,
Amersfoort 19-5-1756 gebruikt Willem van Geijn (zie boven) een
adelaar. Helmteken: een uitkomende adelaar. Eveneen op Kaart
Slapersdijk.Handfot o Ad. J. de Jong.
van GHEIN - zie van GHEIJN.
van GHEMEN - een kerkbanier met drie even lange hangers en langs de bovenrand drie ringen, die de
bovenschildrand raken. Helmteken: een steekhelm zonder wrong getopt met twee toegewende
drakenkoppen met half geopende bek en dikke naar buiten gebogen halzen.
*Arnhem-29: charter 2948d: Gherit van Ghemen geheeten van Eme. Omschrift: alleen Van Ghemen.
Muschart: dit zegel werd ook door Frederick van Ghemen, heer van Eem op 19-4-1436 gebruikt.
van GHENDT - een verhoogde keper, vergezeld beneden van een roos. Helmteken: een roos.
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*Gelderland-5: Derck van Ghendt, leenman van Gelre, Arnhem 4- 9-1731.
van GHENDT van LANGERAER - van GENDT.
*Klesser (1995).
zw (Klesser, 1995).
van GHERNER - een kerkbanier met drie brede even lange slippen en drie ringen langs de bovenrand.
Helmteken: op een steekhelm zonder wrong twee toegewende doggekoppen met hals geopende bek aan
lange licht naar buiten gebogen halzen.
*Gelderland-2: Gherit van Gherner geheiten van Eme, 19-4-1436. Omschrift: de naam.
Zie van GELMER.
GHESEKINI - drie papegaaienkoppen met hals.

Lambertus Ghesekini, schepen, 29-4-1338.
*Verkerk (1992): afb. 13 zegel Lambertus Ghesekinii, Arnhem, 29-41338).
GAArnhem Loeff 93.
foto Gelders Archief.

van GHESTELEN - een lelie.
*Arnhem-15: Rutgher van Ghestelen, 1436.
van GHEUS - een merk en de letters B, V en G boven het schid.
*Gelderland-5: Balthasar van Gheus, Arnhem 2-2-1659.
van GHEIJN - een staande hond, vergezeld boven van één lelie en beneden van twee lelies naast elkaar.
Helmteken: een lelie tussen een antieke vlucht.

*Zeven (2006: 56.25): Dijrck van Gheijn, scholtus van Barnefelt 3-11-1606, 14-11-1606. Omschrift:
S.DERICK.VAN.GHEIN.
Papierwaszegel. Mijn zegel op het spatium gedruckt.
*Gelderland-5: Derrick van Ghein, scholtus ampt Barneveld, 27-11-1605; Winandt van Gheijn, -?- 28-121657. Omschrift: de naam.
Variant: de hond springend.
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Variant: een klimmend hond. Helmteken: een antieke vlucht.
*Putten-1-4: Diderick van Ghein, scholtis tot Putten 10-11-1675. Omschrift: plat. Muschart: De hond bijna
zeker niet vergezeld.
Op 12-7-1670 gebruikte hij als scholtis ampt Putten, geërfde in Veluwen een zegelstempel met omschrift:
Wina- van Gheijn.
Zie ook GEIJN.
Variant: Helmteken: een uitkomende hond tussen een antieke vlucht.
*Gelderland-6: Derck van Ghein, scholtis tot Barnefelt, 19-4-1577; Derrick van Ghein, scholtis tot Barnefelt
27-7-1575. Papierwaszegel. In tekst: van Geijn.
van GHEYN (Barneveld) – alliantiewapen; gedeeld, I. van GHEYN (de hond omgewend), II. in rood drie
gouden concentrische ringen (BODE van ROMSWINCKEL).

Evert van Gijn.
Museum Nairac, Barneveld.

tho GHOER - een merk.
*Gelderland-6: Hijndrick tho Ghoer, scholtis tho den Ellborch, 3-12-1575. Omschrift: vaag. Papierwaszegel.
GHORENSZ - een gothische hoofdletter G.
*Johan Ghorensz, provisoer en kerckmeister des heylihe geesten en gasthuses binnen Hattem 16-10-1443,
3-2-1444. Omschrift: de naam.
GHIJSBERTSZ - drie lelies. Helmteken: een antieke vlucht.
*Gelderland-5: Arndt Ghijsbertsz, scholt van Hoevelaken, 4-9-1607.
GIESENCAMP - een merk.
*J. van Dulleman-Slijkhuis. 1990. Genealogie Slijkhuis. Driel. ongepag. Merk van Jan Jansen Giesencamp,
ged. Vorden, wonende Tonden/Voorst.
Zijn afstammeling Arend Jan Slijkhuis voerde hetzelfde merk.
GIGING? - vijf rechtopstaande vissen schuinkruislings geplaatst. Boven het schild de letter D, V en W.
*Backer, 1880: zegel van ?Gining, 5-8-1576.
de GIMMER - drie gedekte bekers. Helmteken: een dito beker.

Everhardt Willemsen de Gimmer, Gardiaen, ca 1700.
*Verwolde-1: Jacob de Gimmer, geërfde in Veluwen 15-6-1726.
*Arnhem-30 en AZ-204: Everhardt Willemsen de Gimmer, gardiaen, ca 1700.

van GINCKEL - in purper (schuinlinks gearceerd) drie lelies. Helmteken: geen.
*Muschart 71A: lak op Recht. Arch. Ede, port. inv. nr 39.
Variant: veld rood.
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*Muschart 71A: W. van Ginkel, secr. Stichts Veenendaal 7-6-1799, 3-12-1799.
Zie volgende.
van GINKEL - drie lelies. Helm zonder helmteken.
*Ede-14: Willphert van Ginkel, notaris te Gelders Veenendaal 31-12-1810.
Zie voorgaande.
GLAESEMAECKER - een merk.
*Arnhem-6-1: Johan Gijsbertssoen Glaesemaecker en vrouw Marie van Uchelen, Uchelen 24-2-1552.
Omschrift: de naam.
van GLINSTRA - doorsneden, A. een lelie, B. een stappende haan/een haan
op grond.
*Gelderland-5: Hector van Glinstra, Arnhem 31-5-1731, 1-5-1752.
van der GLINT - drie driepoten, in het schildhoofd een kroon.

*foto van zerk van Wolbert Aertsen van de
Glint, AD 1752 in NH-kerk te Barneveld. Ontv.
Gerda van Uffelen-van Ravenhorst.
De zerk werd eerder gebruikt voor het graf
van Aert Guertsen, 1650.
GLUMMER - in rood twee afgewende zilveren zalmen, vergezeld van negen (3-3-3) gouden herkruiste
kruisjes komend uit spitse voet.
*zie beneden.
GLUMMER - gedeeld, I. GLUMMER (zalmen), II. in goud een beurtelings gekanteelde zwarte dwarsbalk,
vergezeld van drie natuurlijke bijen. Helmteken: een gouden drakenkop met hals. Dekkleden: goud, rood en
zilver.

*Arnhem-5: Joannes Glummer,
raadsheer van Gelderland en
Zutphen, 1637, HT.
ACZ: Van wie is de linkerhelft?
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap: Joannes Glummer, Ducatus Geldriae et
Comtatus Zutphaniae consiliarius, 1637.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.
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de GLYNT - drie adelaartjes. Helmteken: op een wrong een uitkomende adelaar.

*J.L. Rijndorp. 1985. De Glynt. Van het Amersfoorter burgemeesterskussen
naar de Brabantse klei. Gens Nostra 40: 188-191.
N.B. Genoemd naar ‘t erff genaemt den Glyndt gelegen in ‘t carspel van
Barneveld.
*C.E.G. ten Houte de Lange. 1985. Zestien kwartieren van de Amerfoorste
burgemeestersdochter Anna Lucia Loogen. Gens Nostra 40: 186-191.
van GOCH - een vijfbladige bloem.
*Backer (1880): zegel van Claas van Goch, richter van Elburg, 1506.
GOCKEL - gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een zilveren dwarsbalk, vergezeld van drie zilveren sterren, 2 en
3. gepaald van vier stukken, zilver en zwart. Helmteken: een omgewende, uitkomende rode goudgekroonde
leeuw met de linkervoorpoot een zilveren ster ondersteunend.

*Arnhem-19: C.G.T. Gockel, adelborst.
GOCKENSZ - een dwarsbalk, vergezeld van boven twee schuinkruisjes, en beneden van een ster.
*Klooster-1-1: zegel Wennenier? Gockensz, 3-4-1460. Omschrift: de naam.
GODDAEUS - een verlaagd verkort kruis, vergezeld boven van een voorwerp, dat lijkt op twee kleine ronde
bloemen of koeken aanééngesloten naast elkaar. Helmteken: een dito kruis, en de letters H en G.
*Gelderland-6: Hermannus Goddaeus, predikant te Vaassen 4-6-1632. Papierwaszegel.
GODEFROY - gevierendeeld, 1 en 4. een bevruchte eikenboom met brede, smalle kruin, geplaatst op lage
grond en vergezeld rechts en links van een op de grond staande vaten, waarvan de rechtse omgewend, 2
en 3. in goud een rood kruis. Twee helmtekens: 1. een dito boom, 2. op een gekroonde helm twee bazuinen
met band aan einde met grote opening naar boven als omgekeerde keper gerangschikt.
*zegel notaris Albert Jannes Nicolson Godefroy, Arnhem 6-2-1832, 30-1-1832
GODIN - in blauw een gedekte hoge gouden beker. Wrong en dekkleden: blauw en goud. Helmteken: de
beker tussen een gouden en blauwe vlucht.
*ten Houte de Lange (2001).
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Berntt KEMPINCK, Reijner KEMPINCK.
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Jacob Godin, schout van Amersfoort 1688, heer van Boelesteijn. Omschrift:
S.IACOBVS GODIN.
*Muscharts Wapenboek Amersfoort:

Anthonis Godin, Heer van Kokengen.
Kaart Slapersdijk.
Handfoto Ad. J. de Jong.
van der GOEDE - gedeeld, I. doorsneden, A. drie rozen, B. drie sterren, II. drie gesteelde korenaren naast
elkaar op grond.
*Veluwe2-1: Gerrytje van der Goede, vrouw van Aelt Brouwer, Nijkerk 1-12-1745.
Muschart: of dit het wapen van Aelt Brouwer.
GOEDENSOEN - een voorwerp.
*Gheert Goedensoen, Hattem 16-8-1414. Omschrift: de naam.
de GOEJEN - een merk, en erboven een fleurenkroon.
*Epe-1-1: Jan de Goejen, geërfde in Veluwe, Epe 28-7-1763.
*Gelderland-5: Hendrik de Goejen, leenman van het huis Cannenburg, Apeldoorn 29-3-1781. Een merk met
de letters H en G, maar niet aangegeven waar die staan.
van GOEMSTER - een merk, met door het benedenste deel de hoofdletters G en G.
*Arnhem-23: Gerridt van Goemster, Arnhem jaar?
van GOER - drie posthoorns over schuinstreep heen, de hoorns met brede opening naar rechts. Schild
rechts gehouden door een knielende engel.
*Gelderland-6: Arnoldus van Goer, overste rentmeister van de thyns ende rente van Veluwen, 1444.
Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Arnoldus van Goer, overste rentmeester van de thyns ende renten van Veluwen, 6-12-1551.
Omschrift: de naam.
Zie van GOOR.
GOERTSEN - een dwarsbalk, vergezeld boven van een hart en beneden van twee ruiten.
*Gelderland-6: Oth Goertsen, Hoevelaken 18-11-1626.
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GOERTSZ - gedeeld, I. in blauw drie zilveren schilden, II. doorsneden, A. in groen? drie zwarte lelies, B. in
groen een zilveren stappend goud gekroond schaap. Half aanziende helm. Helmteken: een ovaal blauw,
door een lauwerkrans omgeven schild, waarin een zilver schild.
*Backer (1880): wapen van Karel Goertsz, 1623 op een glas geschilderd.
GOEDHART - een merk. Helmteken: een vlucht.
*Anthony Goedhart, volksvertegenwoordiger der stad Arnhem 7-1-1796.
GOEDHART - een monogram van de letters A en G.

*Zeven (2006: 28.16): Hendrik Goethart. Arnhem 18-10-1800.
De letters duiden erop dat het stempel niet van Hendrik, maar een
andere Goethart was. Dit kan de hierboven vermelde Anthony Goethart
zijn.
GOETHART, zie ONBEKEND-10
GOETHART - drie vogels. Helmteken: een vogel.
*Wageningen-2-2: op brief Arnhem 9-4-1798 door twee leden van het provinciaal bestuur Anth. Goethart en
J.W. Evers getekend.
*Brummen-1: als hierboven, Apeldoorn 19-4-1798.
GOEIJ, zie GOIE.
van den GOEIJ - gedeeld, I. de rechterhelft van een ankerkruis van de deellijn uitgaand, II. de linkerhelft
van een dubbelkoppige adelaar van de deellijn uitgaand.
*Gelderland-2: Herman van den Goeij, onderdrost van Veluwen, 4-5-1696. Omschrift: afgebroken.
de GOEIJE - merk boven vergezeld met de letters J, D en G.
*Voorn (1985.): p96 fig. 46.
*Epe-1-1: Jan de Goejen, geërfde in Veluwe, Epe 28-7-1763.
van der GOIE - de rechterhelft van een krulkruis met zeer grote krullen in de rechter schildhelft geplaatst,
vergezeld links van een lange vleugel (geen deellijn).
*Arnhem-15: Herman van der Goie, Arnhem 1436. Omschrift: de naam. In tekst: GOEIJ.
van GOLDSTEIN - gevierendeeld, 1 en 4. een kruis (DUITSE ORDE), 2 en 3. gedwarsbalkt van acht
stukken (van GOLTSTEIN). Schildhouders: twee leeuwen.
*Gelderland-5: Evert Jan Benjamin van Goldstein, heer van Grunsfoort en Appell, Raad en 1e
Rekenmeester van Gelre, ridder van de Duitse Orde, landscommandeur van de Balije van Utrecht, Arnhem
jan. 1933.
De spelling van de naam is van Goltstein.
GOLTSMIJT - een vogel, vergezeld linksboven van een ring.
*Hattem-2-3: Wijneken Goltsmijt 24-4-1419, 20-12-1430. Omschrift: de naam.
Zie ook van YERTE.
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van GOLTSTEIN, GOLSTEIN - gedwarsbalkt/doorsneden van acht stukken goud en blauw. Helmteken: op
een goud-en-rblauwe wrong twee buffelhoorns gedwarsbalkt volgens het schild. Helm- of dekkleden: blauw
en goud, resp. goud en blauw. Schildhouders: twee aanziende gouden leeuwen.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Het wapen van Goltstein is als boven beschreven. In zegels kunnen de even of de oneven dwarsbalken
verworden zijn tot dikke snijlijnen, waardoor doorsneden van N aantal stukken de beschrijving wordt. Op de
zegels met het helmteken de twee ossen- of buffelhoorns (puntige einden) of twee olifantstrompen (ronde
einden) is niet te zien of ze beladen zijn.

*Backer (1880): zegel van Van Goltsteyn, gewezen rentmeester van het vorstendom
Gelre en het graafschap Zutphen, cijnsrichter van Veluwe en Veluwenzoom, 1606.
*Gelderland-4: E.J.B. van Goltstein, verwalter landdrost in Veluwenzoom tot Ermelo
22-5-1775.
*Klarenbeek-1: E.J.B. van Goltstein, Gelders leenman, Arnhem 29-4-1778.
zw (Bron).
◄Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.

*Ridderschap van de Veluwe.
Variant: Wrong en dekkleden: goud en blauw. Schilddekking: een kroon, waaruit twee olifantstrompen,
doorsneden volgens het schild steken. De schildhoudende leeuwen aanziend.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: Helmteken: twee olifantstrompen.
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*van der Hoop: Philip Hendrik van Goltstein, heer van Grunsfoort en Groot Appel, amptsjonker des ampts
Rencum 10-12-1737.
Zie ook BOSHOFF/GOLTSTEIN
Variant: Helmteken: twee buffelhoorns, elk beladen met een dwarsbalk.
*Gelderland-5: Johan van Goltstein, richter tot Arnhem en Veluwezoom, 22-6-1619.
Variant: in goud vier blauwe dwarsbalken.
*Gelderland-4: P. van Goltstein, verwalter landdrost van Veluwe en Arnhem 17-2-1752.
*Nuys: P. Goltstein, Vanenburg 30-9-1755.
GAWageningen

Vier balken en kroon
Zeven (2006: 06.02):
van Goltstein, schepen
van Arnhem.
Arnhem 1-2-1704.

Vier balken en schildhouders
. Zeven (2006: 13.07):
E[vert] J[an] B[enjamin] van
Goltstein. Arnhem 5-12-1781.

Vier dwarsbalken. Helmteken: twee
olifantstrompen.
Zeven (2006: 29.07): E.J.B. van
Goltstein, Arnhem 14-8-1784.

Kroon en schildhouders.
Zeven (2006:17.22): E.J.B.
van Goltstein, Arnhem 6-4-1765.

Vier dwarsbalken,. Schilddekking: een vijfbladerige kroon.
schild gelegd op het kruis van de Duitse Ridder Orde.
Zeven (2006: 14.26): E.J.B. van Goltstein,
Vanenburg 12-0-1769.

*Voorstonden-1: Johan Goltstein, richter tot Arnhem en in Veluwezoom 9-2-1610. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Johan Goltstein, richter tot Arnhem en in Veluwezoom 17-6-1609. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Johan Goltstein, richter tot Arnhem en in Veluwezoom 17-1-1598. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
Variant: vier dwarsbalken en in een schildhoofd een kruis. Helmteken: twee olifantstrompen waarom vier
banden met de letters B en G.
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*Arnhem-32: Bernardt van Goltstein, ridder en commandeur van St Jan te Arnhem en Nijmegen 13-121628.
van GOLTSTEIN - gevierendeeld, 1 en 4. een kruis, waarvan de uiterste einden iets verbreed uitlopen
(RIDDERLIJKE DUITSCHE ORDE), 2 en 3. van GOLTSTEIN (acht dwarsbalken). Omschrift.
Schildhouders: twee leeuwen.
*Doorwerth-2: Evert Johan Benjamin van Goltstein, heer van Gruntsfoort en Apel, den Duytschen ordens
ridder en Landcommandeur der Balije binnen Utrecht, Raad en 1e rekenmeester van Gelre, burger van
Zutphen, curator van de Gelderse -?-.
van der GOODT - gedeeld, I. doorsneden, A. drie vijfbladige bloemen, B. drie sterren, II. twee korenplanten
naast elkaar op grond. Helmteken: een ster los tussen twee korenaren aan gebladerde steel.
*Veluwe-2-1: Gerrijtgen van der Goodt, huisvrouw van Aet Brouwer, Nijkerk 19-4-1748.
van GOOR - drie hoorns. Het schild wordt door een engel schuinlinks gehouden.
*Backer (1880): zegel van Arnoldus van Goor, 1444.
Zie van GOER.
van GOOR - twee golvende dwarsbalken.
*zie van VOORST.
GOOSSEN - een merk, vergezeld van de initialen I (= J) en G.
*Muschart (1937) (I.G. Goesens in NH kerk, Wageningen).
van der GOOT - gevierendeeld, 1. in blauw drie gouden zespuntige sterren naast elkaar, 2. in zilver een
rood ankerkruis, 3. in zilver drie omgekeerde zwarte zwaarden, schuinlinks geplaatst, 4. in blauw een
zilveren aanziende ossenkop. Helmteken: een
ster uit het 1e kwartier tussen een vlucht van
blauw en zilver. Dekkleden: zilver en blauw.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: gevierendeeld, 1. in groen drie zilveren doorboorde zespuntige sterren (2-1), 2. in blauw een
zwarte ankerkruis, 3. in zwart drie zwaarden met gouden gevesten, schuinlinks met
de punten geplaatst, 4. in groen een aanziende ossenkop van natuurlijke kleur.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
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Aanvulling
Op het kerkhof van Wijckel, Friesland, liggen 16 zerken met het wapen Van der Goot. De Friese voornamen
van de overledenen vertellen ons dat zij behoren tot een Friese tak van deze familie.

Eén van de 16 zerken (detail).
van der GOOT - een klimmende griffioen met de staart tussen de achterpoten door. Een naar rechts
gewende traliehelm. Helmteken: een uitkomende griffioen.
*Correspondentie P.D. Meijer. Recht. Arch. van Veluwe, portefeuille Nijkerk
1749, 1750 en portefeuille Barneveld 1952. Zie ook H.W.M.J. Kits
Nieuwenkamp. 1936-1939. Ned. familiewapens 2: 73: de Hoeve 'De Goot' te
Diermen.
zw (P.D. Meijer).
*Muschart (Zeven, 1995b): Jan Jansen van der Goot, Nijkerk 22-12-1752,
pachter van de moutcijns, zeep- en tabakconsum(p)tie van het ampt Nijkerk.
'Komt zeer vaak voor' (Muschart).
*Barneveld-1: als boven.
*Nijkerk-1: Jan Jansen van der Goot, geërfde in Veluwe, Nijkerk 15-10-1749,
24-10-1749, 15-12-1749, 9-1-1750.
*Veluwe-2-1: Jan Jansen van der Goot, Nijkerk 18-9-1753.
*Nuys: Jan Jansen van der Goot, Nijkerk 18-9-1753, 25-10-1753 e.v.
*Veluwe-6: Jan van der Goot, Nijkerk 22-12-1752.
van der GOOT, zie van der HOEF.
GORDON - in blauw drie zwijnskoppen.

*Hoeben (2001).
Wapenboek Zwanenbroeders te Den Bosch.
GORDON - gevierendeeld, 1. in blauw drie gouden zwijnskoppen (GORDON), 2. in goud drie
leeuwenkoppen, 3. in blauw drie rode wassenaars, 4. in goud vijfbladige zilveren bloemen/rozen. Op het
kruispunt een kleine wassenaar. Helmteken: een uitkomende wildzwijn.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) zegel van F(redric) W(ilhelm) Gordon, schepen van Wageningen 14-9-1793;
Coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel idem;
*Wageningen-1: F.C. Gordon, ad interam secr. 8-12-1784.
*Veluwe-2-1: J. Gordon, Wageningen, procureur 26-7-1765.
Variant: schilddekking een parelkroon met zeven parels.
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Zeven (2006: 35.25): Fredric Wilhelm
Gordon,, schepen van Wageningen.
Wageningen 11-2-1794.

Variant: kwartier 3 in rood een gouden schildje beladen met drie zwarte wassenaars.
Varianten: gevierendeeld, 1. Iin groen drie gouden zwijnskoppen, 2. in goud drie rode leeuwenkoppen met
hals, 3. in goud drie rode wassenaars, 4. in groen drie zilveren vijfbladige bloemen; een hartschild: in rood
een gouden wassenaar, resp.op het kruispunt een rode wassenaar.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

Variant: in kwartier 2 in goud drie rode leeuwen. Helmteken: een kroon waaruit een uitkomend aanziend
hert rijst. Dekkleden: blauw en goud. Wapenspreuk: BYDAND. Devies: ANIMO, NON ASTUTIA.
*ten Houte de Lange (2001).
GORDON - gedeeld. I. een schuinbalk, vergezeld rechts en links van drie kruisjes met spitse voet, II. een
keper, vergezeld van drie sterren.
*Veluwe-2-1: J. Gordon, Dodewerth 1-7-1765.
Muschart: soms [misschien, ACZ] van zijn vrouw?
GORIS - in groen drie gouden korenaren zonder bladeren. Aanziende helm met groen-gouden wrong.
Helmteken: een korenaar van het schild tussen een vlucht van goud en groen. Dekkleden: groen en goud.

* Evers (1874) nr 1.36: A. Goris, Arnhem
1696.
*Gelders Archief Wapenboek S. Caecilia
Concert Arnhem: A. Goris, J.V.D., 1696.
foto ACZ. Voor de kwaliteit zie de
Inleiding.
GORIS - gedeeld, I. doorsneden, A. in
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zwart drie verticaal geplaatste vlammende kaarsen naast elkaar (1-2), B. in blauw een zwarte moorkop met
zilveren haarband, II. in blauw een schuinkruis, vergezeld tussen de bovenste armen van een vlucht, en
tussen de andere drie armenparen van een droogscheerdersschaar met de punten omlaag, alles van zilver.
Wrong: goud en zwart. Helmteken: een kaars van het schild tussen een zwarte antieke vlucht. Dekkleden:
zwart en goud.

*Arnhem-5: Mr. Lambertus Goris,
HT, 1627.
*Gelders Archief inv. 352.1
Wapenboek S. Lucasbroederschap
Arnhem: Lambertus Goris, J.V.D.
(ca 1620).
foto ACZ. Voor de kwaliteit zie de
Inleiding.
*Schutte (1975): I.183: Jacobus Goris, Arnhem 23-10-1629; I.213 Antonius Goris, Zaltbommel 16-9-1631.
Variant: helmteken: een kaars van het schild tussen een zwarte vlucht.
*Schutte (1975): I.57: Lambertus Goris, Nijmegen c1620. Idem Johannes (Gregorii) Goris, Arnhem 7-91623.
van GORKOM - schuingearceerd (groen) drie lelies. Helmteken: twee geharnaste armen met de ellebogen
naar buiten, houdend een lelie van het schild. Schildhouders: twee omziende leeuwen.

Zeven (2006:29.33): [Johannes} van Gorkom,
predikant. Bennekom: 4-2-1806.
Zeven, A.C. 2010. Het lakzegel van Johannes van Gorkom, predikant te
Bennekom. De Kostersteen nr, 112 (april 2010): 21-22.
de GORTER - drie korenaren met gebladerde stelen. Helmteken: drie dito korenaren waaiersgewijs
geplaatst.
*Gelderland-3: Johannes de Gorter, med. doct. en prof. te Harderwijk 14-1-1747.
GOSENSEN - gedeeld, I. zeepaard rustend op water (BRANTIUS), II. weder gedeeld, a. een ankerkruis, b.
een schuinbalk begeleid rechts van drie lelies en links van twee lelies.
*Muschart (1950): 148: Brant Gosensen (een BRANTIUS), ov. 16-5-1621, otr. Harderwijk 7-2-1595
Reintgen Arnts.
GOSSCHALK - een merk.
*Hattem-2-3: Gheert Gosschalk, schulte tot Zallick 21-8-1494.
GOSSUINI - in rood een zwart schuinankerkruis, beneden vergezeld van een gouden klaverblad.
Helmteken: een klaverblad van het schild tussen een rode vlucht.
*Schutte (1975): 1.375 Altetus Gossuini, Hattem 7-12-1643.
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GOUDKUIL - in zilver een omgewende man, gekleed in bruine rok, zwarte kuitbroek, hoge grijze geknoopte
slobkousen en zwarte hoed met brede rand, met beide handen een spade in de grond stekende en daarop
met zijn gebogen linkerbeen drukkend. In de bruine grond een goudklomp liggende ter hoogte van de
spade. Helmteken: een gouden vlucht. In het briefhoofd van G. van Geitenbeek staan de bovenste drie
lelies 1-2 gerangschikt.

Andrie Goudkuijl, 1792.
*Gelderse Leenregister 1792.
copie van gekleurde tekening; kleurencopie
(Nikkels); van zegelafdruk; zw Gens Nostra 1960;
zw repro kleur en zegel in VG 11 (1986): 195-204.
Variant: een geklede man zonder hoed met aanzien gesteld hoofd; de beide handen voor het lichaam
langsgaande, schuinrechts geplaatste schop in een zeer lage grond stekende, waarop hij met de linkervoet
op het blad drukt. Helmteken: een vlucht en de letters C en G.
*Wageningen-4: Corn. Goudkuijl, broodbakker te 'sHage 1-5-1772.
van GOUDOEVER - in goud boven vijf ringen (3-2) en beneden een arendsbeen,alles zwart. Helmteken: op
een zwart-gouden wrong de arendsbeen van het schild. Dekkleden: zwart en goud.

▲Zeven (2006: 09.36):
Bron: Hollandse GeneaW.W.L. Goudover, Den
logische Databank
Heere voorzitter der Raad der
Gemeente Wageningen, lid van de Plaatselijk Schoolcommissie. Wageningen 9-2-1868.
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Variant: in zilver vijfrode ringen (3-2) en beneden een zwart arendsbeen.

Anthonij van Goudoever, secretaris
Kaart Slapersdijk
Handfoto Ad. J. de Jong.
GOVER - een merk.
*Arnhem-14: Gerit Rover, scepen Arnhem 25-3-1425.
uten GOYE - gedwarsbalkt van zes stukken van vair en goud.

Ghyselbertus van Goye, ridder. Nergena (bij Bennekom) 5-11-1292.
Omschrift: S’GIS—RTI—MILITIS DE GOYE.
Archief RDO, Balije van Utrecht. Verpondingsacte. Uit: Dijkveld Stol.
19xx. Nergena. Stencil.
*Vermaat (1949): afb. van zegels geplaatst tussen p344 en p345.
*CSN 874:Giulbertus de Goye. Omschrift: +SIGILLVM GHI--DE GOYE.
22-11-1252. 875: Giselbertus de Goy, miles (=ridder)
Variant: de even balken beladen met sterren, de oneven met vair.
*CSN 876: Omschrift: --EL-TI EX GO-, 15-2-1283.
Er zijn nog andere zegels.
de GOIJER - een dwarsbalk, vergezeld van drie ruiten. Helmteken: een ruit tussen een vlucht.
*Hattem-2-3: Thiman de Goijer, scholte toe Swolle 7-1-1559. Omschrift: de naam.
de GOYER - in zilver drie blauwe maliën. Helmteken:een moreborstbeeld van natuurlijke kleur, gekleed
volgens het schild en met een haarband gestreept van zilver en blauw. Dekkleden en wrong: zilver en
blauw.

*Schutte (1975): IV.097 Henricus de Goyer, Culemburgensis, praetor collegii
(1661).
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
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de GOYER - in zilver drie blauwe maliën. Helmteken: uit een blauw-zilveren wrong een bruine blauwgetongde en genagelde wolf komend.

◄Muscharts Wapenboek Amersfoort.
*wapenkaart, A.P. de Kleuver, Veenendaal.
zie de GOIJER.
van de GRAAF, zie alliantiewapen PRONCK-van de GRAAF.
van der GRAAF - doorsneden, A. een gaande leeuw, B. twee schuingekruiste omgekeerde kolven,
vergezeld van een met de voet naar buiten gekeerde lelie tussen elk armenpaar. Schilddekking: een kroon
met negen parels.
van de GRAAFF - in zilver twee beurtelings gekanteelde zwarte dwarsbalken. In de vrijhoek in goud een
dubbelkoppige zwarte adelaar. Helmteken: de dubbelkoppige adelaar tussen een zwarte vlucht.
Schildhouders: twee adelaars. Devies: DIEU NOUS CONDUIRE.

Zeven (2006: 36.25): Sebastiaan Willem de
Graaf, schepen van Wageningen. Wageningen
28-7-1804.
*ten Houte de Lange (2001).
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) zegel van
Sebastiaan Willem van de Graaf, schepen van
Wageningen 13-10-1803; coll. Muschart (Zeven, 1995e): idem.
*Wageningen-1: idem 20-7-1804.

van de GRAAFF - doorsneden, A. een gaande leeuw, B. twee schuingekruiste herdersschoppen/schoffels,
vergezeld rechts, links en beneden en tussen de schoppen van een klaverblad, die alle drie met de steel
naar het schildhart gericht zijn. Schilddekking”een parelkroon met negen parels.
De herdersschoppen worden ook krauwels en herderschepjes en kolfhamers genoemd.
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*GAHarderwijk 26-9-174410 (links) en 26-5-1751. Foto’s Karel Uittien, Harderwijk.

Jacob Winter van de Graaff, Harderwijck 24-6-1729.
GANijkerk, Weeshuisarchief 089. Coll. ACZ foto Nijkerk V.24.
*Gelderland-5: Christina Margaretha van de Graaff, Arnhem 14-3-1786.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e) zegel: Abr. secretaris van
Harderwijk 2-3-1758. Idem zegel: J.W. van den Graaff, schepen van
Harderwijk 5-7-1751.
Zie volgende.
*Harderwijk-2-5: J.W. van der Graaff, schepen van Harderwijk 19-61721, 23-5-1742.
*Veluwe-2-1: Mr. Jacob van de Graaff, Deventer 25-6-1756.

*Gelderland-5: Mr. Jacob Winter van de Graaff, burgemeester van Harderwijk, 28-1-1724; Mr. Jacob Winter
van de Graaff, burgemeester van Harderwijk, dec. 1727 Mr. Herbert Cornelis van der Graaf, burgemeester,
Harderwijk 5-1-1768.
*GA Nijkerk: Jacob Winter van de Graaff, 1729.
Variant: helmteken: een uitkomende leeuw.
*Gelderland-1: J.W. van de Graaff, burgemeester van Harderwijk 1-5-1741. Twee krauwels
Muschart: Dezelfde brief dd 16-5-1741 echter anders en wel hier de krauwels herdersschepjes en de
bladeren als klaverbladeren met steeltjes naar het schildhart gericht.
van de GRAAFF/van CASTRICUM - alliantiewapen: van de GRAAFF (gaande leeuw)/van CASTRICUM
(ovaal schild: in zilver een pronkende pauw op groene grond).
*Gelderland-10: alliantiewapen wijlen Mr. Hubert Cornelis van de Graaf, burgemr. van Harderwijk en
waradijn van de prov. Munte van Gelderland, en P. van Castricum, Harderwijk 21-5- 1779.
van de GRAAFF/PERSOON - alliantiewapen, man: van der GRAAFF (gaande leeuw), vrouw: drie
klaverbladeren.
*Gelderland-5: Reiniera Geertruid Persoon wed. Jacob Winter van de Graaff, Harderwijk 10-9-1733, 5-11768.
van der GRAAFF - drie bevruchte noten- of kersentakjes met vele bladeren.
*Veluwe-2-1: J.W. van der Graaff, Oldebroek 28-11-1749.
GRAAVE - geen wapenschild: twee aanstotende vlammende harten naast elkaar, vergezeld rechts en links
van de vlammen van de letters I en G.
*Gelderland-5: Jan Graave, ouderling, Epe 25-2-1777.
van de GRAEF - doorsneden, A. drie omgekeerde harten, B. een zandloper met links een handvat.
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Gisbert van de Graef, 1678.
*Arnhem-30 en AZ205.
van de GRAEFF - in goud rood en zilver geschaakte keper.
*Schutte, 2001.
‘sGRAEUWEN - in goud een schuinbalk, beladen met een merk bestaande uit een V en een op zijn kop
staande V, die in elkaar haken en die geplaatst zijn de richting van de balk. Helmteken: een zespuntige ster
zwevend tussen een vlucht.

*Zeven (2006: 49.24): Siewert Karel
‘sGraeuwen, Med. Doctor Ejusdemq
Theor. & Prac., Anat. & Botan. & Chemie,
Professor Ord[inaris] & Primarius,
Harderwijk 18-1-1757.
van de GRAF - een merk.

Rick Dercks van de Graf.
*AZ-206.
GRAMAYE - gedwarsbalkt van zes stukken.
N.B. Zie ook GRAMMEY.
*Backer (1880): zegel van Thomas Gramaye, landrentmeester-generaal, 1576. Veluws?
van GRAMMESBERGHE - drie bollen. Helmteken: een antieke vlucht. Schildhouders: twee wildemannen,
houdende met beide handen de helm.
*Hattem-2-3: Henric van Grammesberghe, amptman te Zallant 28-3-1411. Omschrift: de naam.
GRAMMEY – gedwarsbalkt van acht stukken, zilver en blauwen, de zilveren balken beladen met vier rode
kruisjes. Dekkleden: rechts zilver en rood, links, zilver en blauw.
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Grammey

Bron: GRAMIJE: Hollandse Genealogische Databank.
Vanwege variant hier opgenomen.
Variant: drie balken met vier, drie resp. twee schuinkruisjes. Helmteken: een opvliegende vogel.
*Gelderland-5: Grammey, Arnhem 8-7-1713.
GRAUWERT - mogelijk een omgewend mansborstbeeld.
*Gelderland-5: Herman Grauwert, Arnhem 4-1-1766.
de GREEF - van zwart beladen met twee zilveren dwarsbalken; een gouden schildhoofd beladen met twee
zilveren zespuntige sterren.

*WIJNEN.
kleur (Bron).

de GREEF - in goud een klimmende omziende rode griffioen met de staart tussen de achterpoten door,
houdende in de rechtervoorpoot een zilveren winkelhaak of stokje. Helmteken: drie zilveren madeliefjes aan
groen-gebladerde, groene steeltjes.

Schets:
Derk de
Greef,
Boekholder, 1779.
*AZ-207.

*Arnhem-19: Derck de Greef, adelborst.
*Arnhem-23: Derk de Greef, Arnhem jaar?
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet vendel te Arnhem.
Griffioen > een 'sprekend' wapen.
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de GREEFF - een uitgerukte plant. De hoofdletters J, D en G boven het schild.
*coll. Muschart: Stukken behandeld door de Hoge Bank van het Recht. Archief Arnhem: Jacob de Greeff,
solliciteur van de compagnie van kapitein Lotten. Arnhem 26-10-1625.
GREGORY - doorsneden, A. drie brandende kaarsen naast elkaar, B. een morenkop. Helmteken: een dito
kaars tussen een antieke vlucht.
*Gelderland-2: Martinus Gregory, raad van den Hove van Gelderland, Arnhem, 21-3-1660.
GREUTER - een burcht op een lage grond. Helmteken: een burcht tussen een vlucht.
*Putten-1-2: Johan Gerh. Greuter, ongequalificeerde detenteur van het abtsgoed Rimpeler, behorende aan
de Kelnarij van Putten, Harderwijk 3-3-1688.
Wat is een 'ongequalificeerde detenteur'?
GREUTER - een burcht op grond. Helmteken: een burcht getopt door de roofvogel die de kop naar de poten
gericht heeft tussen een vlucht en de letters J en G.
*Johan Greuter, burgemeester van Harderwijk 11-6-1684.
GREVE –
in goud een keper, vergezeld van drie vogels zonder poten, alles zwart. Dekkleden en wrong: zwart en
goud. Helmteken: een vogel van het schild tussen een vlucht van zwart en goud.
*Schutte (1975): I.302. Dibboldus Greve, Elburg.
GREVE - twee dwarsbalken, vergezeld boven van drie sterren naast elkaar, en beneden een keper,
vergezeld van drie vogels/eenden.
*Gelderland-5: Melchior Greve, burgemeester van Hattem, 21-10-1664. Boven het schild de letters G en G
(dus is het zegelstempel niet van hem); Melchior Greve, Twello 26-12-1736, Melchior Greve, oudburgemeester, Hattem 14-5-1766; Maria Ida Greve, Hattem 19-11-1770.
Variant: de dwarsbalken smal en dicht bij elkaar geplaatst.
*Gelderland-5: Melchior Greve, Hattem 2-6-1744.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994c): zegel van Melchior Greve, burgemeester van Hattem 28-4-1735.
Variant: de twee dwarsbalken verhoogd.
*Gelderland-5: M. Greve, leenman van Gelre, Hattem 18-3-1751; Melchior Greve, leenman van Gelre,
Hattem 18-3-1761.
Zie ook volgende en GREVEN.
GREVE - drie verhoogde, zeer smalle dwarsbalken, vergezeld boven van drie sterren naast elkaar.
Helmteken: een vlucht met zeven slagpennen.
*Hattem-1: Melchior Greve, burgemr. van Hattem 2-11-1745. Omschrift: de naam. Zegel aan charter.
Zie ook voorgaande en volgende en GREVEN.
GREVE - drie smalle dwarsbalken dicht naast elkaar/drielingbalken, vergezeld boven van drie sterren (1-2),
beneden van een keper, die vermoedelijk niet vergezeld is. Helmteken: een vlucht.
*Hattem-1: Gisbert Greve, verwalter scholt in het ampt Hattem 20-11-1641. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Gisbert Greve, schepen van Hattem, 20-11-1641. Omschrift: de naam.
GREVE - doorsneden, A. een dwarsbalk, vergezeld boven van drie sterren naast elkaar, B. een
streepkeper, vergezeld van drie vogels zonder poten. Helmteken: een vlucht.
*Hattem-2-2: Greve, Melchior, burgemr. van Hattem 28-2-1670.
GREVE - drie zeer smalle verhoogde dwarsbalken, vergezeld boven van drie sterren naast elkaar, beneden
van een zeer smalle keper, vergezeld van drie vogels zonder poten.
*Hattem-1: Melchior Greve, burgemr. van Hattem 28-2-1670. Omschrift: de naam.
GREVE - vier smalle dwarsbalken dicht bij elkaar geplaatst, vergezeld van drie sterren naast elkaar.
Helmteken: een ster tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Joachim Greve, secretaris en leenman van -?-, Elburg 26-7-1680.
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GREVE, zie ook PANNEKOEK
de GREVE - in goud drie zevenbladige korenbloemen met bebladerde lang stelen, waaiersgewijs
gerangschikt, komende uit een grond. Helmteken: de drie gesteelde bloemen. Dekkleden: goud en blauw.

Frans de Greve, gildemeester, 1768.
AZ-209.

de Greve (Arnhem).
*Wijnaendts van Resandt (1926).

*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem: Frans de Greve, gildemeester, 1768; Muschart 72D: H. de
Greve wed. A.T. van der Hoop, Arnhem 8-1-1759. Lakafdruk RAGld.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Johan de Greve,
gildemeester 1735.
*Rheden-2-1: F. de Greve, geërfde in Veluwezoom, Arnhem 4-6-1785.
*Arnhem-6-3: Johan de Greve, schepen van Arnhem 2-12-1754. Omschrift: de naam.
*Arnhem-30 en AZ-209: F. D[e] Greve, 1768, AZ-210: Frans de Greve, gildemeester 1761, AZ-211: idem
1768, AZ212: Iohan de Greve, Gildemeester, AZ-213: idem, 1735.
medaillon op beker, en AZ-209.
*Veluwe-2-1: H.L. de Greve, Arnhem 8-1-1759 in alliantiewapen van wed. A. de Greve-van der HOOP.
Zeven (1993b): beker. Zie ook W. Wijnaendts van Resandt. 1926. Het geslacht van der Hoop.
de GREVE - in goud drie vijfbladige blauwe bloemen aan groen gebladerde stelen uit een groene grond
komend. Dekkleden: blauw en goud. Helmteken: een kroon waaruit de drie planten van het schild.

Bron: Hollandse Geealogische Databank.

*ten Houte de Lange (2001).
Variant: een plant in helmteken.
*Muschart: Johan de Greve, gildemeester, wapenschild op beker van het Tappersgilde te Arnhem,
GMArnhem.
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de GREVE – alliantiewapen, gedeeld, I. van der HOOP (de hoop symboliek), II. de GREVE (paarse
korenbloemen). Schilddekking: een kroon met drie fleurons en twee parels.

de GREVE - drie sterrozen aan lange stelen, waaiersgewijs gerangschikt op grond. Helmteken: de drie
gesteelde rozen.
*Arnhem-6-1: Peter de Greve, JUD en professor in de Rechten te Nijmegen 7-5-1675. Omschrift: de naam.
de GREVE - een plant op grond. Helmteken: de plant.
*Harderwijk-2-5: Johan de Greve, Arnhem 19-4-1749.
de GREVE - in goud een driestengelige plant, de stelen eindigend in een bloem, op grond.
*Gelderland-5: Lambert de Greve, leenman van Gelre, Zutphen 23-4-1756.
de GREVE – het wapen BEEK (lelie en aren).

*Zeven (2006) W.J. de Greve, Arnhem 9-7-1831 maakte gebruik van het
zegelstempel van een lid van de familie BEEK te Arnhem.
de GREVE – alliantiewapen; gevierendeeld, 1. een graanplant (de GREVE), 2. doorsneden, A. in goud?
drie zilveren rozen aan gebladerde groene stelen, naast elkaar, B. in goud drie roodgehoornde natuurlijke
ramskoppen, 3. in zwart drie verticaal geplaatste zilveren ribben (RIBBIUS), 4. in goud een gelelied, zwart
schuinkruis, vergezeld tussen elk paar armen van een rode ruit (EMANTS). Helmteken: een korenplant.

Zie volgende pagina.
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*Arnhem-24: Nanning de Greve, amptsjonker 23-9-1744.
*Gelders Archief, inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat Vendel Arnhem:
Nanning de Greve tot Ampts Ioncker verkoren den 23 Septemb. Ao
1744.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
de GREVE – alliantiewapen; gevierendeeld, 1. de GREVE (korenbloemen), 2. in zwart drie verticaal
geplaatste zilveren ribben (RIBBIUS), 3. in rood een omgewende, zwemmende, goud gebekte zilveren
zwaan met opgeheven vlucht op natuurlijk water (BONGART), 4. in goud een goudbevruchte groene
geplante eikenboom (van UCHGELEN of VERSTEGEN). Twee helmtekens: rechts op een gouden kroon
de korenbloemplant (de GREVE), links op een zwart-zilveren wrong een rib van het schild (RIBBIUS).

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan de Greve, burgemeester van
Arnhem; Gelders Archief inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Iohan de Greve, Burgerm[eeste]r der Stad Arnhem.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

GREVEN - drie slecht bij elkaar geplaatste smalle dwarsbalken, vergezeld boven van drie vijfpuntige sterren
en beneden van een uit de benedenrand uitgaande berg. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-5: Gisbert Greven, Hattem 17-4-1620. Omschrift: de naam.
Zie ook GREVE.
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van GREVENGOED - drie lelies (zonder voet). Helmteken: een lelie van het schild.

Twee slechte afdrukken van het zegelstempel van Renger van Grevengoed:
geérfde in Veluwen,
weesmeester van Nijkerk,
Nijkerk 11-5-1763.
Nijkerk 6-8-1771.
Part. Coll. TR.
GANijkerk Weeshuisarchief 082.
Coll ACZ foto Nijkerk IV.34.
Coll. ACZ foto Nijkerk V.13.
*Nijkerk-1: Hendrik van Grevengoedt, geërfde gerichtsman in Veluwe te Nijkerk 3-2-1809, 6-10-1809.
*Veluwe-6: idem.
*Veluwe-7: R. van Grevengoed, Nijkerk 8-1-1761.
*Gelderland-5: R. van Grevengoed, Nijkerk 26-5-1752; Renger van Grevengoed, leenman van Gelre,
Nijkerk 30-5-1753, 28-4-1767.
*Muschart 71A: Renger van Grevengoed, Nieuwkerk op de Veluwe, leenman van de abdisse van Elten 2210-1766. Archief leenkamer Nettelhorst; idem Nijkerk, leenman van Gelre, 26-5-1752, 30-9-1753; Henrik
van Grevengoed, Nijkerk getuige 31-11-1724. Lak in Volmachten Gelderse Leenkamer, RAGld; Henrik
Meynsen van Grevengoed, Nijkerk 31-11-1725.
Variant: drie lelies zonder voet. Helmteken: een lelie.
*Muschart 71A. Lakafdrukken in verscheidene archieven. Zie Basiscollectie Wapenboek.
*GANijkerk: Renger van Grevengoed, Nijkerk, 1771.
van der GRIENDT, zie MELOEN.
van GRIETHUIJSEN - gedeeld, I. in blauw een gekapte valk (jachtvalk), II. een omgewende Friese adelaar.
Helmteken: een dito gekapte valk tussen een vlucht. Schildhouders: twee griffioenen.
*R.T. Muschart. 1937. Onjuistheden in het Armorial Général van J.B. Rietstap. De Ned. Leeuw 55: 163-167:
Mr. Melchior Wilhem van Griethuijsen, (adjunct) waardijn van de Gelderse Munt te Harderwijk 16-6-1704,
27-2-1738, 12-1-1753 (Archief Hof van Gld) (zie ook het gevierendeeld wapen van GRIETHUIJSEN); Mr.
Jan Hendrik van Griethuijsen, advocaat 23-5-1753, overrentmeester te Zutphen 25-1-1757 (Volm. Gelderse
Leenkamer); Joost Bartel van Griethuijsen, secr. van Suriname 23-10-1789.
*Gelderland-10: ook de data 2-4-1751 en 18-10-1753.
Variant: rechter schildhouder een griffioen en linker een leeuw.
*Muschart (1937).
Variant: Schildhouders: twee adelaars.
*Gelderland-5: Mr. Jan Hendrik van Griethuijsen, advocaat te Zutphen 23-5-1753.
van GRIETHUIJSEN - gevierendeeld, 1. een omgewende jachtvalk, 2. een gaande leeuw, 3. een Friese
adelaar, 4. een sprinkhaan.
*Muschart (1937) (zie boven): Sibrant van Griethuijsen, ontvanger van de convooien en licenten te
Harderwijk 7-1-1688 (Archief van de Levantschen Handel).
Muschart (1937): Rietstap foutief is het kwartier 1 beschreven: een omgewende vogel met fladderende lint
(=deel van de kap), waarboven een sterretje (=pluim). Zie ook hierna.
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van GRIETHUIJSEN - gevierendeeld, 1. een omgewende valk met gepluimde kap op de kop, 2. een
gaande leeuw, 3. de Friese adelaar, 4. een sprinkhaan.
*R.T. Muschart. 1949. Foutieve wapens en namen in diverse bronnen. De Ned. Leeuw 66: 30-32: Sibrant
van Griethuijsen, ontvanger der convooien en licenten te Harderwijk, 1688 (Archief van de Levantse
Handel) en M.W. van Griethuijsen, adjunct waardijn van de Munt te Harderwijk, 1704 (Archief Hof van
Gelderland).
Muschart tekent aan: in feite een gedeeld wapen met de rechter helft (valk en adelaar) het doorsneden
wapen van Griethuijsen en de linker helft het doorsneden wapen (leeuw en sprinkhaan) van Van
CRACOUW. Zie voorgaande.
van GRIETHUIJSEN - doorsneden van goud en groen, het goud beladen met drie groene klaverbladeren,
het groen met drie gouden lelies naast elkaar. Dekkleden en wrong: groen en goud. Helmteken: drie
uitkomende omgekeerde zwarte vogelklauwen.

Er zijn nog andere wapens van niet-Veluwse van Griethuijsen (zie Basiscollectie Wapenboek voor
beschrijvingen). Zie ook R.T. Muschart. 1937. Onjuistheden in het Armorial Général van J.B. Rietstap. De
Ned. Leeuw 55: 163-167.
*van den Bosch: geslacht te Wageningen en Rhenen.
zw (vHelbergen); kleur (vdBosch); Oud-Wageningen 10 (1982).
Variant: de klaverbladeren en lelies 2-1, en de lelies van zilver.

Zeven (2006: 39.27): Huijbert, Cornelis en
Geertruy van Griethuijsen, Wageningen 2-31804.
De deellijn lijkr een beetje boogvormig.
▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*ten Houte de Lange (2001).
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GROB - een merk. Helmteken: het merk.

Jan Grob, gardiaen ca 1710.
*Arnhem-30 en AZ-214.
Zie ook GROBB.
GROBB - een merk. Helmteken: een antieke vlucht.
*Arnhem-30 en AZ-215: Jan Jansen Grobb, St. Eloij, Arnhem.
Zie GROB.
de GROEFF – gedeeld, I. drie spaden naast elkaar, waarvan de middelste iets lager dan de beide andere,
II. een roos. Helmteken: twee dito schoppen als omgekeerde keper gerangschikt

Bron: Muschart (1939b) no 34: Henrick de Groeff, bevelhebber te Wageningen, in 1508
tot voogdambt te Erkelenz benoemd, tr. Cgristina Berck. Op de hoeken van de zerk.
Libo:de GROEFF, Libe: een omgewende leeuw (HUNINGA/HUGINGE), rebo: een roos
(BERCH/BERGH), rebe: twee toegewende vleugels, waarvan de benedeneinde naar
buiten omgebogen zijn en als klaverblad eindigen (SLINDEWATER). Kwartierstaat: 1.
De Groeff, 2. Huninga, 3. Berch, 4. Slindewater.
Sprekend wapen: met een spade wordt gegraven. Zie ook de de GROUEF
van GROENESTEIN - een barensteel met drie hangers op een (goud-blauw) geschakeerd veld. Helmteken:
een verticaal geplaatste gekroonde dolfijn tussen een antieke vlucht.

Bron: GROENESTIJN: Hollandse
Genealogische Databank: zwart-goud
geschakeerd.
*Muschart (1947), zie boven Inleiding:
Ontstaan van familiewapens.
*Gelderland-5: J. van Groenestein,
leenman van Holland, Arnhem 21-41656.
GROENEVELD - in rood drie zilveren schuinankerkruisen. Helmteken: een kruis van het schild. Dekkleden:
rood en zilver.

*ontv. Van Wim Groeneveld (2008). Detailfoto van wapenbord in het Museum
Klein Veenloo, Venendaal. Ft. C.J. van den Bosch.
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van GROENEVELD/van GROENEVELDT - in groen drie liggende zilveren wassenaars.

Van Groeneveld(t).
*Kwartierstaat, C. Bolderman, Bergum.
*Register CBG, Jbk CBG 51 (1997): 287, ook De Bruïne Groeneveldt.
zw Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 1997, Ned. Patr. 1995/1996.
GROENEVELT - drie uitgerukte bomen.

Albert Groenevelt.
*AZ-218.
AZ-218.

Koenraat Groenewoud, Gardiaen 1712, Isack Groenewout 1695.
En Willem H. Groenewout 1761.
Zie hieronder.

GROENEWOUT - een omgewend springend hert half te voorschijnt komend uit een groep van vier bomen
op grond.
*Arnhem-30 en AZ-219: Koenraat Groenewout, gardiaen 1712, AZ- 220: Isack Groenewout, gardiaen
1695; Willem H. Groenewout, gardiaen, 1761.
Zie hierboven.
GROENHOF, GROENHOFF - een geplante boom. Helmteken: de boom.

Reijndert Groenhoff, gardiaen, 1762.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, en
AZ-222.

GROENMYER/GROENEMYER - een zeis met de stel schuinlinks en het blad horizontaal met de punt naar
rechts.

A. Groenmeyer/Groenemyer. Gardiaen, 1739 en.
Derk Groenmyer/Groenemeyer, Gardiaen, 1776,
*AZ-216 en AZ-217.
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de GROIFF - drie spaden met het blad omhoog naast elkaar, doch de middelste wat lager dan de twee
andere. Helmteken: twee spaden.
*Muschart (1939). De spaden worden foutief schoppen genoemd.
*Gelderland-2: charter 1348 Gerrit de Groiff genaempt Erklens bekent een pandschap aangenomen te
hebben: een tiende genaamd Veltwyckermerck in kerspel Twel[lo], ca 1557. Schilddekking: een traliehelm
met wrong met twee schoppen uit het schild. Omschrift: de naam.
De uitspraak van de naam Groiff zal groof geweest zijn. Zie de GROUEF.
van GROL - gedeeld, I. in zilver een rood ankerkruis, II. in rood drie boven elkaar schuinlinks geplaatste
zilveren pijlen met de punten omlaag.

*E. de Jonge. 1986. Genealogie van Grol.
Apeldoorn. 61p.
Rietstap: Veluws?

GRONEWALD - drie ringen en in een hartschild een ankerkruis.
*Backer (1880): zegel van Willem Gronewald, 'Plegher ons hoefs tot Sent Jansdale bi Harderwijc', broer van
Henric Gronewald, commandeur in het gemene convent des godshuis Het Sente Katharinen te Utrecht.
Deze wapenbeschrijving heb ik vanwege het ankerkruis en de relatie met Harderwijk opgenomen.
van GRONSFELT, zie van ISENDOORN a BLOIS
den GROOTEN - gedeeld, I. een groot blokje, II. ?een geplante boom. Helmteken: het blokje en de letters H
en G.
*Veluwe-2-1: Reijer den Grooten, Harderwijk 17-2-1772.
Zie ook de volgende.
den GROOTEN - gevierendeeld, 1 en 4. een ster getopt met een vogel, die in 4 omgewend is, 2 en 3. een
?roos/gedeeld, I, boven een ster getopt met een vogel, beneden een vijfbladige bloem, II. de bloem boven
en de ster getopt met omgewende vogel beneden; beneden een grond als schildvoet. Helmteken:
beschadigd.
*Veluwe-2-1: Reijer den Grooten, Harderwijk 10-6-1766.
Zie ook de voorgaande.
ten GROOTENHUIS, zie ten GROTENHUYS.
van GROOTVELD - in goud een rood gelelied schuinkruis/een verkort schuinkruis, waarvan de armen
getopt zijn met een lelie. Helmteken: een (antieke) vlucht.
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Zeven (2006: 60,09): Jan Hendrik van
Grootveld, notaris binnen Utrecht.
Utrecht 15-7-1816.
Omschrift: I.H.VAN GROOTVELDNOTARIS.
*Muschart 37K: fam. te Utrecht. ACZ: leden
van deze familie ook te Wageningen. Daarom
hier het zegel afgebeeld.

ten GROTENHUES - een huis met drie verdiepingen.
*Gelderland-5: Joest ten Grotenhues, leenman van Overijssel, ?Voorst 11-1-1644. Omschrift: naam.
Een sprekend wapen.
ten GROTENHUYS - in goud een rode burcht met drie verdiepingen. Helmteken: een kroon waaruit twee
zilveren handschoenen als een omgekeerde keper met de van elkaar uiteenstaande vingers omhoog en de
duimen naar buiten. Schildhouders: twee leeuwen.
*ten Houte de Lange (2001).
*Veluwe-2-11: Papierwaszegel: Joost Balthazar ten Grotenhuys, heer tot Veenhuys en Empe, geh. met
Johanna Catharina van Boerlo van de Hengelenberg 20-1-1694. Omschrift: naam.
*Gelderland-7: als bovenstaande.
*Cannenburch-1: Joost ten Grootenhuis, op den huize Cannenburch 12-5-1667.
*Verwolde-2: Joost Balthasar Te Grotenhuijs, Gelders leenman, Voorst? 10-12-1669. Muschart noemt het
gebouw een huis wellicht om het wapen sprekend te maken.
GROTHE - in rood een zilveren dwarsbalk beladen met een groene klaverblad. Helmteken: een zwart
klaverblad tussen twee olifantstrompen, de rechter zilver, de linker zwart. Dekkleden: zilver en zwart.

Coll. Muschart (Zeven, 1996b) en AZ223: beker St. Nicolaas- of
Kramersgilde, Arnhem, Mr. J.E.T. Grothe, gildemeester 1785.
*Arnhem-15: Jacob Grothe, schepen van Arnhem 16-6-1733. Omschrift: de naam.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: J.E.T. Grothe. (ca 1785); inv. 2105
Wapenboek Rijnstraat Vendel Arnhem: Engelbert Tileman Grothe, I.U.D., burgerneester der Stad Arnhem,
Collonel geworden Ao 1744, in 1748 voor de Erfstadh[ouder] Gelicentieert.
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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Wapenboek
Zwanenbroeders
te Den Bosch.

J.E.T. Grothe, Arnhem, 7-3-1787.
GAW-ORA 283. Foto ACZ.

Mr. J.E.T. Grothe,
Gildem[eeste]r, 1785, AZ-223.

GROTHE/van ROOSMALE - alliantiewapens, man: in rood een zilveren dwarsbalk beladen met een groene
klaverblad; vrouw: in groen drie goudgehoornde ramskoppen (van ROOSMALE). Boven het schild een
gouden kroon.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Alexander .Jan Grothe, ca 1785.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
de GROUEF - drie spaden, waarvan de middelste iets lager dan de andere. Helmteken: twee dito spaden
als omgekeerde keper.
*Arnhem-6-3: Gerrit de Grouef, schepen van Arnhem 20-9-1578. Omschrift: de naam. In tekst: de Grouff.
Zie de GROEFF. Mogelijk een sprekend wapen: Grouef > groef > graven > schoppen/spaden. De spaden
worden ook als schoppen beschreven.
van GRUESBEKE - een geënte dwarsbalk. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een grote
hondekop met tong uit geopende bek aan een lange hals als een Duitse dog. Schildhouders: twee honden,
die de helm houden.
*Arnhem-15: Johan van Gruesbeke, here tot Hoemen tot Malden ende tot Beeck, knaap, Arnhem 1435.
Omschrift: de naam. In tekst: van Groisbeke.
GRUNTBEEK - een driehoekig effen schild en in het schildhoofd drie omgekeerde hermelijnstaartjes.

470

*Backer (1880): zegel van Johannes de Gruntbeek, 1266.
van GRUTEN - het Van GELRE-merk. Helmteken: een struisvogelkop met hals met hoefijzer in bek.
Beneden het schild de letters D, V en G.
*Veluwe-1: Hendrik van Gruten wdr. Gerritje van Geijn, en Derk van Gruten en zijn vrouw Elisabeth Ter
Hoeven, geërfden in Veluwe: 31-3-1762.
het Van Gelre-merk, getekend door Muschart.
ACZ: was dit het zegel van Derk van Gruten, en waarom het Van Gelre-merk?
GRUTER - rechtsboven en beneden een zuil als een muuranker, links boven een vijfbladige bloem.
Helmteken: op een steekhelm een antieke vlucht.
*Arnhem-33: Jan Gruter, schepen van Arnhem 1469. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Gherit Gruter, 19-4-1436. Omschrift: vaag.
(de) GRUTER - rechtsboven een vijfbladige bloem met puntbladeren/ heraldische sterroos, in de
linkerbovenhoek en in de schildvoet een zuil of bemmel. Verschilde helmvormen en helmtekens: o.a. een
wan.
GAArnhem (Verkerk: waszegels).

Stephanus Gruter, 31-8-1337.
Loeff 66.

Theodericus dye Gruuther,
5-4-1344.
Loeff 109.
*Verkerk (1992): afb. 12, 19, 57, 66, 69, 102.

Johan Gruter, 1395.
Verkerk B6526/2.
GA-129-26.

Deric die Gruter 1402.
Verkerk B6527/16.
GA-704-36.

Johan die Gruter Dericssoen 1422
Verkerk B6524/34.
NB-768-162.

Johan Gruter Gerytszoen, 1405.
Verkerk B6523/21.
NB-872-119.
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*Arnhem-32: Johan die Gruter, Arnhem 13-6-1417. Omschrift: beschadigd.
*Arnhem-33: Jan Gruter, Arnhem 5-4-1388. Omschrift: de naam. In tekst: die Gruter.
*Klooster-1-3: zegel Johan Gruter, Johan, broer van Derck Gruter Stevens, hun zuster is Aleit van Doirnick
23-5-1462 (ipv. een bemmel een zuil). Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-1: zegelfragment Derick de Gruter, schepen van Arnhem 28-11-1420; Wouter de Gruter, scepen
van Arnhem 28-5-1428, 1439. Omschrift: de naam; Johan Gruter, schepen tot Arnhem 13-3-1486.
Omschrift: de naam. In de tekst: Gruijter; Jan die Gruter, richter tot Arnhem ende op Veluwenzoom 23-21395. In tekst: Gruter.
*Arnhem-6-2: Arnt de Gruter, richter tot Arnhem in Arnhem en Veluwenzoom 22-4-1437. Omschrift: de
naam. In tekst Gruter, dus zonder 'de'.

Wouter de Gruter, 1427.
Verkerk B6523/19.
NB-931-173.

Aernt Gruter, richter, 22-4-1437.
Verkerk B6526/26.
GA-437-93.

Gerit Gruter, 1446.
Verkerk B6557/22.
OAA-1170-864.

Johan Gruyter, 1492.
Verkerk N6554/30.
GA-569-220.

Wolter Gruter, 1440.
Verkerk B6524/6.
NB-773-204.

*Arnhem-6-3: Jan de Gruter, schepen van Arnhem 15-3-1492. Omschrift: de naam.
*Arnhem-14: Jan die Gruter Dericksz, scepen van Arnhem 19-1-1412. Omschrift: de naam; Derick die
Gruter, scepen tot Arnhem 20-7-1424. Omschrift: de naam.
*Hattem-2-3: Derck die Gruter, schepen tot Arnhem 21-9-1422. Omschrift: de naam.
*Arnhem-16: Johan Dericksz die Gruter, scepen van Arnhem 1404. Omschrift: de naam; idem Aernt
Gruijter, richter tot Aernhem en zijn broer Johan 1436. Omschrift: -- Gruter; idem Wolter Gruijter, broer van
Gerijt, 1436 (zie Variant).
*Arnhem-29: charter 2948d: Gherit Gruter, 19-4-1436. Omschrift: de naam.
Gelders Archief: zegel Stephanus Gruter, Arnhem, 31-8-1337; zegel Theodericus die Gruuther, Arnhem,
5-4-1334; zegel Wouter de Gruter, Arnhem, 24-7-1427; zegel Arnt Gruter Dircks soen, Arnhem, 22-4-1437;
zegel Wolter Gruter, Arnhem, 4-4-1440; zegel Gherardus die Gruuther, Arnhem 16-3-1354.
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Een bemmel lijkt op een zuil.
Zelfde wapen (kleuren?) bij Arnt van KEPPEL.
Hoeben (2001): een vierbladige bloem (Gruter), ook een zesblad De Grutere).
Variant: een muuranker in plaats van een bemmel of zuil.
*Arnhem-15: Steven Gruter, Arnhem 1436. Een steekhelm. Omschrift: de naam; idem Gherit Gruter,
Arnhem 1436; idem Arnt Gruter, Arnhem 25-8-1446. Zijn vrouw is Johanna van STEENBERGEN; idem
Gerit de Gruter, Arnhem 25-8-1446. Geen helm. Omschrift: de naam; idem Johan die Gruter, Arnhem 25-81446. Een steekhelm. Omschrift: de naam.
Variant: met een hartschild waarop een voorwerp.
*Arnhem-16: Gerijt Dircksz Gruijter, 1436.
Variant: een geknopt vijfbladige bloem met puntbladeren.
*Arnhem-33: Dirc die Gruter, Arnhem 25-4-1425. Omschrift: de naam.
Variant: linksboven en beneden een zuil, rechtsboven een heraldische roos. Helmteken: een voorwerp.
*Arnhem-34: Jan Grutter, 5-3-1603. Omschrift: de naam. In tekst: Gruijter.
GRUTER - een dubbelstaartige leeuw.
*Gelders Archief: Johanna Gruter vrouw van Arnt Gruter, Arnhem 25-8-1446.
 Gelders Archief.
Was haar familie naam Gruter of die van een familie met een dubbelstaartige leeuw als wapenstuk.

Johanna Gruter vrouw van Arnt Gruter, 25-8-1446.
Verkerk B6557, 1.
GAArnhem. OAA-1170-864.

de GRUTER - een adelaar.
*Gelders Archief: Gherardus die Gruuther, Armhem, 1354.
Gelders Archief.
de GRUTER - in zilver een rode gesp met tong, beladen met vijf gouden rozen, vier op de gesp en één in
het midden op de tong, en in een rood schildhoofd drie zilveren rozen naast elkaar.
*H.M. Werner. 1883. Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom. Her. Bibl. NR 5: 91-258.
GRUITER, GRUYTER.
van den GRUTHUS/GRUUTHUUS, GRUUTHUYS, GRUYHUYS - een adelaar, op de borst beladen met
een schildje, waarin een dwarsbalk. Helmteken: een adelaarskop met hals tussen een vlucht.

Gozewijn van Gruthuizen, burger van Arnhem (Gosuinus dictus de
Gruthusen, opidanis in Arnem). Omschrfit: +S’GOSVINI.DE – RVTH-.Groene was aan oorkonde van die Mychaelis = 29 sept. 1299. Archangeli.
R.U.P. no 336 Gedrukt van Spaen. Inleiding IV bl (28). CSN0896.
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GAArnhem (Verkerk)

Gherardus die Gruuthuys, 1354
Verkerk B65523/3.
NB-756-15.

Gadevert vanden Gruuthuys,
20-1-1364. (Else), Afb, Verkerk:
Coulissen. Verkerk B6659/6.

Arnt vanden Gruuthuys.
1365. Verkerk B6523/1.
NB-932-57.

Godefridus vanden Gruuthuys
1368. Verkerk B6521/29.
NB-920-44.

Ghiselbrecht vanden Gruuthuys,
1374. Verkerk B6551/12.
GAA-2505-290.

Arnt van den Gruuthuys Goedertssoen, 1385.
Verkerk B6523/28.
NB-862-58.

Goesen vanden Gruuthus, 1412
Verkerk B6521/26.
NB-923-135.

Arnt vanden Gruuthuys Goesens
soen, 1419.
Verkerk B6526/7. GA-181-65.
Origineel zwartig.

Peter vanden Gruuthuys, 1427.
Verkerk B6525/30.
GA-444-64.
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*Arnhem-32: Aernt Gosensz van den Gruuthuus, scepen van Arnhem, Arnhem 28-2-1404. Omschrift: de
naam.
*Gelderland-6: Pelgrum van den Gruijthuijs, richter van Arnhem en Veluwenzoom, 8-12-1580.
*Gelderland-2: Evert van den Gruuthuijs, 19-4-1436. Omschrift: Evert van den Gruthus.
*Arnhem-6-1: meyster Arnt van den Gruthus, scepen van Arnhem 5-9-1542. Op een lint de naam. Tekst:
van den Gruijthuijss.
*Arnhem-32: Bartold van der Gruthuus, scepen van Arnhem 25-4-1374. Omschrift: de naam.
Variant: Helmteken: op een steekhelm de adelaarskop en hals tussen een antieke baniervlucht. Zie boven.
*Arnhem-32: Otto van den Gruythuijs, commandeur van St. Jan te Arnhem.
Variant: Helmteken: een leeuwenkop met hals tussen vlucht.
*Schimmelpenninck: Gercelis van de Gruijthuijs, richter tot Arnhem en Veluwezoom 1457. Omschrift: de
naam.
Variant: de adelaar en helmteken omgewend.
*Gelderland-2: Pelegerum van den Gruythuijs, schepen van Arnhem, 22-12-1567, richter van Arnhem, 3-31577. Omschrift: van de Gruthus. Helmteken: een traliehelm met omgewende adelaarskop met hals tussen
een omgewende antieke vlucht.
Variant: de adelaar omgewend en in de rechterbovenhoek een zespuntige ster.

Godefridus van den Gruthus, schepen, Arnhem, 10-12-1337.
GAArnhem Loeff 89.:
foto GAArnhem.
GRUTHUYSEN - gevierendeeld, 1. een omgewende vogel met een lint om de hals en overtopt door een
ster, 2. een gaande leeuw, 3. een halve uit de deellijn uitkomende adelaar, 4. een gaande krekel.
*Backer (1880): zegel uit 1695. Backer (1880) denkt hierbij aan een Griethuysen en/of een secretaris van
Arnhem.
van GRUTING - een merk als het van GELRE-merk. Helmteken: een struisvogelkop met hals met hoefijzer
in de bek.
*Veluwe-1: Hendrik van Gruting, wdr Gerritje van Geijn, en Derk van Gruting met zijn vrouw Elisabeth Ter
Hoeven, Oosterbeek 31-12-1762.
Aan de zegels zijn de kleuren van het borstschild niet te zien. Zie ook beneden.
van den GRUUTHUIJS, GRUTHUIJS – in goud een rode adelaar met zilveren borstschild, beladen met
een zwarte dwarsbalk.
*Arnhem-15: Guert van den Gruuthuijs, Arnhem 1435. Omschrift: Guert van den
(rest niet te onderscheiden); idem Gosen van den Gruuthuis 20-1-1364. Omschrift:
de naam.
*van der Hoop: Godert van den Gruuthuys, 1443. Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Gosen van den Gruuthuus, scepen van Arnhem, Arnhem 21-9-1394.
Omschrift: de naam. In tekst: Gosen VELIC; Goedert van den Gruthuys, scepen tot
Aernhem, Arnhem 6-10-1405. Omschrift en tekst: van den Gruuthuse[n].
*Arnhem-33: Arnt van den Gruuthuis, 5-8-1382. Omschrift: beschadigd; Otte van
de Gruthus, 22-11-1382. Omschrift: de naam. In tekst: van den Gruuthuus.
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Museum Nairac, Barneveld.
Variant: Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een adelaarskop met hals tussen een vlucht.
*Arnhem-15: Gerselys van den Gruthuys, Arnhem 25-2-1450. Omschrift: de naam. In tekst: van den
Gruuthuys.
GAArnhem (Verkerk)

Gadert van den Gruuthuys,
1440. Verkerk B652325.
NB-772-202.

Hetzelfde stempel met ander omschrift?)

Goesen van den Gruuthuys, 1440
Deryck Doeyss van den GruutVerkerk B6524/5.
huys, 1446.
NB-773-204.
Verkerk B6527/24. BW-525-54.
Hetzelfde stempel met ander omschrift Zie ook voorgaande.

Gerselis van den Gruuthuys,
Ott van den Gruuthuys, 1460.
Gerselis van den Gruuthuys,
Richter, 1456.
Verkerk B7627/33.
1460. Verkerk B6527/34.
Verkerk B6526/9. GA-177-148. BW-388-154.
BW-389-104.
Hetzelfde stempel met hetzelfde of ander omschrift: adelaarskop tussen een antieke vlucht?’

476

Variant:: geen dwarsbalk op de borst,

*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
Gruuthuijs verkeerd gespeld.
Variant: helmteken: een dwarsbalk.
*Arnhem-32: Goedert van den Gruthuys Bertoltsz, scepen tot Arnhem, Arnhem 3-4-1414. Omschrift: de
naam. In tekt: van den Gruuthuus.
Variant: een omgewende adelaars. Helmteken: een omgewende adelaarskop met hals tussen een
omgewende vlucht op omgewende traliehelm.
*Gelderland-2: Pelegrerum van den Gruthus, Arnhem 3-3-1577. Omschrift: de naam.
van den GRUUTHUUS en GRUUTHUIJS, zie van den GRUYTHUIS.
GRUIJTER/GRUYTER - zegel beschadigd: een burcht.
*Putten-1-4: Johan Gruyter, 20-2-1655. Omschrift: alleen Gruyter over.
GRUIJTER, zie ook ONBEKEND-17.
Aan de zegels zijn de kleuren van het borstschild niet te zien. Zie ook boven.
van den GRUYTHUIS, GRUIJTHUIJS - in zilver een rode adelaar, de borst beladen met een gouden
hartschild, waarin een blauwe dwarsbalk. Dekkleden en wrong: rood en zilver. Helmteken: de adelaar.

*Ridderschap van de Veluwe
*Verkerk (1992): afb. 10, 31, 68, 74.
*Arnhem-6-1: Cornelis van Gruuthuijs, richter tot
Arnhem tot Brymmen ende amptman van
Veluwenzoom 1456. idem 1437 omschrift: geschonden;
Aernt van den Gruuthuus, scepen tot Arnhem 1419.
Omschrift: de naam.
*Arnhem-15: Evert van de Grudhus, Arnhem 1436.
Omschrift: de naam. In tekst: Gruithuijs; idem Bartout
van den Gruthuus, schepen van Arnhem 7-7-1374, 161-1375.
*Arnhem-16: Arnt van den Gruuthuse, Arnhem 1404, zijn zoon is heer Peter van de Gruuthuse, canoniek te
Arnhem; idem Arnt Gaesensz van den Gruuthuse, scepen van Arnhem 1410.
*Arnhem-32: Goswin van den Gruijthuijs, scepen van Arnhem 16-2-1361.
Variant: een omgewende adelaar. Helmteken: op een omgewende traliehelm een omgewende uitkomende
adelaar.
*Arnhem-10: Pelgrum van den Gruithuijs, richter tot Arnhem en Veluwenzoom 2-12-1587. Omschrift: de
naam.
*Gelderland-11: als boven.
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Muschart vermeldt hierbij 'In dit dossier (portefeuille 1570-1579) een aardig bewijs van de waarde, die
men hechtte aan een zegel aan een charter.'
Variant: als boven, vergezeld boven rechts van een zeer klein kruisje. Op een steekhelm een adelaarskop
met hals tussen een antieke baniervlucht.
zw uit *zw (vHelbergen).
*Verkerk (1992): (afb. 10 xerox zegel Godefridus van den Gruthus, Arnhem 10-12-1337, de adelaar links
kijkend; afb. 31 xerox zegel Ghisebertus van den Gruthuus, Arnhem, 1374; afb. 68 xerox zegel Goesen van
den Gruuthuys Arnhem, 1440; afb. 74 xerox zegel Deryck Doeyss van den Gruuthuys, Arnhem, 1446).
*Arnhem-6-2: Ot van den Gruijthuijs, schepen tot Arnhem 7-5-1456. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Gosen van den Gruuthuus, schepen tot Arnhem 23-7-1393; Arnt van den Gruuthuus 23-71393. Omschrift: de naam. Groene was.
Variant: de borst beladen met een vijfpuntige ster.
*Arnhem-15: Ghisebert van den Gruuthuus, scepen van Arnhem 7-7-1374. Omschrift: weg.
Variant: helmteken: een kop met hals van een adelaar tussen een antieke vlucht.
*Klooster-1-3: zegel Otto van der Gruijthusen, schepen van Arnhem 17-11-1473. Omschrift: afgebroken.
*Rhemen: Dirck van den Gruijthuijs, richter in den Nijenbroecke, 1439. Omschrift: beschadigd.
Variant: Helmteken: op een steekhelm een adelaarskop met hals tussen een antieke vlucht.
*Arnhem-6-3: Goesen van der Gruythues, scepen tot Arnhem 18-7-1447. Omschrift: de naam; idem
meyster Arnt van der Gruthuis, schepen van Arnhem 25-10-1541. Omschrift: de naam. In tekst: Gruijthuijss.
Variant: helmteken: een steekhelm zonder wrong met een adelaar van het helmteken met een half
geopende bek en lange hals tussen een antieke vlucht.
*Goesen van den Gruithus, scepen van Arnhem 22-8-1450.
Variant: een gekroonde helm.
GUALTHERI - in zilver een rode keper, vergezeld van drie groene distels. Een aanziende helm. Helmteken:
een groene distel. Dekkleden: boven aan de helm zilver en groen, beneden zilver en rood.
*Staats Evers (1874) nr 2.10: G. Gualthère,
Arnhem 11-3-1746.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S.
Caecilia Concert Arnhem 17: G. Gualtheri, 11
maart 1746.
foto ACZ. Voor de kwaliteit zie de Inleiding. Ik
lees Gualtheri.
A,C, Zeven. 2011. Wapen Gualtheri. De Ned.
Leeuw128: 46-47.
GUEDERINGH - drie vijfbladige bloemen en een effen schildhoofd.
*Backer (1880): zegel van Evert Guederingh, 1400.
GUERDTS - een merk, vergezeld van de letters H en G. Geen schild.
*Evers: Hendrick Guerdts, Velp 19-6-1693.
GULCHER – gevierendeeld, I en IV. In zilver drie rode dwarsbalken, één boven en rwee beneden,
vergezeld boven van twee gouden sterren, tussen de eerste en tweede balk één gouden ster, II en III. In
zilver een springend rood paard, staande op de bovenste van drie blauwe golvende dwarsbalken.

J.W. Gulher, hoogheemraad (1830-1835).
*Eemland Archief, Kaart van de Rivier de
Eem etc.
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van GUMSTER - een merk een vier waarvan de verticale poot eindigt in een V, die samen met de letters G
en G de initialen vormen.

Gerridt van Goemster/Gvmster.
*AZ-224.
van GUMSTER - een merk met de letters waarvan de verticale poot eindigt in een V, die samen met de
letters H en G de initialen vormen.

Hermen van Gumster, gardiaen 1670.
*Arnhem-30 en AZ-225.
AZ-225.

van GUMSTER - een tweekoppige adelaar, vergezeld in de schildvoet van drie klaverbladeren (2-1).

Willem van Gumster, Gardiaan, 1702.
*AZ-226.
van GIJN, zie van GHEIJN.
GIJSELINGH - een monogram op een gekroond schild.
*Gelderland-5: Gijselingh, Putten 31-5-1775.
van GIJTENBEEK - een dwarsbalk, beladen met een zespuntige ster, en vergezeld boven van drie lelies
(1-1-1) en beneden van eveneens drie lelies (2-1). Helmteken: een stappende geit.

< het briefhoofd van G. van
Geitenbeek: de bovenste drie l
elies zijn 1-2 gerangschikt.

Rijck van Gijtenbeek, schout van
van Lienden, 14-101708.
Internet www.camerama.demon.nl/gei/hs1
(d.d. 22-6-2010).
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Zeven (2006: 63.12): R. van Gijtenbeek, procureur woonagtig te Tiel in qualiteit van gevolmagtigde, -- ca
20-3-1805.

*Besloten testamenten.
xerox van Bron, ontvangen van
G. van Gijtenbeek, Ede 26-111994. Twee identieke
zegeafdrukkens van C.R. en J.J.
van Gijtenbeek, Lienden 6-1-ca
1790. Een geslacht uit
Scherpenzeel.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter H

Anton C. Zeven
Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van
het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in
zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Inleiding,
Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raad plege men de Algemene Inleiding. Indien geen
afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie, die opgeslagen is in de
Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente-archief van Barneveld.

HAACK - drie klaverbladeren boven elkaar tussen twee verticaal geplaatste ossenhoorns. Helmteken: een
klaverblad tussen ossenhoorns.
*Gelderland-2: Johan Baptista Haack, geërfde in Veluwe, Zutphen 29-3-1677.
Zie volgende Jan Baptist Haack is vermoedelijk familie.
HAACK - drie weerhaken schuinlinks gerangschikt. Helmteken: een weerhaak tussen twee olifantstrompen.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van Jan Baptist Haack, Vaassen 210-1782. Zie ook Zeven (1993c).
*Epe-1-1: Jan Baptist Haack, substituut-ontvanger van het ampt Epe 17-7-1783.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995f) zegel van Frans Jan Haack, ontvanger des Ampts Epe en zijn zoon J.R.
Haack, Vaassen 30-7-1762.
*Epe-1-2: J.R. Haack, Vaassen 9-12-1761, 18-2-1762, 31-7-1762, zv. Frans Jan Haack, substituut
ontvanger van het ampt Epe 28-7-1763, ook 29-4-1783 leenman van Gelre.
Een sprekend wapen.
Variant: Helmteken: een weerhaak tussen twee ossenhoorns.
*Zutphen-2: Frederik Haack, geërfde in Veluwe, Zutphen 19-12-1594. Omschrift: de naam.
Zie ook voorgaande HAAK, HACK en HAECK.
HAACK - drie weerhaken schuinlinks gerangschikt en langs de gehele schildrand een aaneenschakeling
van kleine bolletjes. Helmteken: een weerhaak tussen twee olifantstrompen.
*Gelderland-8: J.B. Haack, ontvanger te Vaassen 5-9-1798.
van HAAFTEN - een merk.
*Arnhem-28: Otto van Haaften, Velp 19-2-1764.
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HAAGEN - een dubbele monogram van de letters J en H. Boven het monogram een kroon.
*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem: Joost Haagen, gardiaan, 1768.
Zeven (1993b): medaillon op beker.
HAAK - drie schuinlinks (onleesbaar).
*Gelderland-5: Frans Jan Haak, Epe 1-5-1756.
HAAK - drie weerhaken.
*AZ-227: H. Haak, Gardiaen.
AZ-227.
Zie HACK, HAACK en HAECK.
HAALBOOM (Bennekom) - in zilver een zwarte schoorsteenhaal, hangende aan een zwarte in het
schildhoofd geplaatste streepdwarsbalk. Helmteken: een vlucht van zwart en zilver. Wrong en dekkleden:
zilver en zwart.

*H.J. ter Maat. 1984. Haalboom.
Varianten: schild goud, schilddekking: een kroon.

HAALBOOM – alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. HAALBOOM (schoorsteenhaal, Bennekom); 2 en 3.
in rood een gouden gaffel, vergezeld van drie gouden weerhaken (BAKKER).
*H.J. ter Maat. 1984. 600 jaar Haalboom-Hoolboom. Nieuwegein. 474p.
zw uit Bron.
HAALBOOM (Hattem) - een klimmend hert. Helmteken: een uitkomend hert.
*Gelderland-5: Peter Haelboom, Hattem, 3-8-1637, burgemeester van Hattem 18-7-1649. Omschrift: naam,
4-3-1656.
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HAALBOOM (Hattem) - in groen een klimmend rood hert, rechts onder vergezeld van een ruit, in drie rijen
van drie stukken geruit van rood en zilver. Dekkleden: en wrong rood en groen. Helmteken: het hert van het
schild uitkomend.

*H.J. ter Maat. 1982. zie boven: een familie te Hattem.
*Hattem-2-2: Haelboom, Peter, burgemr. van Hattem 31-3-1649, 22-1-1655.
*Hattem-1: Peter Haelboom, Hattem 22-1-1655. Omschrift: de naam.
Variant: het hert springend.
*Schutte (1975): I.289, II.208, IV.154.
Variant: een klimmend hert, vergezeld rechts beneden van negen (1-2-3-2-1) kleine dicht op elkaar
geplaatste ruiten. Helmteken: een uitkomend hert.
*Peter Haelboom, burgemr. van Hattem 15-4-1642. Omschrift: Berent Jansen Haelboem (!).
HAALBOOM - gedeeld, I. in groen een springend, rood hert, rechts beneden vergezeld van negen ruiten,
doorsneden van zilver en rood (1-2-3-2-1) (HAALBOOM, Hattem), II. in rood drie zilveren pijlpunten (1-2).
Dekkleden en wrong: zilver en groen. Helmteken: het hert het schild uitkomend.
*Schutte (1975): IV.154. Bernardus Haelboom.
HAANSCHOTEN - drie hanen, de middelste op de top van een berg staande, de twee andere ter
weerszijden aan de voet, de rechtse haan omgewend.

*Mw A.G. Stam-Grootherder, NGV coll. CWBB-I.
van der HAAR - in blauw drie gouden haarpennen. Helmteken: een gouden tweebekshaarhamer.
Dekkleden: goud en blauw.
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*Jaarboek van het CBG 34 (1980): 260-261.
Volgens M. Nix zijn de hamers zijn in het Jaarboek CBG foutief getekend (zie Basiscollectie Wapenboek).
Haarpennen zijn pennen waarop gehaard wordt.

van de HAARE, zie WINDHOUWER
van HAAREN – in blauw een zittende stoelemaker, houdende rechts een stoel, alles zilver en in een
zilveren schildhoofd drie rode zuilen naast elkaar. Helmteken: een zuil tussen een zilveren vlucht.
Dekkleden:blauw en zilver.

HGD, ontwerp H.K. Nagtegaal, 2010. De
familie stamt oorspronkelijk uit het Rheense
Veen (Veenendaal).

de HAART - een aanziend gestelde fortuin met sluier boven het hoofd staande met haar linkervoet op een
zeer klein bolletje dat op de benedenrand ligt. Naast de kroon de letters J en H.
*Gelderland-5: het zegelstempel wordt door A. Smits, leenman van Gelre, Arnhem 27-3-1786 gebruikt. Hij
kon kennelijk niet over zijn eigen stempel beschikken. Identificatie door Muschart.
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van HAASTENBURG - een schuinbalk beladen met drie sterren en vergezeld links van een (on)verkort
(smal) kruis. Helmteken: een ster tussen een vlucht.

* J.H. de Vey Mesdagh & J.A. de Boo. 1995.
Liber Sig. RDO: C. van Haastenburg, schout
des Ampts Voorst 11-9-1756: nt 44-2-1756.

*Gelderland-4: C. van Haastenburg, gerichtsman van het ampt Dornspyck, schout van Voorst te Twello, 94-1739.
*Gelderland-1: C. van Haastenburg, Twello 11-3-1746.
*Veluwezoom-7: C. van Haastenburg, schout ampt Voorst, 3-11-1753.
*Gelderland-6: C. van Haastenburg, schout van ampt Voorst 10-12-1753.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van C. van Haastenbrug, schout van het ambt Voorst 7-4-1763, te
Twell[o] 14-7-1763.
*Veluwezoom-2-1: C. van Haastenburg, Twell 9-2-1764.
*Gelderland-5: Cornelis van Haastenburg, Twello 5-5-1777. Hij is blind.
*Grotenhuis: C. van Haastenburg, scholtis van het ampt Voorst.
*Gelderland-5: Cornelis van Haastenburg, schout in het ampt Voorst, 26-1-1765.
*Gelderland-5: Carel Colterman van Haastenburg, -?- 9-12-1767, 27-10-1790. Handtekening C.C. van
Haastenburg.
*Veluwe-7: Carel Colterman van Haastenburg, Ede 3-10-1767.
*Schimmelpenninck: Cornelis van Haastenburg, scholtis van het ampt Voorst, 31-3-1773.
*Wageningen-10: Mr. C. Colterman van Haastenburg, Twell 9-3-1780, 6-10-1783, 23-10-1783. Lak.
van HAASTENBURG - geschuind door een rode schuinbalk beladen met drie rozen, het veld rechts blauw,
en links zilver en boven vergezeld van een (niet verkort) kruis. Een aanziende gekroonde traliehelm met
helmteken een ster tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Cornelis van Haastenburg, schout in het ampt Voorst, 26-1-1765.
*Gelderland-5: Carel Colterman van Haastenburg, -?- 9-12-1767, 27-10-1790. Handtekening C.C. van
Haastenburg.
*Veluwe-7: Carel Colterman van Haastenburg, Ede 3-10-1767.
*Schimmelpenninck: Cornelis van Haastenburg, scholtis van het ampt Voorst 31-3-1773.
*Wageningen-10: Mr. C. Colterman van Haastenburg, Twell 9-3-1780, 6-10-1783, 23-10-1783. Lak.
Muschart beschrijft de roos ook als een ster. Zie ook voorgaande.
HACHENBERG - in rood een zilveren leeuw.

NGV-Wapenkaart no 8. Oorspronkelijk bron onbekend.
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Variant: Volgens het zegel: de helm overtopt met een kroon met vijf fleurons en vergezeld rechts, boven en
links van de initialen C, F en H.

*Zeven (2006: 08.11): zegel afgedrukt door Willemina van Setten, die gebruik maakt van het zegelstempel
van wijlen haar man Casper Frederik Hachenberg, in leven rector van de Latijnse School te Wageningen,
Wageningen 9-7-1804.
HACHTEN - vier smalle palen.
*Arnhem-6-1: Frans van Hachten en zijn vrouw Margrijta Smijts, bezit Elst, 1691. In tekst de voornaam
Florens.
*Arnhem-6-3: Frans van Hachten en zijn vrouw Margrijta Smijts, bezit Elst, 15-11-1691. In tekst de
voornaam Florens.
Overbetuws?
HACK - drie liggende weerhaken.

*A-235: Evert Hack.
Zie HAAK en HAECK.
HACK - een springende bok of ram.
*van Treslong Prins (1918): zerk te Wageningen. Vernietigd.
van HACKFORDE geheten KETEL - een dwarsbalk over een schuinstreep gaande. Onderste helft:
afgebroken.
*Rhemen: Roelf van Hackforde geheten Ketel, des Donredag na Sint Pauwels 1424. Omschrift: afgebroken.
HACKFORT – in zilver een blauwe dwarsbalk. Helmteken: op een blauwgekroonde steekhelm een zilveren
drakenkop met rode tong.
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▲*Gelre nr. 1226 Henric van Hackvoort (1373-1379): d’arg. à la fasce
d’az. C.: une tête de dragon d’arg. lamp. de gu., couronné d’az.
▲*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
*Arnhem-15: heer Jacop van Hacvoert, ridder, gedeputeerde van het vierdel Zutphen 1459. Omschrift: de
naam. Helmteken: een grote
*Gelderland-21: Jacop van Hackfoirt, ridder. Helmteken: op een gekroonde steekhelm een eendekop met
hals?(afgebroken). Omschrift: Sigill.Jacop. van hacvorst. Charter 499, 12-10-1459.
*Horst-1: Olivier Hacfort, heere tot Ter Horst, 8-9-1730.
Variant: Helmteken: op een gekroonde pothelm een dierenkop met lange dunne hals en met de tong uit de
bek. Misschien een hond.
*Arnhem-15: Gerit van Hacvoerden, gedeputeerde van het vierdel Zutphen 1358. In tekst: Hacfoirt.
In het Museum het Catharijnconvent te Utrecht hangt een portretschilderij van de predikant Barend
Hakvoord 1651-1735, geschilderd in 1684 door Hendrick te Oever. Linksboven een wapen: in goud een
verkorte blauwe dwarsbalk.
HACKFORT - in goud een dwarsbalk, vergezeld van drie zilveren lelies, boven twee en beneden één.
Helmteken: een zittende zilveren windhond met geringde rode halsband. Dekkleden en wrong: goud en
rood. Schildhouders: twee zilveren windhonden met rood omboorde en geringde gouden halsbanden.

◄Detail Kasteel Ter Horst te Loenen.
Foto Willem van Leuveren.
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Detail van een schilderij van
Wilhelmina van Bronchorst (ov.
Ter Horst bij Loenen 1665, tr.
Olivier Hacfort). Bron: Bierens
De Haan (red.). 2002.
Het wapen is later aangebracht.
Zilver op goud!

Johan van Hackfort, schepen
van Amersfoort, 1543.
Muscharts Wapenboek
Amersfoort.

Goesen Smullijnck ende Joffer Hacfort syn Huysfrou.
Rechts: ist ein Wind- oder Jagdhund auf eine gekrönten Helm stehend: zwei weise Lilien in gelben Feld,
roter Balken, eine weisse Lilie in gelben Feld.
*Arnhem-34: Oliphier Hackfort, scepen tot Arnhem 1526. De dwarsbalk smal. Op lint Haeckfort.
Papierwaszegel op papieren charter.
*Gelderland-6: Wijnant Hackfort, scepen tot Arnhem, 1549. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong
een zittende hond met geringde halsband; Winant Hackfort, burgemeester tot Arnhem, 10-5-1559. idem,
schepen van Arnhem, 22-2-1561. Op een lint de naam; Johan Hackfort, Barneveld, 27-12-1622.
Papierwaszegel.
Variant: geen helmteken vermeld. Schildhouders: twee windhonden met geringde halsband.
*Horst-1: Olifier Hacfoert, heer tot ter Horst, Loenen 1-4-1730.
*Veluwe-2-1: A.W. Hacfort, Ter Horst 9-3-1772.
Variant: helmteken: op een omgewende traliehelm met wrong een omgewende zittende hond.
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*Gelderland-2: charter 1344 Winant Hackfort, van de hertog in pandschap genomen de conijnwarenden in
ampt van Appeldoren ende Begbergen, 31-12-1557. De dwarsbalk smal. Helmteken: op een steekhelm
zonder wrong een zittende hond, de naam op een lint.
Een konijnenwarande is een terrein waar het voorkomen van wilde konijnen wordt bevorderd om ze
naderhand voor vlees en huid te vangen. Zie: P.J.E.M. van Dam. 2002. Het Hollands duinkonijn in kaart.
Historisch-Geografisch Tijdschrift 20: 47-52.
*Gelderland-5: Wijnolt Hacfort, thinsgenoot van Veluwe, 3-8-1602. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Ridderschap van de Veluwe.
*N.A. Hamers. 1986. Wat wenst U te weten (6)? Gens Nostra 41: 472-474.
*ten Houte de Lange (2001): Hacfort tot ter Horst, Hackfort tot den Ham.
*Duinkerken (1992).
*Klesser (1995).
*Schimmelpenninck: A.W. Hacfort, baron en heer van ter Horst, dijkgraaf van de Heerlijkheid 't Loo en van
de Grift onder Vaassen 28-8-1775.
*Horst-1: Alard Wijnand Hacfort, heer tot ter Voorst, leenman, 10-4-1732; A.W. Hacfort, heer van ter Horst,
erfholtrichter van Loenen en Silven, op de huize Horst, 6-6-1783.
*Hoeben (2001): Hacfort: drie lelies, twee boven en één onder de balk.
zw (Ridderschap van de Veluwe); xerox uit Duinkerken, 1992: trouwbord; kleur en zw (Klesser, 1995).
Variant: een brede dwarsbalk. Helmteken: op een gekroonde pothelm een hondenkop met dunnen hals als
van een Duitse dog.
*Arnhem-15: Gherit van Hacvoerden, knaap, Arnhem 1436. Omschrift: de naam. In tekst: van Hacforden. Zij
broer is Jacob van Hacforden, knaap, waarvan het zegel weg is.
Variant: Helmteken: een zwanenkop met hals.
*Rhemen: Bernt van Hacffort, drost van de Barghe, 1553. Omschrift: de naam. In tekst: van Haickffort.
Variant: een smalle dwarsbalk, vergezeld van drie lelies. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een
zittende hond.
*Arnhem-14: Olijphijr van Hackfort, Arnhem 16-9-1532. Omschrift: ?
Variant: een windhond staande op een gekroonde helm.
*van Dorth, 1626-1695. Heruitgave 1979.
zw uit Bron 2; xerox van grafzerk (zie A.H.J. Prins, 1987); kleur (ten Houte de Lange, 2001).
Variant: in zilver een blauwe dwarsbalk. Helmteken: kop en hals van een zilveren hazewindhond, blauw
getongd en gehalsband, komende uit een zilveren helmkroon.
*Rietstap.
*Gelderland-2: heer Jacob van Hackfoort, ritter (=ridder), leenman van de hertog van Gelre 7-1-1462.
Helmteken: een steekhelm waarop een hondenkop met lange hals. Omschrift: ?.
Zie ook KETEL van HACKFORT.
Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Horst-1: joncker Allardt Hackfort, scholtrichter van Loenerbosch
26-5-1618; Johan Hackfort. Omschrift: de naam; Oliven Hacfort
ter Horst 12-1-1636. Omschrift: de naam; Jacob Hacfort, 12-11636. Omschrift: de naam met ervoor Jonkheer; Alphert
Hackfoort, heet tho Walenborch 12-1-1636. Omschrift: alleen
Alphert Hackfoort. In tekst: Hackfort; Alardt Hackfort, heere tot der
Horst 7-3-1666; Hendrick Johan Hackfort, 7-3-1666. Omschrift: de
naam; Floris Hackfort, heere tot Oosterholt, 7-3-1666. Omschrift:
de naam; C.F. Hacforst, Apeldoorn, 14-8-1737.
*Arnhem-32: Oliphier Hackfort, scepen tot Arnhem 1528. De
dwarsbalk smal. De helm een steekhelm. Op lint Haeckfort.
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Variant: in goud een dwarsbalk, vergezeld van drie lelies, alles rood.

Museum Nairac, Barneveld.

*Frijhoff & van Drie (1990): Winandus Hacfort, 1615.
*Klesser (1995).
Variant: een smalle dwarsbalk, vergezeld boven van drie lelies. Helmteken: een zittende hond met geringde
halsband.
*Arnhem-6-1: Winand Hackfort, burgemeester van Arnhem 13-4-1561. Omschrift: de naam. In tekst: van
Hacforth.
Variant: helmteken: een drakenkop (zonder tong) met hals.
*Hattem-2-3: Jacop van Hacvoort, ridder, met Gostouwe/Gostuwe/Stouwe (Gostua van Keppell), die
testeert en verklaart begraven te willen worden in het Klooster Clarewater 6-8-1460. Omschrift: Jacop van
Hackvoort; en zijn broer Gherijt van Hacvoort, drossaet. Helmteken: de kop met tong. Omschrift: de naam.
Variant: helmteken: op een steekhelm zonder wrong een zittende windhond met grote lange kop en zeer
dunne hals.
*Arnhem-15: Alert Hackfort, schout, Arnhem 19-6-1514. Omschrift: de naam.
Variant: in goud een rode dwarsbalk, vergezeld van drie zwarte lelies.
*CBG-Heraldische Databank jan. 2001.
Variant: in zilver een dwarsbalk, vergezeld van drie lelies, alles van rood.
*CBG-Heraldische Databank jan. 2001.
HACKFORT/van DELEN - alliantiewapen; Hackfort/van Delen.

◄Detail.

Zerk. Foto ontleend aan A.H.J.
Prins. 1987. Het LaatMiddeleeuwse grafregister van
Barneveld. Barneveld. 62p.
van HADDEWIJCK - een verkort smal schuinkruis, vergezeld van een ster tussen elk paar armen.
*Gelderland-6: Pelgrum van Hadderwijck, scholt tot Reden. Omschrift: de naam. In tekst: Pelgrum NUCK.
HAECK - een merk.
*Arnhem-10: Jan Haeck, burger
tot Arnhem 8-2-1625.
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HAECK - drie weerhaken. Helmteken: beschadigd.
*Horst-1: Johan Frederick Haeck, geërfde in Veluwe, 2-10-1671.
Zie HAAK en HACK.
HAECK - doorsneden, A. drie klaverbladeren naast elkaar, B. drie ringen naast elkaar. Helmteken: een
klaverblad boven een boomstronk.
*Zutphen-2: Hans Haeck, Voorst 1566. Omschrift: Hans Haickx.
ten HAEFF, zie van HUIJSSEN.
van HAEFTEN - een naar links stappend paard op grond.

Hendrick van Haeften, gardiaan, 1778.
*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem en AZ-228:
Zeven (1993b): medaillon op beker en AZ-228.

van HAEFTEN - een merk. Het schild gekroond.

*coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 1f): beker
*St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ-229, Otto van Haeften, gardiaen
1706.
*Rheden-2-1: Otto van Haeften, med. doctor, geërfde in Veluwezoom, Arnhem 184-1766.
van HAEFTEN - in rood drie palen van vair, en een gouden schildhoofd met een zwarte barensteel met drie
hangers. Helmteken: op een gekroonde helm twee zwarte paardenbenen (paardenpoten, Muschart) met
gouden hoefijzers naar buiten.

Wilhelm van Haeften, Heere des Hogen
Heerlijckheits Putten, 24-2-1678.
*GABarneveld doos 14 code 91.
Coll. ACZ foto B26.12.
*Ridderschap van de Veluwe
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*Schutte (1975): 5.192 Johan *HUA 643-1/2400-5 Wapenboek
van Haeften, Putten.
Engelen
Handfoto Ad J. de Jong, 2010. Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

Wapenboek Zwanenbroeders
te Den Bosch.

*Rhemen: Otto van Haeften, leenheer van het goed ten Holte onder Brummen, 19-10-1576.
*Schimmelpenninck: Wilhelm van Haefften, leenheer der haves ende heerlijckheit toe Putten 30-10-1621.
Helmteken: afgebroken.
*Gelderland-5: Wilhelm van Haeften, van Huis toe Putten, Doornspijk 26-7-1680. De hoefijzers niet vermeld;
wel de letters W, V en H.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: de hoeven toegewend.
*Rhemen: Wilhelm van Haeften 19-6-1612.
Variant: in het gouden schildhoofd een zwarte leeuw.
*NGV-coll. Heraldisch Archief, subcoll. Janssen map IX-17. Gens Nostra 56 (2001): 88.
Variant: een zwarte kraanvogel rustende op de barensteel.

*Coll. NGV-coll. Heraldisch
Bron: Hollandse Genealogische
Archief, Wapenkwartierstaat
Databank.
door A.K. Vink.
Zie Kwartierstaat Witsen Elias, Gens Nostra 56 (2001): 1.
*ten Houte de Lange (2001): van Haeften-1, de Cocq van Haeften.

492

detail

ten HAEGE – gedeeld, I. merk 1, II. merk 2.

o

*Muschart (1939b) nr 155 Een zerk in de Eusebiuskerk in Arnhem met de tekst A
o
1586, den 3 Aug. Henrick ten Haege A 1598, den 20 Nov Liske Konder s(yn)
h(uysvrouw).
Zijn deze merken de handmerken van dit echtpaar?

ten HAEGH - in goud een zwarte schuinbalk beladen met vijf zespuntige sterren, vergezeld van twee goud
geknopte rode rozen. Een aanziende helm met rood-gouden wrong. Helmteken: een griffioenenkop en hals,
de hals gekleed volgens het schild. Dekkleden: goud en rood.
*Staats Evers (1874) nr 2.25: Wilhelm ten
Haegh, Arnhem, 1760.
Vanaf 1723 verzorgde hij als heraldisch
tekenaar vele wapentekeningen in deze
wapenboeken.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek St.
Caecilia Concert Arnhem nr 17: Wilhelmus
Ten Haegh, 1760.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Variant: twee vierbladen i.p.v. rozen, en de sterren vijfpuntig.

ACZ: Waarschijnlijk onzorgvuldig nagetekend
*AZ-231: Wilhelmus ten Haegh, Gildemeester, 1740.
ten HAEGH - gevierendeeld, 1. een schuinbalk beladen met vijf zespuntige sterren en vergezeld boven en
beneden van een vierblad (ten HAEGH), 2 en 3. zeven koeken (3-3-1), 4. drie vogels.

Wilh. ten Haegh, Gildemeester, 1733 resp. Ian ten Haa[g]h, 1680.
*AZ-232 en AZ-233.

HAELBOOM, zie HAALBOOM.
HAELWERF - een ankerkruis, vergezeld van een zeer klein vijfpuntig sterretje in de rechterbovenhoek.
*Arnhem-15: Gera. Franc Haelwerf, Arnhem 1436. Omschrift: de naam. In tekst: Franc Haelwerff.
Zie HOOLWERF voor dezelfde persoon.
de HAEN - een verkort kruis, vergezeld van vier ringen. Helmteken: een haan met opgetrokken rechterpoot.
*Muschart (Zeven, 1995c: Arnhem Museum) wapen op een zilveren halsplaat van de 'schuttersconinck'
Jacobus de Haen, 1718.
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van der HAER - doorsneden, A. effen, B. effen. Schildhoudster; links naast het schild een zittende aanziend
gestelde naakte vrouw met lange losse haren, die het schild half voor haar lichaam houdt. Omschrift: ?

Gaedert vander Haer, 1481.
GAArnhem, BW-371-134,
Verkerk B6528/14.Beide zegels

Godert vander Haer, 1482.
Verkerk B6554/27.
GAArnhem GA-421-1482.

*Arnhem-33: Godert van der Har, Arnhem 31-10-1480.
*Verkerk, 1992 afb. 88 zegel Gadert vanden Haer, Arnhem 11-3-1482. Gelders Archief.
*Arnhem-6-2: Gadert van der Haer, scepen tot Arnhem 11-3-1482. Omschrift: de naam. In tekst: van der
Haer.
van HAERSOLTE - in goud drie zwarte kepers. Helmteken: drie zwarte lisdodden (biezen of rietknoppen).
Wrong: goud en zwart. Dekkleden: goud en rood. Schildhouders: twee griffioenen met de kop aanziend die
de helm houden.

▲Bron: Hollandse GenealoGische Databank.
▲ Museum Nairac, Barneveld

*Klesser (1995).
*ten Houte de Lange (2001): van Haersolte, van Haersolte van Haerst, van Haersolte van den Doorn.
*Klarenbeek-1: Willem baron van Haersolte, heer van Yrst, richter van Arnhem en Veluwezoom 6-6-1782:
lisdodden.
*Veluwe-2-1: W. baron van Haersolte, heer van Yrst, richter van het ampt Oldebroek, 28-3-1759.
*Brummen-1: W. van Haersolte, richter tot Arnhem en Veluwezoom, Raad van Gelderland, 21-10-1701.
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*Hattem-1: Wilhelm van Haersolte toe Yrst, hoochscholtis toe Hattem, 21-1-1685. Omschrift: onduidelijk.
Papierwaszegel.
*Hattem-2-3: Herman van Haersolte 4-3-1419. Omschrift: de naam; Wilhelm van Haersolte, hoofddrost van
Hattem, 24-6-1699. Omschrift: de naam.

*Bibliotheek Arnhem klias 799 f66v: D. van Haersolte. Bijschrift: niemant bijn ick – niemant wil ick.
*Gelderland-4: W. van Haersolte, verw. landdrost van Veluwe, Arnhem 7-10-1775.
*Rhemen: Johan van Haersolt, 14-8-1623. Omschrift: de naam, idem Herman van Haersolt, 14-8-1623.
Omschrift: de naam.
*Schimmelpenninck: Willem van Haersolte toe Yrste, hoochscholtis tot Hattem, 13-7-1689. Omschrift: de
naam; landdrost van Veluwe. Arnhem, 23-4-1790.
*Veluwe-2-1: baron Caspar Anthonij van Haersolte, verwalter landdrost van Veluwe, 12-8-1763.
GAWageningen: vier zegels

Zeven (2006: 49.23)
J.J. van Haersolte,
Arnhem 25-1-1706.
Kroon en schildhoudende
griffioenen.

Zeven (2006: 20.31)
A.F.R.E. van Haersolte,
Verwalter landdrost van
Veluwe, Arnhem 13-10-1792.
Helmteken.

Zeven (2006: 20.36)
W. van Haersolte,
LandDrost van Veluwe
Arnhem 19-3-1791.
Helmteken en schildhouders.

Zeven (2006: 29.27): een parelkroon. -- van Haersolte,
Spreuk: OMNIA TEMPUS HABET, Arnhem 6-1-1807
Een parelkroon, waarvan de band omwonden is met een parelketting.
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Variant: in zwart vermoedelijk drie zilveren kepers. Helmteken: drie lisdodden. Schildhouders: twee
griffioenen.
*Veluwe-2-1: W. van Haersolt, 's Hage 2-6-1764.
Variant: in zilver drie zwarte kepers. Helmteken afgebroken. Schildhouders: twee griffioenen.
*van Lawick: W. van Haersolte, Yrst landdrost van Veluwen, 8-3-1727.
van HAERSOLTE/van DEDEM - alliantiewapen van HAERSOLTE en van DEDEM.
*Arnhem-34: Coenradina Wilhelmina van Dedem douarière van Anthonij Sweer van Haersolte, heer van
Elsen en Staverden, 30-7-1741.
van HAERSOLTE, van HAERSOLTE - alliantiewapen; gedeeld, I. drie kepers (van HAERSOLTE), II. drie
kepers (van HAERSOLTE). Gekroond ovaal schild.
*Gelderland-7: Geertruid van Haersolte geh. met Wilten Jan van Haersolte tot Oldenhof en Bessel,
landdrost van Zalland op de huise Schouwenburg, 21-6-1734.
HAES - in zwart een gouden dwarsbalk, vergezeld in het schildhoofd van twee achtpuntige eveneens
gouden sterren. Een aanziende helm met zwart-gouden wrong. Helmteken: een uitkomende zilveren bok.
Dekkleden: goud en zwart.

*Staats Evers (1874) nr 1.52: M.V.E.G.
Haes, Arnhem, 30-11-1713.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek St.
Caecilia Concert Arnhem: M:V:E:G:Haes,
den 30.Nov: 1713.
foto ACZ.De dwarsbalk en sterren van
zilver. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
de HAES - gedeeld, I. twee leeuwen boven elkaar, II. doorsneden, A. een dubbelkoppige adelaar, B. twee
leeuwen boven elkaar, en in de benedenrand ingedreven punt beladen met een wassenaar. Ook:
omgekeerd gaffelsgewijs doorsneden, I. twee leeuwen boven elkaar, II. gedeeld, A. een dubbelkoppige
adelaar, B. twee leeuwen boven elkaar, C. een liggende wassenaar.

Daniel de Haes, Gardeiaen.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem,
Daniel de Haes, gardiaen 1708.
*AZ-234.
HAESBAERT - een klimmende haas met omgewende kop rustende op de beneden schildrand. Helmteken:
twee lange hazenoren; in het zegel de letters H en HB.
*Gelderland-16: Martinus Haesbaert, Arnhem, 1677.
De letter van de voornaam geeft aan dat het stempel niet voor hem gemaakt is. HB (=Haesbaert).
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Variant: in goud een springende rode haas met omgewende kop.

*Wijnen.
de HAESE – geen schild: een merk waarin tevens de initalen G en H zijn verwerkt.

Gedeon de Haese, predikant te Harderwijk 1-11-1624.
*Gelderland-6.
HAESEBROECK - een springende haas op grond. Helmteken: een uitkomende haas.
*Brummen-1: Henr. Haesebroeck, Zutphen 14-10-1705.
HAESEVOET - een zespuntige ster ontstaan door verbinding van zes punten door een doorlopende lijn,
vergezeld boven en eveneens beneden van twee vijfpuntige sterren.
*Doorwerth-1: Gherit Haesevoet, geswaeren richter toe Helssen 3-5-1463. Omschrift: de naam.
Gezworen richter te Heelsum.
van HAEXBERGHEN - resteert de bovenhelft van een klimmend hert.
*Arnhem-34: Henrick van Haexberghen, geërfde in Veluwe, wonende te Deventer 15-2-1677.
van HAFS – in zilver een blauw ankerkruis, vergezeld tussen elk paar armen van een rode lelie. Helmteken:
een blauw ankerkruis tussen een blauw en zilveren omgewende antieke vlucht. Dekkleden: blauw en zilver.

Henricus Hafs.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S.
Lucasbroederschap Arnhem: Henricus Hafs
(ca 1621).
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
HAGANAEUS - in blauw een uit de beneden linkerzijde van het schild uitkomende rechterarm, rood en wit
gekleed, houdende in de hand een rozenstruik waaraan twee rozen, de ene wit rechts en de andere rood
links aan de struik. Een aanziende helm. Helmteken: de rozenstruik van het schild tussen twee zwarte

497

pieken, de rechter piek heeft een wimpel doorsneden van goud en blauw, de linker van blauw en goud.
Dekkleden: goud en blauw.

*Staats Evers (1874) nr 1.17: Jacobus Haganaeus (Arnhem ca 1675).
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem:
Jacobus Haganaus.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
HAGEDOORN - een brandend hart, gaande over twee schuingekruiste pijlen met de punten omhoog en
vergezeld van drie kleine sterren.
*Brummen-1: Melchior Hagedoorn, het Loo 6-6-1711, 17-6-1711, Brummen 25-10-1712. Vergezeld boven
van de letters M en H.
HAGEN - een stappend hert op grond. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-5: Johanna Aleida Hagen, Harderwijk, 15-3-1740.
HAGEN - in zilver een rode wassenaar, vergezeld van drie blauwe merletten. Helmteken: boven een
zilveren-rode wrong de wassenaar van het schild. Dekkleden: zilver en rood.
*Nikkels, gebaseerd op J.B. Rietstap. Armorial Général.
Overijssels?
HAKFORT, zie HACKFORT.
HAKVOORD, zie HACKFORT.
HALEWIJN - een zeer smal kruis beladen met een burcht en vergezeld in kwartieren 1 en 4 van een
meermin met staart, waarin een slag, links omhoog en haar bovenlijf aanziend gesteld en met spiegel in de
opgeheven rechterhand en een kam in haar opgeheven linkerhand en daarmede haar haar kammend, 2 en
3. drie bollen. Helmteken: een dito meermin.
*Gelderland-6: Johan Halewijn, Generael van de Gelderse munt en burgemeester van Harderwijk,
Harderwijk 6-9-1613, 20-9-1613, 18-11-1613, 1-12-1619.
Misschien voerde hij als muntmeester penningen in zijn wapen.
*Zijn zerk, zie S. Stokvis. 1981. Grote Kerk van Harderwijk met zijn schilderingen. Walburg Pers. 52p: 'Hier
is toe ruste geleit het lichaem van den Ed. Johan van Halewijn, gestorven den 26 Septembris 1644',
schepen en muntmeester te Harderwijk. Idem Muschart (1950): 137.
Zie ook (van) ALEWIJN en hierbeneden Muschart: Hij tekent op 23-9-1630 als Jan van Halewijn,
muntmeester.
van HALL - een omgewende, klimmende ram, de lange staart horizontaal naar links gericht.
*Arnhem-14: Henric Selmansoen van Hall, schepen van Arnhem 24-8-1475. Omschrift: Henric Selmansoen.
HAM - een ruitvormig vrouwenschild; in rood vijf (2-1-2) verticaal geplaatste, zwarte hammen. Helmteken:
een zwarte verticaal geplaatste ham tussen een zwart-rode vlucht.
HAM - een monogram van de letters G en H.
*Rheden-2-1: Gijsbert Ham, Arnhem, borger weesvader, 18-5-1708.
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Wemmer Ham,
Gildemeester 1708.
* AZ-238: Wemmer Ham,
Gildm[eester], 1708.
AZ-237.
*coll. Muschart (Zeven,
1996b): beker St.
Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ-237.
Gelders Archief Wapenboek Caecilia Concert Arnhem:
Maria Ham, 1683. 22. Nov:
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding
*Veluwe-2-10: Wemmer Ham, geërfde in Veluwe 2-12-1662: met de letters W en H.
*Gelderland-2: Derck Ham, geërfde in Arnhem en Veluwezoom 30-9-1664. Omschrift: de naam.
*Arnhem-29: Derck Ham, geërfde in Veluwe 30-9-1664.
*Staats Evers (1874) nr. 1.27: een ruitschild, Maria Ham, Arnhem, 22-11-1683.
HAM - alliantiewapen; gedeeld, I. in rood vijf gouden hammen (2-1-2) (HAM), II. in zilver drie blauwe
(vlas)bloempjes, elk aan groen gebladerde groene steel. Helmteken: Helmteken: een zwarte verticaal
geplaatste ham tussen een zwart-rode vlucht.
De hammen lijken zwart, maar dat kan heraldisch niet op een rood veld.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Derck Ham, Arnhem 1635 besiender van de
Groten Geldersche Toll; Gelders Archief, inv. 2089 Derck Ham, Besiender van
de groten Geldersche Toll, 1635.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

HAM/OTTERS - alliantiewapen; gedeeld, I. in rood vijf gouden hammen (2-1-2) (HAM), II. in zilver een
bruine otter met een vis in de bek gaande over een groene zwevende grond/met zilver water op de
voorgrond.(OTTERS). Helmteken: een gouden ham zwevende tussen een zwarte en rode vlucht.
Dekkleden: zwart en goud.
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Derck Ham de Jongh, Besiender van de Groten Gelderssen Tol.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.
van HAM - in rood een dwarsbalk in drie rijen zilver en blauw geschakeerd. Helmteken: een aanziende,
geklede mansborstbeeld met hoofdband en gedekt met twee korte hoorns.
*Arnhem-13: Johan van Ham, J.U.D., schepen van Arnhem 5-1-1737. Omschrift: de naam.
Misschien was het word den in het omschrift door berkorting weggevallen of niet opgemerkt. Zie
volgende.
van den HAM - doorsneden, A. in rood twee zilveren lelies, B. in zilver een rode zesbladige roos.
Helmteken: een zilveren lelie tussen een rode vlucht. Dekkleden: rood en zilver. Schildhouders: twee
aanziende zilveren leeuwen.

*C. van den Ham, Harderwijk, brief 5-5-93, en
W.C. Mees. 1948. Het geslacht van den Ham uit
Barneveld. De Ned. Leeuw, en de in dit art.
vermelde bronnen.
*Muschart (Zeven, 1995b): zegel van Teunis van
den Ham, Barneveld, pachter en collecteur van de
vijf speciën in de ampte Barneveld, 23-2-1770.
*Barneveld-1: idem.
*Gelderland-1: Timmo van der Ham, leenman van
het huis Scherpenzeel, 19-9-1783 idem Teunis
van der Ham, leenman van het huis Keppel, Barneveld 6-5-1784.
*Veluwe-6: Teunis van den Ham, Barneveld 23-2-1770.
Variant: Muschart (Zeven Barneveld 1): ipv deellijn een dwarsbalk.
*zegel van Teunis van der Ham, Barneveld 4-5-1770: pachter en collectuer van de vijf speciën van den
ampte van Barneveld.
kleurcopie (afkomstig van C. van den Ham), zw (idem).
Variant: de roos vijfbladig.
*Veluwe-6: Teunis van den Ham, pachter en collecteur van de Vijf Specien in de ampte Barneveld 4-51770.
Muschart: een beter gesneden zegel.
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van den HAM - in zilver een zwarte ham met de poot omhoog. Helmteken op een zilver-zwarte wrong de
ham van het schild en de poot omlaag.

*Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet vendel te Arnhem: Anth.
Van den Ham, Adelborst.
*Arnhem-19: Anthony van den Ham, adelborst.
van den HAM - een aanziende ossenkop. Helmteken: de ossenkop.
*Putten-1-2: Albert van den Ham, Harderwijk 21-4-1657. Hij levert couranten aan de Kellenarij.
van HAMEL - zegel met een dubbele monogram, vergezeld boven van een kroon.

*van den Enk & Zeven (1984): zegel van Huibert van Hamel, Kerk.
Archief Beekbergen inv. nr. 95 (1743).
Foto van zegel (foto BJvdEnk).

van HAMEL - een wassenaar, vergezeld van drie roskammen. Schilddekking: een kroon.

*H. van Hamel, GAApeldoorn,.
Beekbergen, Kerk. Archief
inv. nr. 96 (1743). Foto B.J. van den Enk.
*AZ-240. Nicolaes van Hamel, Gildemeester, 1723.
van HAMEL - drie roskammen (waarvan de twee bovenste de bovenschildrand rakend). Helmteken: een
dito roskam.
*Doorwerth-2: Nicolaas van Hamel, geërfde in Veluwezoom, Arnhem, 29-5-1726.
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*Gelderland-4: Nicolaas van Hamel, verwalter richter 9-11-1718; Dr. Huijbert van Hamel, scholtis der
heerlijkheid Loo 11-9-1777; Nicolaas van Hamel, verw. richter van --, 9-11-1718.
*Gelderland-5: Nicolaas van Hamel, procureur te Arnhem, 27-10-1724.
*Horst-1: Dr. Huijbert van Hamel, scholtis der heerlijkheid 't Loo, 9-7-1777.
van HAMEL - in rood een zilveren wassenaar, vergezeld van drie gouden roskammen met de stelen
omlaag. Een aanziende helm met goud-rode wrong. Helmteken: een pelikaan zich in de borst pikkende met
drie jongen op een nest. Dekkleden: zilver en rood resp, goud en rood.

◄Bijgetekend een soort zegel met een naakte man staande op een
tegelvloer met links van hem een gerridons, d.i. een eenpotige ronde
tafel, waarop een kan, en rechts van hem wellicht een vuur
waarboven een pot hangt. Omschrift: LUN AMOUR GUERIST
LAUTRE, dus L’un amour guerist l’autre, dwz. De ene liefde geneest
de andere.
Onduidelijk waarom de tekening van het wapen met een soort zegel
werd vergezeld:

AZ-240.Nicolaes van Hamel, gildemeester, 1723 .
*Brummen-1: Niclaas van Hamel, procureur en geërfde gerichtsman, Brummen, 39-1735.
*Arnhem-16: Peter van Hamel, J.U.D., Arnhem 31-10-1765. Omschrift: de naam.
*Arnhem-13: Peter van Hamel, J.U.D., schepen van Arnhem 11-4-1787.
*van der Hoop: Nicolaes van Hamel, geërfde in Veluwezoom te Oosterbeek, 27-101735.
*Gelderland-5: Nicolaas van Hamel, procureur van het Hof van Gelderland, 19-1-1733; idem procureur te
Barneveld 19-5-1735.
*Horst-1: Nicolaes van Hamel, geërfde in Veluwe, 8-1-1745.
*Brantsen: Mr. Peter van Hamel, schepen van Arnhem, Arnhem 7-4-1788.
*Staats Evers (1874) nr 1.48: Peter van Hamel, Med. Dr., Arnhem, 19-3-1707; nr 2.38: N. van Hamel,
Arnhem, 1-2-1766.
*Ned. Patr. 6 (1915).
*Horst-1: Peter van Hamel, J.U.D., 28-3-1737. Omschrift: de naam.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem nr 16: Petr: V: Hamel, M:D. Den 19
Maert 1707, nr 17: N. van Hamel, den 1.Febr: 1766.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*ten Houte de Lange (2001): van Hamel.
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Variant: drie roskammen, vergezeld van een gezichtswassenaar. Helmteken: een pelikaan met gestrekte
vleugels en drie jongen op nest.
*Verwolde-1: Peeter van Hamel, J.U.D., schepen van Arnhem 28-2-1765.
*Muschart (Zeven, 1995c) zegel van Peter van Hamel, schepen van Arnhem.
*Klarenbeek-1: P. van Hamel, Gelders leenman, Arnhem 29-4-1778: ?roskammen ipv. ramskoppen?
*Veluwe-4: Dr. Huibert van Hamel, scholtis van de Hooge en Vrije Heerlijkheid 't Loo 31-1?-1749.
*Schimmelpenninck: Huijbert van Hamel, scholtis van de Hooge en Vrije Heerlijkheid 't Loo 7-6-1749.
*Horst-1: fam. van Hamel, geërfden in Veluwen, Apeldoorn, 20-4-1807.
*Gelderland-5: Dr. P. van Hamel, -- 13-8-1743, idem 10-1-1747.
GAWageningen: zegels

Zeven (2006: 39.30): Huijbert van Hamel,
scholtis van Apeldoorn, Apeldoorn 27-7-1742
Zegelstempeltype 1: kroon met drie fleurons
en twee drie-parels.

Zeven (2006: 49.05):
P. van Hamel. Arnhem, 27-4-1753.
Arnhem 27-8-1774.
Zegelstempel 1: een pelikaan met jongen.

Zeven (2006: 32.25):do[cto]r. Huijbert van Hamel,
scholtis der Heerlijkheijdt, ’t Loo, ’t Loo 13-2-1760
Zegelstempeltype 2: een pelikaan met jongen.
Zie hieronder.

Zeven (2006: 23.21)
P. van Hamel, Burgemeester der stadt Arnhem,
Arnhem
Zegelstempel 2: een pelikaan met jongen.

Variant: drie roosters met horizontaal geplaatste spijlen, vergezeld boven van een kroon.
*van den Enk & Zeven (1984): zegel van H. van Hamel, Kerk. Archief Beekbergen inv. nr 96.
De roosters zijn waarschijnlijk roskammen.
Variant: schilddekking: een vijfbladige kroon.
*Kerkelijk Archief Beekbergen inv. nr 96 (1743) (BJvdEnk).
*Zeven, 1995d: Coll. Muschart: zegel van Dr. H. van Hamel, scholtus van de heerlijkheid ’t Loo, 1-7-1769.
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*Gelderland-4: Dr. Huijbert van Hamel, scholtis van het ampt Apeldoorn 24-6-1738.
zie boven voor foto van zegel (BJvdEnk).
Variant: drie roskammen, vergezeld van een zeer kleine wassenaar in de schildvoet. Helmteken: een
pelikaan met opgeheven vlucht en drie jongen op nest.
van HAMEL - gevierendeeld, 1 en 4. drie roskammen (van HAMEL), 2 en 3. negen lelietjes (3-3-3). Een
hartschild beladen met een wassenaar.

*AZ-239: Cornelis van Hamel, Boeckhouder.
Hoewel niet te zien zullen in kwartier 2 ook negen lelies zijn. Regel is dat je
beschrijft wat je ziet dus kwartier 2 had moeten worden beschreven: acht lelies (33-2). Vermoedelijk voerde zijn moeder of zijn vrouw een wapen met negen lelies.
van HAMEL/de GRUNECK - alliantiewapen, man: van HAMEL (wassenaar en roskammen), vrouw:
gevierendeeld, 1 en 4. in groen een verticaal geplaatste kronkelende gekroonde slang, die in 1 omgewend
is, 2 en 3. in groen een haan met open vlucht houdende met de rechterpoot een dor takje, die in drie
omgewend is.
*Arnhem-18: Mr. Peter van Hamel en Anna Dorothea Schru? de Gruneck, Arnhem 22-5-1784; Mr. Peter
van Hamel.
HAMELCOORN - een merk: twee aanstotende andreaskruisen naast elkaar.
*Veluwe-2-15: Jan Hamelcoorn, Velp 21-2-1698.
HAMER - drie leeuwenkoppen. Helmteken: een uitkomende leeuw.
*Arnhem-6-1: Diederick Hamer, predicant tot Rhijnberck 1-10-1640. Omschrift: alleen Hamer resterend.
HAMER - gedeeld, I. een omgewende klimmende wolf, II. een klimmende wolf. Helmteken: een vogel en de
letters J en W.
*Gelderland-5: Berent Hamer, leenman Huis Engelenburg, Brummen 9-4-1733.
HAMERS – een neutraal wafel.

*Zeven (2006: 41.33): Stienus Hamers, onderwijzer. Wageningen 18-21867.
Het stempel was aanwezig bij de notaris Jan Kuijk en werd gebruikt door
clienten, die geen zegelstempel bezaten. Later verhuist Jan Kuijk naar zijn
nieuwe standplaats Arnhem en neemt dit stempel mee. Zie ook KLEYN.

HAMMERS - resteert: rechtsboven een ster.
*Gelderland-2: Johan Jansen Hammers, Loenen ampt Apeldoorn 26-2-1667.
HAMMING - een ham.
*Wageningen-10: Hendrik Hamming, Rencum 30-4-1782.
HAMMING - gevierendeeld, 1 en 4. drie hammen, 2. in goud een rood hert, 3. boven een posthoorn met
rood lint, onder twee aanziende zwarte ossenkoppen. Helmteken: een zilver en rode vlucht.
*Muschart 17R. De Ned. Leeuw 1919, en Ned. Patriciaat 21.
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Variant: een hartschild: in goud een zwarte droogscheerdersschaar met de punten naar rechtsboven.
Dekkleden: rood en zilver.
*ten Houte de Lange (2001): Hamming.
HAMMIUS - in zilver een aanziende rode ossenkop, goud gehoornd. Dekkleden en wrong: rood en zilver.
Helmteken: een zwarte vogel, goud gebekt en gepoot.

*Schutte (1975): IV.152. Johannes Hammius, ▲De kleuren van het schild omgekeerd.
Harderwijk. Handfoto Ad J.de Jong, 2010.
de HANE, zie GALLUS.
HANIUS - in goud een zwarte keper, vergezeld van drie purperen hanekoppen en halzen, rood gekamd en
geleld. Helmteken: een hanekop en hals van het schild. Dekkleden en wrong: rood en goud.

Kampener
zegels 033
acte 32.:
Franciscus
Hanius,
J.U.D., 16-51676.
▲Schutte (1975): 4.99 Guilielmus Hanius, Elburg nov. 1
656; idem Thomas Hanius, Elburg 30-8-1655.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
HANNISSEN - een dubbele monogram van de letters W en H; boven de W rechts een liggend blokje en
links mogelijk een hart, er boven zwevend een dunne verkorte dwarsbalk.

Zijn initialen.
W. Hannissen, geërfde op de Veluwe, Nijkerk 16-7-1638.
GANijkerk, Weeshuisarchief 70.
*Veluwe-1: Wierick Hannissen, geërfde in Veluwe, Nijkerk 26-11-1776.
Eén van de twee jaartallen 1638 en 1776 is mogelijk fout.
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HANRATH - in goud een groene denneboom op een groene drietoppige heuvel, vergezeld rechts van een
bijl met het ijzer naar boven en naar links, links van een spade met het blad naar beneden, beide van
natuurlijke kleur. Helmteken: een uitkomende rood beklede rechterarm, een bijl van natuurlijke kleur in de
hand houdend. Dekkleden: goud en groen.

*Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 1972 (Nikkels).

HANSEN - doorsneden, A. een omgewende leeuw, B. een spade met het blad omhoog, en vergezeld
rechts van een roos, en links van een kruisje.

*Arnhem-25: Albert Hansen, gardiaen.
*AZ-241: Albert Hansen/Hanzen, Gardeiaen.

HANSEN - doorsneden, A. een gaande leeuw, B. gedeeld, I. een roos, II. een verkort breedarmig kruis.
Helmteken: een boom.
*Gelderland-5: Reijnier Hansen, 'borger luitenant' te Arnhem, 5-1-1723, en zijn zoon Joost Hansen idem.
De spade is een deellijn geworden. Ook bij de volgende. Of was het een deellijn, die bij de eerste tot een
spade is verworden?
HANSEN - doorsneden, A. in zwart een zilveren gaande leeuw, B. gedeeld, I. in goud een zilveren roos, II.
in goud een verkort breedarmig zwart kruis.

*AZ-242: Peter Hansen, Gildemeester, 1736 en 1744.
Kleuren gebaseerd op arcering en stippeling.
HARBARDTS - een leeuw.
*Gelderland-5: Alerdt Harbarts, leenman van Gelre, Arnhem 28-10-1620, 27-10-1625. Omschrift: de naam.
Zie HERBAR.
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HARDEMAN - in zilver twee schuingekruiste, taps toelopende, rode planken, de rechter over de linker en
elk getopt met een zwarte, vertikaal geplaatste nagel, en links en rechts vergezeld van een groene veer met
de schacht naar buiten geplaatst.
Bron: internet.
van HARDENBERGH - een dwarsbalk, vergezeld boven van drie lindebladeren, twee boven en één
beneden); Helmteken: een lindeblad tussen een vlucht.

*Hattem-1: Samuel van Hardenbergh, burgemr. van
Hattem 14-3-1701. Omschrift: afgebroken.
*Schimmelpenninck: Samuel Quintis van
Hardenbergh, burgemeester van Hattem 7-5-1691.
Omschrift: de naam.
Afbeelding ontleend aan Kampener zegels 003
acte 8: Arnoldus van Hardenberch, 2-9-1665:
gedeeld, van HARDENBERCH, II. drie gedekte
bekers?. Helmteken: onduidelijk tussen een vlucht.
HARDENBROECK - een hart (doorsneden, A. gedeeld, I. de letter A, II. de letters H en B.) getopt door een
merk.
*Gelderland-5: Abraham Hardenbroeck, Hattem 25-9-1721.
Lijkt sterk op het merk van Jan Albertus MEIJER.
van HARDENBROECK, zie van BRAKEL.
van HARDERWIJCK - doorsneden, A. een barensteel met drie hangers, B. drie lelies.
*Gelderland-5: Jacob van Harderwijck, Harderwijk 19-12-1638. Ook de letters I, V en H in het schild.
Zie volgende.
van HARDERWIJCK - in goud drie blauwe lelies; een zilveren schildhoofd met een blauwe barensteel met
drie hangers. Dekkleden en wrong: zilver en goud. Helmteken: een blauwe vlucht.

*Muscharts Wapenboek Amersfoort: Ernst van Harderwijk, 1427.
Muschart beschrijft het schildhoofd als: een zilveren schildhoofd met
een verkorte blauwe dwarsbalk aam de benedenzijde voor zien van
drie kantelen.
*Schutte (1975): I.286. Jacobus ab Harderwyck, Harderwijk.
Zie voorgaande.
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van HARDERWIJK - doorsneden, A. in zilver een op de snijlijn liggende rode leeuw, B. in blauw een
gouden zespuntige ster.

Variant. Kwartier B van zilver met gouden ! ster. Metaal op metaal.
▲Kaart van de Slaperdijk, Frederik Lodewijk Harderwijk, 1705.
▲F.L. Harderwijck, hoogheemraad (1830-1835)
*Eemland Archief, Kaart Heemraadschap van de Rivier de Eem etc.
van HARDEVELD - in goud een blauwe dwarsbalk, beladen met een gouden ring en vergezeld boven van
twee blauwe lelies. Helmteken: een (omgewende) antieke vlucht van blauw en goud. Dekkleden: goud en
blauw.

*van den Bosch, 1984: o.a. te Veenendaal.
zw uit Bron. Uit hoffelijkheid is het helmteken
op de linker afbeelding omgewend.

Willem van Hardeveld, 22-11-1626.
Omschrift: WILLEM.VAN.--*GABarneveld doos 3 code 14.
Coll. ACZ foto B24.33.
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van HAREN - een ovaal schild; gevierendeeld, 1 en 4. een vierbladige bloem, 2 en 3. een tulpenbloem; een
schildhoofd beladen met een klimmende leeuw. Schilddekking: een kroon met drie fleurons en twee drieparels. Schildhouders: twee leeuwen.

*Zeven (2006: 47.15): O.Z. van Haren,
Arnhem 13-12-1745.
De acte wordt ondertekend door O.Z.
van Haren en A. van der Hoop. Daar het
Van der Hoop-wapen een engel enz. toont
besloot ik dat deze afdruk afkomstig is van
Van Haren.
J.E. van Lijnden maakte te ? op31-5-1783
eveneens gebruik van dit zegelstempel.
van HARENCARSPEL - doorsneden, A. in zilver twee sterren naast elkaar, B. in blauw drie vogels naast
elkaar. Helmteken: een vlucht (Muschart), of doorsneden, A drie vogels naast elkaar, B. twee sterren naast
elkaar.
*Wageningen-4: wed. A.J. van Harencarspel-Akersloot schrijft dat haar man Johan Pieter van Harencarspel,
predikant te Leeuwarden, is overleden op 24-1-1862, oud 54 jr.
ten Houte de Lange (2001): in blauw drie zilveren duiven met rode bek en poten en vergezeld boven van
twee gouden zespuntige sterren. Schilddekking: een gouden kroon waarop de duif met opwaartse vleugels.
Dekkleden: blauw en zilver. Schildhouders: twee omkijkende roodgetongde zwarte adelaars met de
buitenvleugel geopend.
HARING - een anker, vergezeld boven van een zwemmende vis. Helmteken: een hertenkop met hals.
*Schimmelpenninck: Hendrik Haring, custos te Apeldoorn, 70 jr, op 22-2-1788 ontslagen wegens
dronkenschap.
HARINGS, zie PENNINCK
van HARKEVELT - twee schuingekruiste harken.

*Arnhem-25 en AZ-243: Jurien van Harkevelt, gardiaan 1723 en als Boekhouder
1735.
AZ geeft van Harleveilt.

HARLAEUS - in zilver drie rode goudgesteelde vierbladeren, goud geknopt en gepunt, in het hart een
onduidelijk stuk; van boven vergezeld van een verkorte liggende zwarte streep. Helmteken: een vierblad
van het schild. Dekkleden en wrong: rood en ziler.

*Schutte (1975): 5.118 Gerhardus Harlaeus, Zijpendaal? en 5.133
Johannes Harlaeus, Arnhem.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
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HARMANSZ, ARMENSZ - drie korte gouden leeuwen boven elkaar.
*Bentinck: Daniel Harmansz (ook Harmensz), Ede 25-3-1552. Omschrift: de naam.
HARMS - gedeeld, I. doorsneden, A. een verticaal geplaatste arm met elleboog naar rechts en de hand tot
vuist gebald, B. een keper, vergezeld van drie omgewende merletten, II. een geplante boom met afgeplatte
dikke kruin getopt met een omgewende zittend eekhoorn.
*Gelderland-5: Asse Harms, Oldebroek 24-11-1756.
Zie ook DIJK.
HARMSEN - geen schild, drie lelies (2-1) met grote koningskroon erboven.
*Hoff: Hendrik Harmsen, geërfde in Veluwe, Ede 13-4-1784.
zie ook HERMSEN. Hendrik Harmsen is identiek aan Hendrik Hermsen.
HARMENSZ - drie gaande leeuwen boven elkaar.
*Ede-1: Daniel Harmensz, gerichtman van de ampt Ede 8-7-1546, papierwaszegel.
van HARN - in rood een (verbrede) dwarsbalk, in drie rijen geschaakt/geschakeerd in drie rijen van zilver en
blauw. Schilddekking een (aanziende) gekroonde helm. Dekkleden: rood en zilver. Helmteken: een
morenborstbeeld van natuurlijke kleur, rood gekleed, met een zilveren kraag en met twee gouden hoorns op
de goud (en rood) omwonden kop. De kijkrichting van de moor half naar rechts of half naar links.

Gelders Archief, Wapenboek van
Gelders Archief, Wapenboek van
Gelders Archief, Wapenboek
het Coninckstraet Vendel te Arnhem S. Lucasbroederschp te Arnhem:
Caecilia Concert Arnhem.
Mijn Heer Johan van Harn, J.U.D,
Johan van Harn, 1645.
Everard van Harn.
Borgermeester der Stadt Arnhem.
*Gelders Archief Wapenboek Caecilia Concert Arnhem: Everhardt V: Harn. 1692 in October:
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Arnhem-19: Mr. Johan van Harn, burgemeester van Arnhem.
Muschart: rentmeestersgeslacht te Arnhem en Nijmegen. ACZ: maar ook elders, bijv. Rhenen en
Culemborg, zijn leden van dit geslacht actief geweest.
* en  Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem:
* Arnhem *AZ-245: Joh. van Harn, I.U.D., Gildem[eeste]r. 1721.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap Arnhem: Josias van Harn, 1645.
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Op het wapenbord (zie beneden) is de kop van het morenborstbeeld naar links gewend en op de
wapentekening naar rechts. Dit wapen is identiek aan dat van MOM (Schutte, 2001).
*Staats Evers (1874) nr 1.34: Everhard van Harn Arnhem, okt. 1692.
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*Schutte (1975): I.335 Josias van Harn, Arnhem; V.138 Gerhardus ab Harn.
*Putten-1-2: Joh. van Harn, Arnhem 11-1-1734.
*Arnhem-3: Dor. Gerhard van Harn, schepen van Arnhem 4-6-1651.
*Arnhem-5: Josias
van Harn, HT, 1645
*Mr. Johan van Harn,
J.U.D., schepen
Arnhem 26-4-1727.
*Hoff: Wilhelm van
Harn, Arnhem 24-81640.
*Rhemen-1: Mr.
Johan van Harn,
schepen van Arnhem
26-4-1727.
*Verwolde-2: Johan van Harn, Arnhem 4-4-1725.
*Gelderland-2: charter 1412 ovaal schild Wilhem van Harn, Gelders leenman
30-4-1623. Op een steekhelm de morenborstbeeld. Omschrift: naam.
*Gelderland-5: Wilhem van Harn, secretaris van Arnhem 18-5-1647. Omschrift:
naam.
zw (Nix).
*Arnhem-11: C. van Harn, Utrecht 7-10-1685.
Variant: dekkleden: zilver en rood. Helmteken: het morenborstbeeld omwonden van zilver en met gouden
knopen.

◄Bron: Hollandse
Genealogische Databank.

▲Schutte (1975): V.138: Gerhardus ab Harn,Arnhem 1678.
Handfoto Ad J, de Jong, 2010.
Variant: Helmteken: een aanziend mansborstbeeld met zilveren haarband met twee gouden ramshoorns op
de kop, gekleed in rood met zilveren kraag.
Muntmeesterteken van Joan van Harn 1661-1664: een naar heraldisch rechts gewende gehoornde kop
(duivelskop). Zie afbeeling in P. van Wissing (1997): 109 en 118.
*Schutte (2001). Bewaarplaats Historisch Museum het Burgerweeshuis te Arnhem. Tevens is zw
afgebeeld een zerk van Wilhem van HARN en Clara van de GRAEFF in de Grote of Eusebiuskerk te
Arnhem met de onduidelijke wapens, en zw het wapen van Josius van HARN in het Gelders-Overijsselsch
Wapenboek, in het UB te Leiden.
Zie ook van HERN.
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van HARN – alliantiewapen; gedeeld, I. van HARN, II. van RHEYDT. Sustine et Abstine.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Wilhem van Harn, Arnhem, secretaris;
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Willem van Harn, Secretarius.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
van HARN - gedeeld, I. Cleefse karbunkel of adelaar, II. van HARN (dwarsbalk).
*Ede-1: Willem van Harn, geërfde in Rhenensevenen 13-9-1558.
Muschart: Cleefse karbunkel of adelaar niet te bepalen.
van HARN/WIJNTGES - alliantiewapen: gevierendeeld, 1. van HARN, 2. in goud drie zilveren lelies. 3. in
goud een rood-zilver geachakeerde keper, 4. In goud een rode lelie. Twee helmtekens:1. een gouden
krooon waaruit komt een naar links gewende morenborstbeeld met rode mantel en zilveren kraag, 2.op een
rood een zilveren lelie. Dekkleden: rechts: rood en goud, rechts rood en zilver?

*Bibliotheek Arnhem kluis 799 f
: Johan van Harn ende Jute (geen achternaam = Wijntges) syn Huysvrouw.
HARSCAMP - in zilver een kruis, de verticale armen rood en de horizontale blauw. Wrong: blauw rood en
zilver. Dekkleden:rechts zilver en blauw, rechts zilver en rood. Helmteken: een vlucht van blauw en rood.

*WIJNEN.
Boven en rechts het kruis
Niet verkort.
◄Bron: Hollandse Genealogische
de
Databank: Everard vHarscamp, 18 eeuw
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◄Belangen Vereniging ―Harscamp
*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem en AZ-246: Berndt Harscamp,
gildemeester 1653; Muschart 34F: Berndt Harscamp, Arnhem 10-8-1644
erfpachter van Veluwezoom, geërfde van de Veluwe13-10-1665.
*Schutte (1975): V.103. Everhardus Harscamp, Arnhem.
*Arnhem-16: Berndt Harscamp, erfpachter in Veluwezoom aug. 1644.
Omschrift: de naam; idem Bernard Harscamp, schepen van Arnhem 30-101686. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Bernhard Harscamp, schepen van Arnhem 9-8-1694. Omschrift: --. Muschart: Aan het kruis
niets bijzonders te zien.
*Gelderland-7: Berndt Harscamp, burgemeester Arnhem en gedeputeerde van Veluwe 26-3-1680.
Omschrift: de naam.
*Veluwe-8: Bernhard Harscamp, schepen van Arnhem 14-6-1698. Omschrift: de naam. Contrazegel:
hetzelfde.
kleur (WIJNEN); afb. VG 15 (1990): 162; VG 18 (1993a): 77 (gildebeker) en AZ-246.
Variant: een kruis waarvan de armen verbreed eindigen.
*Veluwe-8: Evert van Harscamp. Elden 1-10-1627.
Variant: een kruis. Helmteken: afgebroken.
*Arnhem-11: C. van Harscamp, secretaris der stad Utrecht, 10-5-1718
Variant: de kleuren van het kruis en de vlucht verwisseld.
Variant: waarschijnlijk verkeerd getekend: verkort kruis.

kleur (vdBosch).
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van HARSCAMP - twee schuingekruiste pijlen.
van HARSCAMP – alliantiewapen; gedeeld, I. in zilver een kruis, de verticale armen rood en de horizontale
blauw (van HARSCAMP), II. in goud drie zwarte vogels. Helmteken: een (antieke) vlucht van rood en blauw.
Dekkleden en wrong: rood en zilver.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Barent
van Harscamp, burgemeester van de
stadt Arnhem, gedeputeerde des
quartiers van Veluwe, ov. 26-6-1699;
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek
St. Joosten Schutterij Arnhem: Barent
van Harscamp, Burgemeester der Stad
Arnhem ende Gedeputeerde des
Quartiers van Veluwe. Obiit den 26 Juny 1699.
foto ACZ. Kwaliteit, zie de Inleiding. KREVENGER?

Berndt Harscamp, Gildemeester, 1653.
AZ-246 en AZ246a.
van HARSCAMP – alliantiewapen; gedeeld, I. van HARSCAMP (kruis), II. DIBBETS (drie ringen).
Schildhouder: een links van het schild op bruine grond staande griffioen houdende het schild aan koorden.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Diderick
van Harscamp, Arnhem.
*Gelders Archief inv. 2089 Wapenboek
St Joosten Schutterij Arnhem: Diederick
van Harscamp.
foto ACZ. Kwaliteit, zie de Inleiding.
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van HARSELAER - een leeuw. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-8: W. van Harselaar, dijkschrijver van de Arkemheense polder te Nijkerk, 2-8-1804.
Zie van HARSSELAAR.
van HARSKAMP - gedeeld, I. een smal kruis, II. een beurtelings gekanteelde dwarsbalk vergezel van drie
druiventrossen met de stelen omlaag.
*Rhemen: Lubbert van Harskamp, broer van Evert en Anthoni 25-1-1573.
van HARSSELAAR - een leeuw. Helmteken: een antieke vlucht.

Willem van Harsselaar, weesmeester van het
weeshuis te Nijkerk, Nijkerk 5-6-1808.
GANijkerk, Weeshuisarchief.

*Coll. Muschart: RAGld, Stukken van het Hof van Gelderland, port. Arkemeen II, zegel van W. van
Harsselaar, dijkschrijver te Nijkerk en Arkemeen polder, 20-3-1772 e.a.
*Gelderland-1: Reyner van Harsselaar, op de Brinck tot Nijkerk 29-8-1739, 14-9-1739; Hendrik van
Harsselaar, op de Brinck tot Nijkerk 22-8-1739.
*Gelderland-8: W. van Harsselaar, dijkschrijver van de dijkstoel van de Arkemheemsche veld, Nijkerk, 22-71805.
*Veluwe-6: Rijckens van Harsselaer, Nijkerk, 6-9-1809.
Zie van HARSELAER.
van der HART - in zilver een rode aanziende hertenkop met een gouden gewei waartussen een eveneens
gouden zespuntige ster. Wrong en dekleden rood en zilver. Helmteken het hertenkop en ster van het schild
tussen een rode en gouden vlucht.

◄Kragt (1967).kleuren overgenomen uit
Rietstap (1884-1887).

▲*Gelders Archief inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat vendel Arnhem: Cornelis van der Hart, Burgermeester
der Stadt Arnhem, Collonel geworden Ao 1748. foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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Variant: in zilver een aanziend hertenkop van natuurlijke kleur met een rode zespuntige ster tussen de
geweistangen. Helmteken: tussen een vlucht van zilver en zwart de hertenkop met de ster van het schild.
Dekkleden: rechts van zilver en zwart en links van zilver en rood.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994d): zegel van Derk van der Hart, scholtis tot Ede, 25-1-1762.
*Ede-4: idem.
*Idem (Zeven, 1996c) zegel van Willem van der Hart, stadhouder van Wageningen, 12-11-1795. coll.
Muschart (Zeven, 1995e): idem 1-4-1803; Wageningen-1: 3-6-1803.
*Arnhem-3: Oud-Re. Ar. Wageningen, Cornelis van der Hart, schepen van Arnhem, 12- 12-1753, 5-5-1757.
*Veluwe-1: Wm van der Hart, Wageningen 19-12-1763: hij spreekt zijn oom Van Olden aan.
*Gelderland-5: Dirk van der Hart, momber, -?- 30-7-1759.
*Veluwe-7: Dirk van der Hart, scholtis ampt Ede, 2-11-1759; Steven van der Hart, Nijkerk 8-1-1761.
*Arnhem-28: Cornelis van der Hart, schepen van Arnhem, 23-2-1756.
*Arnhem-24: Cornelis van der Hart, burgemeester van Arnhem 1748, colonel.
GAWageningen-zegels

Zeven (2006: 45.10)
Steven van der Hart
geërfde in Veluwe
Ede 21-2-1704

Zeven (2006: 51.09)
Avan der Hart,
Arnhem 5-4-1757.
Wageningen 23-6-1792.

Zeven (2006: 15.26)
W[ille]m van der Hart schepen
Van Wageningen

Variant: helmteken: hertenkop zonder ster tussen de vlucht.
*Gelderland-5: Steven van der Hart, Ede 26-2-1718.
Vermelding van grafzerk van Cornelia Sminck-van der Hart 1697-1761: F. Caland. 1883. Grafschriften te
's-Heerenberg. De Ned. Leeuw 1: 41-42 en A.C. Zeven. 2002b. Grafschriften te 's-Heerenberg: twee
grafzerken nader bekeken. De Ned. Leeuw 119: 220-222.
foto van grafzerk (Zeven, 2002b).
van der HART - een vlammend hart, gaande over twee gekruiste pijlen met de punten omlaag. Helmteken:
een uitgewend? hart.
*Veluwe-1: Reijnier van der Hart, Nijkerk 29-12-1768; idem Gerrit van der Hart.
van der HART/SUERMONDT - alliantiewapen: man: van der HART, vrouw; SUERMONDT.
*Veluwe-7: Dirk van der Hart, (en -- Suermondt: beurtelings gekanteelde dwarsbalk) 26-3-1760.
then HARTE, zie WATERMAN
HARTEMINK - links een geplante boom, vergezeld rechts van een tegen de stam klimmende leeuw.
Helmteken: een vlucht en de letters L en H.
*Gelderland-6: Lubbertus Hartemink, bode te ?Arnhem, 24-6-1747, tr. Jenneke Dibbets.
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van HARTEN - een springend hert, rechts onder vergezeld van een lelie. Helmteken: het hert van het schild
uitkomend.

*afbeelding op envelop van Van Harten, Ermelo.
zie bron; idem in H. van Harten. 1987. Van Harten. Ermelo. 81p: gebaseerd
op zegel van Sander van Harten, schepen van Nieuwpoort 1686-1716; in
deze publikatie staat, dat het hert klimmend is.

van HARTEN - in zilver drie rode harten, vergezeld door een barensteel met drie hangers. Helmteken: een
vlucht.

*H. van Harten. 1987. Van Harten. Ermelo. 81p: gevoerd door F.H.J. van
Harten, die ook tot het geslacht van Harten (springend hert) behoort.
In de beschrijving in de Bron wordt de barensteel niet vermeld, terwijl voor
het helmteken staat: een hart tussen een vlucht.
HARTMAN - een hart. Helmteken: onduidelijk.
*Gelderland-6: Jasper Hartman, scepen tot Gelre, 1552. Papierwaszegel.
HARTOG - twee schuingekruiste ankers, vergezeld boven links en rechts van hoofdletters H en twee kleine,
naast elkaar geplaatste, omgekeerde vijfpuntige sterren.

*zie Veluwse Geslachten 6 (1981): tekening C.J. van den Bosch.
*Brummen-1: Henrik Hartog, Vaassen 12-4-1706, custos 27-12-1706 met
monogram HL. Waarom?; custos, Brummen, 28-2-1708.
zw van Bron.
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HARTOG - gedeeld, I. een schuinkruis, vergezeld van vier hoefijzers met de kalkoenen omlaag, II. drie
pelgrimsstaven, waarvan twee schuingekruist en de derde verticaal over de andere, alle met het handvat
omhoog. Helmteken: een ongevederde pijl tussen een vlucht.
*Veluwe-1: Klaasje Hartog met man Gerrit van der HART, Nijkerk 6-3-1764.
HARTSTEGEN, zie ONBEKEND-12.
van der HASELT - gevierendeeld, 1. mogelijk een klaverblad, 2, 3 en 4. effen.
*Hattem-2-3: Johan van der Haselt, broer van Gheertruid van der Haselt, geprofeste zuster in het klooster te
Clarewater. Omschrift: de naam.
HASPELS - in zilver een zwarte klimmende steenbok op grasgrond. Helmteken: een zwarte steenbok van
het schild. Dekkleden: zilver en zwart.
*Coll. Steenkamp, CBG, o.a. te Wageningen.
*ten Houte de Lange (2001): Haspels.
HASS - in zilver een blauw ankerkruis, vergezeld tussen elk paar armen van een rode lelie. Helmteken: het
kruis tussen een blauw-zilveren vlucht.
*Arnhem-5: Henricus Hass.
van HASSELAAR - een leeuw. Helmteken: een antieke vlucht.
*Gelderland-5: Reijer van Hasselaar, Nijkerk 26-5-1752. Ook zijn vrouw Reyntje van den Engh zegelt met
hetzelfde zegel het document.
van HASSELT - in goud een uitgerukte hazelaar/groene boom/laurierboom. Helmteken: een naar rechts
gewend hoofd met groene laurierkrans/een manskop met krans. Dekkleden en wrong: goud en groen.
*Gelderland-5: J.C. van Hasselt, Arnhem 25-2-1777.
*van den Bosch.
*Wageningen-10: Jan van Hasselt, burgemr. Zutphen 12-1-1778.
*Gelderland-13: Joh. Alexander van Hasselt, advocaat, lid van het St. Lucasgilde 27-3-1800.
*Horst-1: Mr. Johan Alexander van Hasselt, Loenen, 27-11-1801.
kleur (vdBosch); zw (Nix); kleur (Gens Nostra 54 (1999): 171).
Zie ook COPES van HASSELT
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▲Wapenboek Zwanenbroederschap te Den Bosch.
Variant: een naar rechtsgewend vrouwenhoofd met groene lauwerkrans versierd. Dekkleden en wrong:
groen en goud.

*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap Arnhem: C. van Hasselt, den 1.Februarij
1766.
*Gelders Archief Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr 17 J.G.C. van Hasselt, den 1 Februarij 1766.
*Staats Evers (1874) nr 1.63: Johan Conrad van Hasselt,
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding,
Arnhem, 1730; nr 2.14: W.H. van Hasselt, Arnhem 22-11-1754; 2.24: F. Copes van Hasselt, Arnhem 21-121759; nr 2.39: J.G.J. van Hasselt, Arnhem, 1-2-1766.
Variant: een uitgerukte laurierboom. Helmteken: een manshoofd met lauwerkrans.
*Rheden-2-1: Gerrit van Hasselt, geërfde in Veluwezoom, Arnhem, 23-6-1804.
*Schimmelpenninck: J.C. van Hasselt, Apeldoorn 6-9-1791.
*van der Hoop: J.C. van Hasselt, Zutphen 9-5-1756.
*Veluwe-8: Maria Leopoldina Catharina van Hasselt (ruitschild), Arnhem 3-9-1802; dito haar vader Mr.
Johan Conrad van Hasselt, gewezen momboir van Gelre en Zutphen; G. van Hasselt (2x), dito; J.J. van
Hasselt, dito.
Variant: een uitgerukte laurierboom. Helmteken: een aanziend manshoofd met lauwerkrans.
De boom met kleine blaadjes is een hazelaar, maar mij is niet duidelijk geworden waarom bomen met een
volle kruins aangeduid zijn met laurierboom.
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*Arnhem-27: Dr. J.J. van
Hasselt, secr. van Arnhem
1899.
*Gelders Archief
Wapenboek Caecilia
Concert Arnhem nr 16
Johan Conrad van Hasselt,
I.U.D. 1730. Tek. Willem
ten Haegh; nr 17: VJC Van
Hasselt, 22 November
1754.
Variant: helmteken: een naar rechts gewend morenkop met gouden hoofdband.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Variant: vijf bladeren.
*Arnhem-27.
van HASSELT/van OIJE - alliantiewapen: man: van HASSELT (laurierboom), vrouw: in rood drie lelies.
*Veluwe-8: Arnhem 3-9-1802.
van HASSELT/WENTHOLT - alliantiewapen van HASSELT (boom) en WENTHOLT (bijl).
*Anon. 1955. Afb. van bestek met alliantiewapen van Dr. Johan Coenraad van Hasselt (Zutphen 1908Vorden 1778) en (tr. 1734) Arnoldina Lucretia Wentholt (Zutphen 1714-Doesburg 1793).
HATTEM - een gekroonde leeuw met dubbele staart.
*Arnhem-15: Arnhem 10-10-1542.
van HATTEM - drie rozen. Helmteken: een vogel (haan?).
*Gelderland-5: Jasper van Hattem, Arnhem 28-7-1610.
van HATTEM - een uitkomende ram. Helmteken: de uitkomende ram.
*Wageningen-4: G.H. van Hattem, president-kerkvoogd te Wageningen 7-1-1840.
van HATTEM - drie voorwerpen; volgens Muschart: drie vreemde ringen. Helmteken: een traliehelm met
wrong en een vogel met open bek en vleugels zijwaarts omlaag gericht, staande te midden van vlammen;
ook: helmteken: een vogel zonder poten en met de vleugels zijwaards. Mogelijk op vlammen als een
phoenix.
*Arnhem-6-2: Jasper van Hattem, erfpachter in OverBetuwe 2-9-1692. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Jasper van Hattem, Gelders leenman. Omschrift: de naam.
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*Veluwe-7: Jasper van Hattem, Arnhem 4-6-1599.
*Gelderland-1: Jasper van Hattem, Gelders leenman, 14-10-1603. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
ACZ: voorwerp: een 6-spakige wiel met vijf punten op de velg geplaatst.
van HATTEM - in goud een schuinrechts geplaatst rode droogscheerdersschaar. met de punten omhoog.

◄Wijnen.

Zegel van Willem van Hattem, 1478 (Het
Utrechts Archief): hij was een adellijke persoon
uit Duitsland, rentmeester van de graaf van
Culemborg.
D.F. Tollenaar. 1983. De afstamming van
Nicolaas van Hattem, chirurgijn te Asperen.
Gens Nostra 38: 297-311.

*Gelderland-2: een mansschild: Juffr. Beeth van Hattem, Heerde, 1562. Omschrift: Bet van Ach--t.
Zie ook volgende en van HATTUM.
van HATTEM - een droogscheerdersschaar schuinrechts geplaatst, vergezeld boven van twee vijfpuntige
kleine sterren en beneden van een grotere achtpuntige ster.
*Gelderland-2: Jan van Hattem. Heerde, 1562. Omschrift: de naam.
Zie ook van HATTUM.
van HATTHEM - drie voorwerpen.
*Arnhem-11: Reijner KEMPINCK en zijn vrouw Francisca van Hatthem, Arnhemerbroek 6-1-1557.
Omschrift: de naam. Zegel van groene was.
HATTINGH, zie HATTINK.
HATTINK - in ziwart een gouden keper, vergezeld van drie rode, aanziende kattenkoppen. Wrong en
dekkleden: zwart en goud. Helmteken: een kattenkop van het schild tussen een gouden en zwarte vlucht.
Volgens Hattink een sprekend wapen: kat-- > hat--.
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Variant: in zilver een zwarte keper en drie zwarte kattenkoppen.
*VG 1981: 89; 1986: 187 (Hattink).
kleur (vdBosch); zw (Nikkels).
Rood op zwart is heraldisch ongebruikelijk.
Variant: de koppen zijn leeuwenkoppen alles van goud.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Leeuwen hebben ronde oren, katten hebben spitse oren (Hans Nagtegaal).
Misschien zijn beide ontwerpen gebaseerd zijn op zegels, waarop de oorvorm
niet goed te zien was.
A.C. Zeven. 2010. De kat in de heraldiek. Heraldium Disp. 13: noot p xxviii, en
Kattengezichten: het wapen Hattinck/Hattingh. Iderm p xxiv.
van HATTUM - een klimmende zon. Helmteken: een uitkomende ram.
*G.H. van Hattum: 7-1-1840, president-kerkvoogd Ned. Herv. kerk, Wageningen.
van HATTUM - in goud een rode droogscheerdersschaar, schuinrechts geplaatst en met de punten
omhoog. Helmteken: op een rood-gouden wrong een rode droogsscheerdersschaar tussen rode antieke
vlucht. Dekkleden: goud en rood.

◄Duinkerken, 1992: trouwbord.
Zie ook van HATTEM.

▲Muscharts Wapenboek Amersfoort. Hendrik van Hattum, schepen van Amersfoort 1620.
van HATTUM - een schuinrechts geplaatste droogscheerdersschaar met de punten omhoog. Helmteken:
twee als omgekeerde keper geplaatste vissen met de koppen omlaag.
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*Gelderland-5: Adriaen van Hattum, Nijkerk 5-6-1614. Omschrift: de naam.
van HAUSSELT - drie meerbladeren met steeltje omhoog. Helmteken: een dito blad tussen een antieke
vlucht.
*Gelderland-5: Fredrick van Hausselt, verwindhebber en possesseur van de Cartuser tiend, Arnhem 14-11737.
ten HAVE - drie vijfbladige bloemen.
*Verkerk, 1992 afb. 85.zegel Wichart then Have, Arnhem, 27-8-1476).
*Arnhem-6-2: Wijchart tten Have, scepen tot Arnhem 7-7-1479. Omschrift: de naam.
foto Gelders Archief.
ten HAVE - in rood drie zilveren rode droogscheerdersscharen met de punten naar beneden.

Wapen in kruisgewelf van NH kerk van Beekbergen.
*Zeven, A.C. 1983. Ten Have. VG 3: 253-254.
*Hattem-2-3: Johan van der Have, schepen te Deventer 21-8-1529. Op lint de
naam. Helm naar rechts gewend.
foto Ned. Hervormde kerk te Beekbergen: kleuren omgekeerd; foto’s Gelders
Archief.

ten HAVE - in zilver drie rode droogscheerdersscharen met de punten naar beneden. Schilddekking: een
kroon met drie fleurons en twee parels.

Tek. C.J. van den Bosch.
De tekenaar koos voor rood op zilver.

ten HAVE - gedeeld, I. in zilver een boom in een Hollandse tuin, alles van goud, II, in rood drie gouden
lelies (ten HAVE).
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*Bijdr. Gesch. Overijssel 1875: 390; en wapenkaart GADeventer (alliantiewapen
?/ten Have).
ten HAVE - een adelaar met effen borstschild.

*Verkerk (1992 afb. 40, 45: zegel
Arnt ten Have, Arnhem 25-1-1390.
Arnt ten Have, richter, 25-1-1392.
GAArnhem, Loeff 250
foto’s Gelders Archief.

Arnt ten Have, 1394
GAArnhem, NB-672-76,
Verkerk B65525/12.

ten HAVE - een adelaar met dwarsbalk op borstschild.

Arnt ten Have, 1402.
GAArnhem NB-759-108
Verkerk B6532/16.
*Verkerk (1992 afb. 45 zegel Arnt ten Have, Arnhem, 21-12-1402).
foto Gelders Archief.
*Arnhem-17: Aernt ten Hove, scepen tot Arnhem 1443. Omschrift: de
naam. In tekst: ten Have.
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then HAVE - gedeeld, I. een klimmende hond met? smalle halsband, II. als boven met hellende ster.

Wichert ten Have, 1476
Verkerk B6527/36
GAArnhem BW-270-129.

Wichert then Have, 1478
Verkerk B6526/18.
GAArnhem GA417-197.

Wichert then Have, 1479
Verkerk B6555/4
GAArnhem GA-418-198.

*Gelderland-2: Wijchart then Have, scepen van Arnhem, 1479. Omschrift: --t ten--.
*Gelders Archief. Verkerk (1992): Wichert ten Have, 1476.
foto Gelders Archief.
Zie van der HOEVEN.
HAVERCAMP, HAVERKAMP - drie bladeren.
*Hattem-2-3: Henric Havercamp 29-4-1437. Omschrift: de naam.
*Arnhem-15: Henric Haverkamp, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Henric Haverkamp, 19-4-1436.
HAVERKAMP - een gekroond schild, waarin de letters I en H.
*coll. Muschart (Zeven, 1995f): zegel van Hendrik Haverkamp, geërfde in de Veluwe, Epe, 1- 7-1765.
Zie ook Gerrit S. van Loohuijsen. Hendrik gebruikte een stempel van een ander(e Haverkamp).
HEBBINCK - drie omgewende leeuwen. Helmteken: een vlucht.
*Zutphen-2: Sarrie Hebbinck, geërfde in Veluwe, Zutphen 11-10-1637. Omschrift: de naam.
HEBBINCK - drie omgewende gekroonde leeuwen. Helmteken: de leeuw uitkomend tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Justus Hebbinck, J.U.D., Zutphen 15-4-1676.
HEBBINCK - twee omgewende gekroonde leeuwen. Helmteken: de leeuw uitkomend tussen een vlucht.
*Verwolde-2: J. Hebbinck, burgemeester. Arnhem, feb. 1693.
HECHT - in zilver een zwarte pijl.
*Nijhoffs Gedenkwaardigheden: Gerlacus Lucius/Luceus Hecht, 13e eeuw. Ook Hect en Snoeck. ACZ:
Snoek in het duits is Hecht. Maar de naam Lucius/Luceus kan ook naar een snoek verwijzen.
HECKING - alliantiewapen, man: HECKING, vrouw: van ESSEN (schuinbalk en ruiten).
*Gelderland-5: Joh. Andries Hecking, med. doct en landschrijver, Zutphen 18-8-1722.
van HECKING - een strijdvlegel. Helmteken: een uitkomende adelaar.
*Arnhem-6-1: Frederick van Hecking, Koninkrijk Pruissisch richter en rentmeester tot Sevenaer en van de
Lijmers 28-10-1735. Omschrift: de naam. Zegel in houten doosje.
HEECK - in goud een keper, vergezeld van drie vogels/merletten, alles zwart. Dekkleden en wrong: zwart
en goud. Helmteken: een vogel van het schild tussen een vlucht van zwart en goud.
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kleur (Duinkerken, 1992).

Willem Heeck, 25-10-1680.GABar-neveld doos 13 code 40.
Coll. ACZ foto B26.03.

*Schutte (1975): I.318 Wilhelmus Heeck, Elburg; en Duinkerken (1992).
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel met de letters W en H, van Wilhelm
Heeck, Harderwijk, officieel persoon 15-5-1683. Zie ook Zeven (1993c).
*Backer, 1880: noemt de vogels geknotte vogeltjes. Zegel van Wilhelm Heeck, secretaris van Harderwijk,
1689.
*Veluwe-2-15: zegel van Willem Heeck, secr. van Harderwijk 5-8-1670.
*Gelderland-5: Wilhem Heeck, leenman van Gelre, Harderwijk?, J.U.D. secretaris van Harderwijk 18-121665, 4-10-1675, 2-6-1676. Omschrift: --M.HEECK,
HEECK/van HOECLUM - gedeeld I. HEECK, II. als van HOECLUM,
Muschart (1949) geeft het wapen van Gerrit Heeck (Elburg): zie ook VG 6 (1981): 113, 114.
van HEECKEREN - in goud een rood kruis. Helmteken: een rode hoed met twee zilveren afgewende
(struis)veren. Schildhouders: twee omkijkende griffioenen.

Van Heeckeren/Hekeren
Bron: Hollandse Genealogische Databank.

*R.W.A.M. Cleverens. 1988
Het geslacht van Heeckeren.
Middelburg. 220p.
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Museum Nairac, Barneveld

R.A.J. Dix & N.A. Hamers
1986. Gens Nostra 41: 217

*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek
Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

Gelderland-21 betreffende Frederikus van der Eze ook genoemd van Hekere, ridder, ov. 1320. Daarom
Fredericus de Hekere het zegel dat eerder door Johan van der Ese was gebruikt. Immers van der Eze = van
Heekeren.
*Schutte (1975): 1.233 Everhardus ab Hekeren, Zutphen 1-11-1632.
*Scherpenzeel-1: Everd Fredrik van Heeckeren, baron, heer van de Cloes, Scherpenzeel, Beverweerd,
Odijk etc. etc. Op den huize Cloes 16-5-1785.
*Gelderland-7: Evert van Heeckeren, heere tot Nettelhorst, Enghuysen en Barlham, landdrost graafschap
Zutphen 13-3-1672. Omschrift: de naam.
*Enghuizen-1: W. van Heeckeren, landdrost te Zutphen 7-10-1717, 9-4-1721.
*Brantsen: August Robbert baron van Heeckeren van Suideras, heer tot Zuijderas, Arnhem 9-8-1775.
*Hoeben (2001): Heekeren.
kleur (titelpagina van Bron); kleur (vdBosch); zw (Heemkunde Hattem 1991: 75).
*Arnhem-15: Jacop van Hekeren, knaap, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
*Klesser (1995).
zw (Klesser, 1995).
Variant: helmteken: een gouden hoed met twee afgewende rode en gouden struisveren. Dekkleden: goud
en rood. Schildhouders: twee omkijkende roodgetongde griffioenen.

*ten Houte de Lange (2001); van Heeckeren et al.
*J.H. Sypkens Smit. 1991. Reinhard B.W. van Heeckeren tot Molecaten. Heemkunde Hattem 1991: 75.
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Variant: de rechter griffioen is geen schildhouder,hij komt vanachter het schild kruipend tevoorschijnt.

Zeven (2006: 30.04)
J.A. van Heeckeren tot Enghuysen,
Wageningen 2-1-1808.

Drie foute wapentekeningen

▲in rood een goud kruis
HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen

▲zilver in plaats van goud.
Bron: Hollandse Genealogische
Databank.

een verkort kruis.

van den HEEDE, zie SWEERS
van HEELSUM - oorspronkelijk KRIMP - in zilver een rood hart door twee gekruiste zwarte pijlen
doorboord, de pijlen met de punten omlaag. Erboven een zwevende gouden kroon met drie fleurons en
twee parels; eronder twee groene palmtakken.
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*zegel van Carel van Heelsum (9-7-1805), zv. Frans Krimp, geb. Heelsum,
zegel in Archief Huis ter Horst te Loenen, RAGld.
Cornelissen de Beer: Frans Krimp, van Heelsum > kinderen van Heelsum).

van HEEMSKERCK - gevierendeeld, 1: in blauw een zilveren leeuw. (van HEEMSKERCK),
2. gevierendeeld, a en d. drie zuilen, b en c. gedwarsbalkt, 3. gevierendeeld, a en d. een
staande beer of schaap, b en c. drie kepers, 4. een getralied schuinkruis over gedwarsbalkt
van acht. Een hartschild: gekanteeld doorsneden. (Helmteken: niet vermeld). Schildhouders:
rechts een leeuw, links een griffioen.
*Gelderland-5: Johan Jacob van Heemskerck, vrijheer van Incourt, Arnhem 23-4-1729.
Afbeelding van Heemskerck uit Loke-wapenboek.
van HEEMSTRA - in blauw een gouden adelaar.Helmteken: een kroon waaruit een dubbelkoppige adelaar,
alles van goud. Helmkleden: blauw en goud. Schildhouders:twee omziende gouden roodgetongde adelaars.
Het geheel geplaatst op een eveneens gouden arabesk.
In de HGD-afbeelding is het goud bruinig uitgevallen.

*Gens Nostra 41 (1986): 217.
Bron: Hollandse GenealogischeDatabank.
van HEERDE - een merk getopt door een roskam met de steel omlaag.
*Gelderland-5: Hendricus van Heerde, Barneveld 30-8-1743.
van HEERDE - in goud een zilveren (!) kruis. Helmteken: een verkort breedarmig zilveren kruis tussen een
vlucht van zilver en goud.
*Schutte (1975): 7.69 Daniel ab Heerde, Hattem, 23-7-1655.
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van HEERDE - (vermoedelijk alleen) een schuinbalk.
*Brantsen: Gerijt van Heerde, Rheden 1549. Omschrift: stuk.
van HEERDE - in zilver een zwarte schuinbalk. Helmteken: een antieke vlucht volgens het schild
Dekkleden: zwart en zilver.
*Arnhem-15: Dirc van Herde, Arnhem 1435. Omschrift: de naam. In tekst: van Heerde.▲
*Klooster-1-3: Derick van Heerde, 24-11-1436.
*Gelderland-7: Gerhardt van Heerde, verwalter scholtis der stad Hattem, 3-12-1676. Omschrift: onduidelijk.
Papierwaszegel; idem Johan van Heerde, Gelders leenman, 3-12-1676. Lak.
*Gelderland-2: Derck van Heerde, 19-4-1436. Omschrift: S.Der--va[n] Herde.
*Arnhem-29: charter 2948d: Dirck van Heerde, 19-4-1436.
*Rhemen: Gerrit van Heerdt, richter des ampts Nijbroick, 1-4-1623. Omschrift: de naam.
Zie van HERDE en van HEERDT.
van HEERDE - een schuinbalk. Helmteken: een vlucht met op de rechtervleugel een linkerschuinbalk.
*Hattem-1: Gerhardt van Heerde, burgemr. van Hattem, 28-2-1670. Omschrift: de naam.
van HEERDE - in zilver een zwarte schuinbalk.

▲Wijnen.

▲Adriaen de Heerdt
Gens Nostra 55 (2002): 160.

▲Eén van de 32 kwartieren
Van Lintelo (zie aldaar).

*Voorstonden-1: Gerrit van Heerde, Arnhem 4-6-1599, gegoed te Rheden, Johan van Heerde, scholtis en
holtrichter, Arnhem 4-6-1599. Omschrift: de naam Gerrit van Heerde, resp. Jan van Heerde.
*Gelderland-5: Johan van Heerde, rentmeester van Hattem 21-10-1664.
*Gelderland-6: Johan van Heerde, tot Middachten, scholtis ampt Reden, 3-1-1609. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
*Belonje (1953).
VG 10 (1985): 277, nav. afb. in N.H. kerk Nijbroek. (Gens Nostra 55 (2000): 160).
van HEERDE - gedeeld. I. een linkerschuinbalk, II. drie vogels (1-2), waarvan de twee onderste toegewend.
Helmteken: een vlucht volgens 1, op de linkervleugel een rechterschuinbalk.
*Gelderland-5: Patrick Adolf van Heerd, -- nov. 1745.
van HEERDT - in zilver een zwarte schuinbalk. Helmteken: een vlucht met de zilveren rechtervleugel
beladen met een zwarte rechterschuinbalk, en de zwarte linkervleugel met een zilveren linkerschuinbalk.
links zwart, beladen met een zilveren linkerschuinbalk/een vlucht volgens het schild. Dekkleden en wrong:
Dekkleden: zwart en zilver.
*Hattem-2-2: Gerhardt van Heerdt, burgemr. van Hattem 28-2-1674.
*Arnhem-6-1: Willem van Heerdt schenkt een kwart van een 'hegghe holtz', gelegen in ampt Veluwezoom
kerspel Oisterbeeck aan zijn twee natuurlijke dochters Anna en Magdalena van Heerdt. Datum?
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Bron: Hollandse Genealogische
Databank.

*Gelderland-2: Willem van Heerde, hof tot Loe, 3-3-1568. Helmteken: een
antieke vlucht. Omschrift:
plat.
*Gelderland-4: Gerhardt van Heerdt, scholtis Nijbroick 6-1-1617, idem,
richter ampt Nybroick 11-5-1619. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Gerrit van Heerdt, richter van ampt Nijbroick 12-1-1618.
Omschrift: de naam. Helmteken: een antieke vlucht volgens het schild;
Gerhardt van Heerdt, Nijkerk 1617, 24-11-1621, 12-3-1622.
*Rhemen: Johan van Heerdt 15-3-1626. Omschrift: de naam.
*Schutte (1975): 2.251 Reinerus ab Heerdt 6-11-1629, 19-6-1630.

◄Ridderschap van de Veluwe. Zie ook van HERDT.

*ten Houte de Lange (2001): van Heerdt.
Variant: de kleuren van helmteken, dekkleden en wrong omgewisseld.
*Schutte (1975): 4.17 Theodorus ab Heerdt, Bemmel.
Variant: helmteken: op een steekhelm met wrong een antieke vlucht volgens schild.
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*Arnhem-13: Willem van Hierd, schepen van Arnhem 30-5-1576. Omschrift: de naam. In tekst: van Heerd.
Zie ook van HERDT.
Variant: het zegelstempel klein.
*Gelderland-6: Gerryt van Heerdt, richter tot Nijbrtoek, 26-9-1606. Papierwaszegel.
Variant: een linkerschuinbalk. Helmteken: op een omgewende helm een omgewende antieke vlucht
volgens het schild.
*Gelderland-1: Johan Reyntgen van Heerdt, scholtus thoe Reden, 12-11-1568. Omschrift: ?
van HEERT - een merk met de letters G, V en H voor het schild.
*Gelderland-1: Gerrit van Heert, leenman van de abdije van Abdinckhoff tot Paderborn, Barneveld 24-31722.
van HEES - drie vairpalen. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong twee bazuinen recht omhoog.
*Arnhem-15: Willem van Hees, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam. In tekst: van Heze.
van HEES - drie vairpalen en in een schildhoofd drie vrij brede schuinkruisjes, waarvan de schuinrechtse
arm vrij zeker beladen is met een springend dier in de richting van de arm. Helmteken: op een steekhelm
zonder wrong twee lange bazuinen recht omhoog.
*Arnhem-15: Jan van Hees, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam. In tekst: van Heze.
HEGEMAN - een merk.
*Bremen: Willem Hegeman, Harderwijk 28-12-1591.
HEGEMAN - een beer.

Variant: vergezeld van drie batsen met de stelen omlaag.
*Meissen (1974).
HEGEMAN - in zilver drie rode harten. Helmteken: een rood hart tussen een zilver-rode vlucht.
*J.Th.M. Melssen. 1974. De familie Hegeman.
Jaarboek Centr. Bureau Genealogie 28: 28-45. Zie
verder dit artikel. Zie ook Schutte (1975): I.267
Rudolphus Hegeman, Elburg.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen
brieven etc. zegel met de letters L en H van Lambert
Hegeman, Elburg, officieel persoon 22-2-1705. Zie
ook Zeven (1993c).
*Arnhem-34: Bernhardus Hegeman, predikant te
Vorchten 7-2-1711.
zie ook AELTSEN.
kleur (Hammer); copie zw tekening (bron).
HEGEMAN - gedeeld, I. in zilver drie rode stokken met pijlpunten aan de boven- en benedeneinden naast
elkaar; II. in goud een klimmende beer van natuurlijke kleur, de rechtervoorpoot in de bek houdend,
vergezeld van drie zilveren schoppen. Dekkleden en wrong: zwart en goud. Helmteken: de beer van het
schild uitkomend.
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*Schutte (1975): I.14 Gualterus
Hegeman, Harderwijk.

HEGGERS - een dubbele monogram van de letters W en H, overtopt met een kroon met elf parels.

Zeven (2006: 17.01): W. Heggers, Arnhem 7-4-1724.

HEGGERS - een lage keper, vergezeld boven van twee en beneden van twee zespuntige ster.

*AZ-247: Wilhelmus Heggers, Gildemeester, 1726.

HEGGERS - alliantiewapen; man: HEGGERS (keper en sterren), vrouw: drie ruitvormige gespen. De beide
schilden overtopt met een kroon met elf parels.

Zeven (2006: 17.02): W. Heggers, Arnhem 5-4-1724.
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die HEIDEN - een aanziend gestelde manshoofd (zonder hals) met lange, dunne snor en brede baard, die
de benedenschildrand raakt en de haren wild naar rechts en links golvend de boven en zijschildranden
rakende.
*Arnhem-15: Lubbert die Heiden, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
ACZ: een sprekend wapen.
Variant: een groot aanziend gestelde manshoofd met brede korte baard en een wilde terzijde uitstekende
snor.
*Gelderland-2: Lubbert die Heiden, 19-4-1436. Omschrift: vaag.
van der HEIDEN - gedeeld, I. een omgewende vleugel, II. drie vijfbladige bloemen, waarvan de middelste
boven de twee andere uitsteekt aan stelen op een heuvel, die van de benedenrand uitgaat. Helmteken: drie
zesbladige bloemen aan stelen waaiersgewijs gerangschikt en de letter G.V. en D.H.
*Horst-1: Johan Everardt van der Heiden, geërfde in Veluwe, 2-10-1671. Hij gebruikte niet zijn eigen
stempel.
Muschart: vergelijk van der HEIJDEN.
van der HEIL - een ankerkruis, de arm en in de lengterichting gedeeld en doorsneden, de
rechterarmgedeelten in de kwartieren schuinrechts geärceerd (groen).

Paulus Willemsen van der Heil.
*Arnhem-30 en AZ-248.
Of moet deze naam als van der Hell gelezen worden?

van HEILSTEIJN - identiek aan van HULSTEIN, alleen is de bak als stenen gevoegd en van de onderrand
uitgaand.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Evert van Heilsteijn, gardiaen
1763.
HEINEKEN - gedeeld, I. een van de deellijn uitgaande halve lelie, II. een verticaal geplaatste hand met de
vingers omhoog en de duim links. Helmteken: een roos/ster/zesbladige bloem tussen de vlucht.
*Gelderland-1: Didericus Heineken, predikant te Elburg en zijn vrouw 30-12-1782, Doornspijk 23-5-1785.
*Gelderland-5: Didericus Heineken, predikant te Doornspijk 4-7-1774, Elburg 17-3-1792, geërfde in de
Veluwe, leenman van het Huis Putten, Elburg 1-8-1789. Helmteken: een ster tussen een vlucht.
HEINKEN - drie schuinbalken, vergezeld boven links van een voorwerp, dat mogelijk een wassenaar is.
*Arnhem-15: Gelis Heinken, knaap, Arnhem 1435.
HEINKENSZ - een schuinbalk, beladen met drie koolplanten in de richting van de balk.

Johan Heinkens soen, 1417
Verkerk B6527/14
GAArnhem GA-705-51.
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*Arnhem-6-3: Johan Heinkensz en zijn vrouw Hille, Arnhem? 6-12-1417. Omschrift: de naam.
Gelders Archief.
HEINSIUS - in zilver een schuin links geplaatst zwart anker met rood dwarshout. Een aanziende helm.
Helmteken: een anker van het schild verticaal gesteld. Dekkleden: zilver en rood.

*Staats Evers (1874) nr 2.35: Er. Heinsius,
organist, Arnhem, ca 1762.
*Gelders Archief Wapenboek Caecilia
Concert Arnhem: O. Hensbergen, 1691.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding
HEISSBORRN - geen wapen, doch een sleutel met baard omhoog en naar rechts en een zwaard met de
punt omhoog naast elkaar.
*Putten-1-4: Andreas Heissborrn, Kellenar tott Putten 4-3-1562.
van HELBERGEN - in goud een omgekeerde zwart anker. Helmteken: een gouden en zwarte vlucht.
Wrong en dekkleden: goud en zwart.

*van Helbergen (zie afb.).
*ten Houte de Lange (2001): van Helbergen.
zw (vHelbergen); kleur (vdBosch); kleur (ten Houte de Lange, 2001).
Variant: een omgekeerd anker, vergezeld van de letters G, V en H. Helmteken: een vlucht.
Horst-1: Geurt van Helbergen: geërfde in Veluwe, Apeldoorn 21-8-1743.
van HELL, zie van der HELL.
*Klesser (1995).
zw (Klesser, 1995).
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van HELLE - een ankerkruis.

Casiin van Helle, Nijkerk, 17-6-1436.
*GANijkerk, Gasthuisarchief
charter 17-6-1436.
Coll. ACZ foto Nijkerk I.04.

Henric van Helle, Nijkerk, 17-6-1436.
GANijkerk, Gasthuisarchief
Charter 17-6-1536.
Coll. ACZ foto Nijkerk I.12.

van der HELL, HELLE - in rood een zilveren ankerkruis. Wrong en dekkleden: zilver en rood. Helmteken:
een gouden mand waaruit vlammen opstijgen, de vlammen beladen met een zwarte duivelskop.
Schildhouders: twee aanziende wildemannen met knots in de buitenhand bij de voet.

◄Museum Nairac,
Barneveld.
*Muschart (1939) en Schutte (1975): I.197 Guilielmus ab Hell.
*Gelderland-1: Johan van de Hell, Harderwijk 25-6-1636.
*Brummen-1: C. van der Hell, pachter in het ampt Brummen 15-2-1695.
*Steenkamp, 1917: Putten: In XVcXXXVI (=1536) sterf joffer Jutta van Hell, Ghijbert van Do[n]selaers
huijsfrouw was hier begrave[n]. Het ankerkruis in een cirkel.
*Veluwe-3: Herman van Hel. Omschrift: Herman van Helle,
Nijkerk 1461.
*Gelderland-4: Rutger van der Hell te Claerbeeck, verwalter richter van Veluwezoom 9-8-1725.
*Gelderland-5: Cosijn van der Hell, superintendent van 't krijgsvolck in de graafschap Zutphen garnizoen
houdende. Zegelring. Papierwaszegel.
*Hoff: Henrick van Helle, richter van Veluwe 29-9-1439. Omschrift: de naam.
*A. Vos. 1984. Genealogie van Hell. Kampen. 84p: zegel van groene was van Albert ter Hell, schepen van
Kampen 23-9-1636. Omschrift: S ALBAR--DER--.
*Arnhem-27.
*Horst-1: Casijn van der Hell tot de Wildtbaen en Claerbeeck, raad van Gelre en Zutphen 2-10-1701.
Omschrift: de naam. Contrazegel: hetzelfde.
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Bron: Hollandse Gen. Databank.

Johan van der Hel, Nijkerk 4-11-1571 Johan van de Hell, 18-7-1633.
Amersfoort Archief Armen die
*GABarneveld doos 4 code 101.
Poth.
Coll. ACZ foto B 25.01.
*foto Eemland Archief,

Van der Hell (Bron: zie van
Pallandt).

Variant: Helmteken: een brede, gewone gevlochten tenen mand zonder oren, waaruit vlammen en te
midden een duivelskop met lange, spitse horizontaal naar buiten staande oren en twee lange hoorns,
rustende op de rand van de man. Schildhouders: twee aanziend gestelde wildemannen met knots in de
buitenhand en bij de buitenvoet.
*Arnhem-12: grootzegel van Casijn van der Hell tot de Wildbaan, Claerbeeck etc., Raad van Gelderland,
*Arnhem 14-5-1701. Omschrift. Contrazegel: hetzelfde.
Variant: Helmteken: een gewone mand zonder oren, waaruit vlammen. Schildhouders: links: een wildeman
met knots bij de voet, rechts: afgebroken.
*van Lawick: Gerh. Casijn van der Hell, amptsjonker van het ampt Brummen 30-9-1724.
Variant: Dekkleden: rood en zilver, de mand bruin en de vlammen van natuurlijke kleur.
*Schutte (1975): I.381 Nicasius ab Hell, Harderwijk.
Variant: de mand hoog en met twee oren. Schildhouders: twee aanziende wildemannen in de opgeheven
buitenste hand een lange tweetand met de punten omlaag houdende, en in de binnenhand een --, dat
boven de parelkroon, dat het schild dekt, uitkomt.
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*Gelderland-7: Gerhardt Casijn van der Hell, heer tot de Wiltbaan, raad van Gelre, burgemeester van
Arnhem 30-4-1671.
Twee zegelafdrukken

Den HooghEdell. Wellgeboren ende
Gestrengen Heer Henric Herm.
Vander Hell, Rentm[eeste]r van Veluwen,
Nijkerk, 9-4-1668.
GANijkerk, Weeshuisarchief 620A.
Omschrift: --R MAN VANDERHELL.

Zeven (2006: 48.28): Henr[ick] Herm[an] vander
Hell, Rentm[eeste]r van Veluwen,
Arnhem 28-9-1672.
De haken van de ankerarmen zijn sterk aangezet

van der HELLE - een ankerkruis, vergezeld van vier blokjes, die geplaatst zijn tussen de armen van het
kruis.
*coll. Muschart: Jan van der Helle, 15-5-1568 zegelt samen met Cornelia van Zulen, tr. Otto van Vianen.
Familiearchief Van Rhemen, charter 483.
van der HELL BRIENEN - gevierendeeld, 1-4. van der HELL (ankerkruis), 2-3. van BRIENEN (eenhoorn).
Helmteken: een vuurmand waaruit vlammen.
*Gelderland-5: Henrick van der Hell Brienen, -?- 3-10-1604. Omschrift: S.Henrick van der Hell Brienen.
Tekst: van Brienen Hell. Handtekening: van der Hell Brienen.
HELLEBRANTS - twee schuingekruiste sleutels met de baarden omhoog en afgewend en waarvan de
linksgeschuinde over de rechter gaat. Helmteken: de twee schuingekruiste sleutels.
*Arnhem-30 en AZ-249 en AZ-250: Aerndt Hellebrant, gardiaen, AZ-251: Willem
Hellebrants, gardiaen, Arnhem 1651.

Identiek aan Hellebrant ARNTS. De naam wordt ook gespeld HELLEBRANDT en
HILLEBRANT.
HELLEINCK - een merk.
*Arnhem-6-1: Willem Helleinck en zijn vrouw Jacob[je] verkopen op 21-3-1533 de helft van een hof buiten
de Rijenpoert [Rijnpoort], grenzende aan de stadgracht. Omschrift: de naam.
In tekst Hellinck. Japeck sin husfroowe zegelt: een groot blad, licht naar links gebogen. Omschrift: S.
Japeck.
van der HELLEN - een barensteel met drie hangers gaande over de bovenarm van een krulkruis, even
boven de horizontale armen geplaatst.
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Henric van der Hellen, 1364.
GAArnhem-OAA-4490-1364.
Verkerk B6556/8.
* Verkerk (1992): Henricus dictus van der Hellen, Arnhem 20-1-1364.
*Arnhem-15: Henric van der Hellen 20-1-1364. Omschrift: de naam in
Latijn.
foto GAArnhem: S’HENRICI DCI VANDE/HELLEN.
HELLEWARDT, HELLEWART - in goud een rood hart, gaande over twee schuingekruiste blauwe pijlen
met de punten omhoog. Helmteken: het hart met de pijlen tussen een goud-rode vlucht.

Geen pijlen getekend.
*Arnhem-19: C.A. Hellewart, adelborst.
*Arnhem-23 en AZ-252: Coenradus Arnoldus
Hellewardt, gardiaen 1756.

◄Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraetvendel te Arnhem.
Variant: veld groen, pijlen zwart.
Variant: geen pijlen getekend (zie boven).
HELLEWICH - een keper beladen met twee klaverbladeren in de richting van de benen geplaatst en
vergezeld van drie vijfbladige rozen.

*Bakkers- en brouwersgildebeker GMArnhem. Muschart
40N en AZ-253: Peter Hellewich, gardiaen, 1784.
Zeven (1993b): medaillon op beker, en AZ-253.
HELMINCK - een anker getopt met een parelkroon.
*Gelderland-5: Margaretha Helmincks wed. Gerrit Hendricks, Oldebroek 26-7-1752.
 of is dit zijn zegel?
van HEMERSSEN - gedeeld, I. een van de deellijn uitgaande halve lelie, II. een verticaal geplaatste hand
met druiventros. Helmteken: een ?ster tussen twee olifantstrompen.
*Gelderland-1: Sidericus van Hemerssen, Arnhem, 9-6-1785.
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van HEMERT - gevierendeeld, 1 en 4. doorsneden, A. in goud een zwarte uitkomende leeuw, B. in rood
drie vairpalen, 2 en 3. in zilver een zwarte goudgekroonde leeuw. Helmteken: de leeuw van het schild
uitkomend.

▲Bron: Hollandse
Genealogische Databank
◄Gorissen (1959).

van HEMERT, zie van ISENDOORN a BLOIS
van HEMESSEN - in blauw drie goudgeknopte zesbladige rozen boven elkaar. Aanziende helm met blauw
en zilveren wrong. Helmteken: de roos tussen twee zwarte buffelhoorns/olifantstrompen.

*Staats Evers (1874) nr 2.53: wapen van H.J. van Hemessen, 14-1-1785.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem nr 17:
Wilhelmus Ten Haegh, 1760.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
* Kits Nieuwenkamp (1975).
*Veluwe-2-6: Otto van Hemessen, Arnhem 2-3-1769, ivm. runderziekte. Idem Th. van Hemessen, scholtis
des ampts Rheden 3-1- 1795. (Muschart: komt meerdere malen voor.)
*Rheden-2-1: Theodorus van Hemessen, geërfde in Veluwezoom, secr. Ampt Rheden 15-11-1796.
Variant: de bloemen vijfbladig.
*Arnhem-10: Otto Rudolph van Hemessen, J.U.D., Arnhem 21-9-1758, de vrije heerlijkheid Westervoort. De
roos een sterroos.
*Schimmelpenninck: Mr. Th. van Hemessen, scholtis van het ampt Rheden 1-10-1793.
*Gelderland-5: Mr. O.R. van Hemessen, Arnhem 6-2-1778. Helmteken: een dito bloem zwevende tussen
twee olifantstrompen.
*Gelderland-10: Otto Rud. van Hemessen, Arnhem 10-11-1768.
Variant: de drie vijfbladige rozen aan gebladerde steeltjes boven elkaar. Rechts naast het ovale schild een
geklede vrouw met gepluimde helm op het hoofd en een speer in de rechterhand.
*Brantsen: Th. van Hemessen, geërfde in Veluwenzoom, Rheden 8-9-1798.
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HEMMINCK - een pelgrimsstaf, vergezeld rechts en links van een schelp. Helmteken: drie dito staven
waaiersgewijs geschikt.
*Gelderland-2: Evert Hemminck, ampt Epe, 12-5-1592.
de HEN - doorsneden, A. een kip zonder poten, rustende op de snijlijn, B. een passer en winkelhaak (als
omgekeerde keper) door elkaar gelegd, met de letters JDH tussen het schild en kroon.
*Oldebroek-1: Jacob de Hen, scholtus van Oldebroek 24-6-1801.
*Gelderland-8: Jacob de Hen, secr. ampt Oldebroek 6-6-1795.
*Gelderland-20: Jacob de Hen, secr. ampt Oldebroek 12-5-1795, 1-6-1795.
de HEN - monogram van de letters J, D en H. Geen schild.
*coll. Muschart, Oldebroek-1 (zie Zeven, 1995a): Jacob de Hen, scholtus van Oldebroek 24-6-1801, 31-121810.
Zou Jacob de Hen o.i.v. de Franse Gelijkheid zijn wapen hebben afgeschaft?
HENCKEL - rechts een boom en links een staande ? op een heuvel alles ondersteund door grond.
Helmteken: een anker.
*Gelderland-5: Peter Henckel, agent van de Vorst van Oost-Friesland, Wageningen 4-10-1727.
HENDERICKX - een merk, vergezeld rechts en links van de letters W en H, en boven en beneden van een
kleine lelie.

Wilhelm Henderickx. Tek. R.T. Muschart.
*Horst-1: Wilhem Henderickx, geërfde in Veluwe 30-10-1666. Omschrift: de naam.
HENDERIKS - doorsneden, A. twee sterren, B. een springende vos. Helmteken: een uitkomende vos
tussen een vlucht en de letters B en H.
*Brantsen: Berent Henderiks, Rheden 27-9-1737.
Hij cacheert voor anderen die geen 'pitscaften' hebben (Muschart).Een pitschaft is een zegelstempel. In
tekst: Hendrix.
HENDRICHX - twee kruislingsgeplaatste koeienpoten, de schuinlinkse over de rechter.

Jurgen Hendrichx, Backer, Gardiaen.
*AZ-258.

HENDRICK - twee kepergewijs geplaatste nagels met de koppen omlaag en een derde nagel horizontaal
geplaatst met de kop naar rechts, geplaatstachter de beide andere nagels.

*Arnhem-30: Bernt Hendrick 'Nagelsmit', en AZ-255.
zie ARNTS, Jacob, AZ-5.
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HENDRICKS - een merk.
*AZ-256: Jan Hendricks, Gildeknecht.
HENDRICKSEN - een merk met de hoofdletters I en H.

Jacob Hendricksen, Arnhem.
*Arnhem-23 en AZ-257.
AZ-257.
HENDRICKSEN - gedeeld, I. een uitgerukte boom, II. een merk. Helmteken: een vlucht.
*Horst-1: Cornelis Hendricksen, geërfde in Loenen en Silven, 7-7-1631. Omschrift: de naam.
HENDRICKX - een smal kruis, vergezeld van drie schuinrechts geplaatste kannen. Helmteken: een arm
met zwaard schuin boven het hoofd.
*Gelderland-5: Arent Hendricks, leenman Hoff tot Elten, Brummen 9-2-1733.
HENDRIKS - onduidelijk.

*Zeven (2006: 40.19): Theodorus Hendriks,
zadelmaker, Wageningen 14-9-1843.

HENDRIKS - doorsneden, A. een aanziend doodshoofd, over twee schuingekruiste doodsbeenderen
heengaande, B. een gevleugelde zandloper. Helmteken: een arm met de elleboog naar recht, met iets in de
hand en de letters H en H.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a) zegel van Johannes Hendriks, Vaassen 9-6-1762; idem Nijkerk-1.
HENDRIKSEN - gedeeld, I. een driedelige groene boom op grond, II. doorsneden, A. op goud een anker
met gekruiste zwaarden, alles zwart, B. op groen een gouden korengarf. Helmteken: een rood getongde en
rood genagelde gouden uitkomende leeuw. Dekkleden: groen en goud.
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ontwerp F. Nikkels, gebaseerd op voorgeslacht van de echtgenote van
J.H.W. Hendriksen, Doetinchem. Brief 14-7-1990. Veluws?
HENDRIJCKSZ - een merk.
*Rheden-2-1: Peeter Hendrijcksz, geërfde in Veluwezoom, Rheede 4-6-1642. Omschrift: de naam.
ten HENGEL - drie pijlpunten met korte schaften, die aan de uiteinden aan elkaar verbonden zijn. Eén
pijlpunt staat verticaal, de tweede schuinrechts en de derde schuinlinks. Helmteken: de pijlpunten van het
schild.
*Arnhem-19: Hendrick van Hengel, amptsjonker.
*Gelderland-5: Henrick ten Hengel, Arnhem 19-3-1722.
Zie volgende.
van HENGEL - in goud drie blauwe pijlen met de voeteinden tegenelkaar, de bovenste vertikaal, de tweede
schuinlinks en de derde schuinrechts geplaatst. Helmteken: het pijlen uit het schild.

Henrick ten Hengel.
*Gelders Archief Arnhem, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem,
Zie voorgaande.

HENGEVELD - beschadigd: beneden een stappend paard.
*Veluwe-2-1: Gerrit Hengeveld, Elburg 16-2-1767.
HENGEVELT- gevierendeeld, 1 en 4. in blauw? een voorwerp, 2 en 3. in zilver een omgekeerde druiventros
hangende aan een koord.
*Gelderland-1: Louise Hengevelt, vrouw van Jacobus Jan van Ommeren, Arnhem 30-7-1784.
van HENNEKELER - in zilver twee naast elkaar geplaatste uitgerukte zwarte heideplanten. Helmteken: een
heideplant van het schild. Dekkleden en wrong: zwart en zilver. Ook helmteken zonder vlucht
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*Schutte (1975): V.62 Ernestus ab Hennekeler, Nijkerk V.148 Gualtherus ab Henn-keler. Ook dekkleden:
zilver en zwart, en Helmteken zonder vlucht. V.76 Reinerus ab Hennekeler, Nijkerk.Handfoto’s Ad J. de
Jong, 2010.
Geen foto van I.393 Andreas ab Hennekeler, Nijkerk beschikbaar.

*Veluwe-2-15: Peel van Hennekeler, scholtus tot Nijckerk 8-3-1664.
*Putten-1-2: G. van Hennekeler, Nijkerk; Putten-1-2: van Wulf
Hennekeler, Nijkerk 2-9-1658. Boven het schild de letters W en H.
*Elburg-2-3: Peel van Hennekeler, scholtus Nijkerk 18-6-1660. Papierwaszegel. Omschrift: de naam.
GANijkerk: zegels
*Arnhem-5: Andreas van Hennekeler, HT, 1649.

Zie ook W. de Vries. 1940. Bijdrage tot een genealogie Van Henkeler. De Ned. Leeuw 58: k51-66,
k139-k140.
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GANijkerk: zegels

Wulff van Hennekeler
Nijekerck 24-10-1684
Gasthuisarchief 1684-10-24
Coll. ACZ foto N I.25.

G. van Hennekeler –NEKELAER
Nijkerk 24-1-1688
Herv. Gem. archief Schrassertvan Delen Fundatie.
Coll. ACZ foto N IV.13.

Wolterus van Hennekeler
Nijkerk 13-2-1685
Weeshuisarchief 74
Coll. ACZ foto N III.13.

Variant: Helmteken: een omgekeerde zwarte uitgerukte heideplanten tussen een zwart-zilveren vlucht.

Uitgerukte heideplanten ook beschreven als
omgekeerde hermelijnstaartje. Zie Muschart
(1950b).
Deze figuren worden uitgerukte heideplanten,
seinlichten, brandende heidestruiken, brandende
toortsen en verworden omgekeerde
hermelijnstaartjes genoemd. Misschien is
brandende toorts de beste benaming. Als zij van
zegelafdrukken gecopieerd, dan kunnen het ook
slecht gesneden zegelstempels zijn.
Tek. R.T. Muschart. Uit W. de Vries (1940).
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van HENNEKELER - gedeeld, I. van HENNEKELER, II. effen. Helmteken: op een zilver en zwarte wrong
een uitgerukte heideplant of toorts tussen een zwart en zilveren vlucht. Dekkleden: zilver en zwart.

Waarschijnlijk een alliantiewapen, waarvan het tweede kwartier
nog ingevuld moest worden.
van HENNEKELER/SCHRASSERT - alliantiewapen; gedeeld, I. van HENNEKELER (twee toortsen), II.
SCHRASSERT.

*Detail van een schilderij Weeshuismeesters. Weeshuis, Nijkerk. Uit:
Bierens de Haan (red.) 2002.

HENRICKS/HENRICKSEN - drie klaverbladeren.
*Elburg-2-1: Peter Henricks, richter in ampt van de Oldebroeck 18-2-1551. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Peter Henricksen, 'richter in ampt van den Oldenbroek', 8-6-1557. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
HENRICKS - zes (3-3) verticaal geplaatste vissen.
*Hoff: Huybert Henricks, geërfde in Veluwe 24-8-1640.
HENRICKSEN - een merk. Helmteken: afgebroken (waarschijnlijk zandloper).
*Horst-1: Johan Henricksen, geërfde in Veluwen 29-10-1616. Omschrift: de naam.
HENRICKSEN - een merk.
*Elburg-2-3: Elbert Henricksen, 7-3-1660 oud 30 jr, won. op het erff Tynxxx? onder Putten.
HENRICKSEN - een merk tussen de letters H en H. Helmteken: een hulstblad.

Henrick Henricksen, Hall 9-3-1649.
*Horst-1.
Tek. R.T. Muschart.
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HENRICKSEN - een schuinrechts geplaatste vis met een zeer grote rugvin.
*Arnhem-15: Reyner Henricksen, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
*Putten-1-4: Reijner Henricsz, 1458.
Ander schild met hetzelfde wapen als Henric REIJNERSZ, 1463, 1465.
HENRICKSSOEN - een schuinrechts geplaatste vis. Helmteken: een grote bos veren?

Reijntgen Henrickssoen, Nijkerk 17-6-1436.
*GANijkerk, Gasthuisarchief 1436-6-17.
Coll. ACZ foto N I.10.
Waarschijnlijk een van Aller, Scholten of van Arler.

HENRICKX - drie hoefijzers met de kalkoenen omlaag, binnen elk hoefijzer een zilveren kruis.
*Gelderland-2: Jan Henrickx, deurwaarder van de Gelderse Rekenkamer, 9-8-1599. Omschrift: Jan
Henricksen. Idem 5-5-1564. Dezelfde?
*Arnhem-34: Jan Henrickx, deurwerder (=dearwaarder), Arnhem 5-3-1603. Omschrift: de naam.
*Gelderland-1: Jan Henrickx, leenman van Gelre, Arnhem 18-3-1609. Omschrift: S.Jan.Henrickx.D--.
*Gelderland-6: Jan Henrickx, Gelders leenman, Arnhem, 5-4-1614.
*Gelderland-1: Jan Henrickx, secretaris van de Gelderse Rekenkamer 21-4-1626.
Identiek aan MENTHEN.
HENRICSZ, zie HENRICKSEN
HENRICKSZ, zie BRANTSEN
*Bentinck: Brant Henricksz, Velthuijsen kerspel Ede 1534.
HENRIXSZ - lijkt op het wapen BRANTSEN, lelies verworden tot onduidelijke figuren.
*Bentinck: Brant Henrixsz, 1522, buurtschap Wekerom 2-3-1561. Omschrift: niet te lezen.
HENRIXSZ - een blad met geschulpte rand, dat de boven- en benedenrand raakt.
*Bentinck: Brant Henrixsz, buurtschap Wekerom 2-3-1561. Omschrift: onduidelijk.
HENRIJCKSEN - een merk.
*Arnhem-6-1: Henrick Henrijcksen, geërfde in Veluwensoem 20-7-1664.
*Gelderland-2: Henrick Henrijcksen, geërfde in Veluwensoem, 5-10-1666. Omschrift: de naam.
van HENSBERGEN - een figuur.

Abra[ham] van Hensbergen, Boekhouder, 1721.
*AZ-259.
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van HENSBERGEN - doorsneden; A. een uitkomende halve gekroonde leeuw, B. liggende blokjes (4-3-21).

Otto van Hensbergen, roedrager, 1736.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ260.
van HENSBERGEN - doorsneden, A. in groen een uit de delingslijn uitkomende omgewende rode leeuw,
B. in blauw een gouden voetangel van drie punten, vergezeld van drie sterren eveneens van goud.
Aanziende helm met rood-gouden wrong. Helmteken: een uitkomende omgewende rode leeuw. Dekkleden:
goud, rood en groen.

*Staats Evers (1874) nr 1. 32: C. Hensbergen, Arnhem 1691.
*Gelders Archief Wapenboek Caecilia Concert Arnhem: O. Hensbergen, 1691.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding
van HENSBERGEN - een zesspakig wiel, vergezeld van drie lelies met de voet naar het wiel gericht.
Helmteken: een lelie.

Peter van Hensbergen, boekhouder 1744 en 1756.
*Arnhem-261 en AZ-261:

HERBARD - een leeuw.
*Alart Herbard, doerwehrder (= deurwaarder) van de Rekenkamer van Gelderland en erfpachter in Veluwe
18-1-1617. Omschrift: de naam. In tekst: Herberts.
Zie ook HARBARDTS.
HERBERTS – in gous twee verlaagde dwarsbalken, vergezeld boven van twee lelies naast elkaar, alles
zwart. Helmteken: een lelie van het schild (bij het zegel: tussen een vlucht).

Zie volgende blz.
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*Schutte (1975): V.49 Herbertus Herberts, Arnhem.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
*Wageningen-1: idem 4-2-1657, 31-1-1657.
*Wageningen-4: Adriaen Herberts, wijnhandelaar te Arnhem 31-1-1657, 4-21657.
Muschart: Hij is leverancier van wijn en bronwater, want hij schrijft over een
toezending 'van 2 tot 3 cannekens bronwater, dat hij weinig in voorraad heeft
en van 2 aemen wijns, die hij kortgeleden aan den heer van Reckegam heeft
gezonden.' Ook in 1663 kan hij geen bronwater aan Tilman Aquilius te
Wageningen.leveren (ACZ).

*Muschart (Zeven, 1995c) zegel van Mr Herbert Herberts, schepen van Arnhem 10-11-1694.
*Gelderland-5: Adriaen Herberts, leenman van Gelre, Arnhem 15-12-1657.

Slechte afdruk.

Zeven (2006: 13.26): Adriaen Herberts, handelaar in wijn en bronwater, Arnhem, 22-8-1663.
HERBERTS - doorsneden, A. in goud twee zwarte lelies naast elkaar, B. gedwarsbalkt van zwart en goud
van vier stukken. Helmteken: een lelie van het schild. Dekkleden en wrong: zwart en goud.
HERBERTS - een dwarsbalk, vergezeld van drie lelies. Helmteken: een lelie tussen een vlucht.
*Arnhem-13: Dr. Herbert Herberts, schepen van Arnhem 24-7-1686.
HERBERTSEN - drie kookpotten. Helmteken: een kookpot.
*Gelderland-1: Jan Herbertsen en zijn vrouw Anneke Jans, Barneveld 6-5-1784.
HERBERTSZ - doorsneden, A. een uitkomende leeuw, B. effen. Op een lint de naam.
*Gelderland-2: charter 1339, 26-9-1568.
van HERDE, zie van HEERDE.
van HERDT - een (smalle) linkerschuinbalk. Helmteken: op een omgewende traliehelm een omgewende
antieke vlucht, waarvan elke vleugel beladen met een linkerschuinbalk. Omschrift: de naam. Het schild helt
naar links.
*Arnhem-6-1 en *Rhenen-2-2:: Gerrit van Herdt, scepen tot Arnhem 24-4-1554. Omschrift: de naam. In
tekst: van Herde.
Muschart: Mooi voorbeeld van alles omgewend. Zie van HEERDE, van HEERDT.
HEREFORD BEVERLY - gedeeld, I. in blauw een geplante boom met een varken staande voor de stam, II.
in rood een adelaar, vergezeld boven van een wassenaar.
*Arnhem-18: Simeon Hereford Beverly, lid van het gemeentebestuur van Arnhem 25-9-1798.
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*Arnhem-26: Simeon Hereford Beverly, med. doctor, lid van de magistraat van Arnhem 1-1-1808. Omschrift:
de naam.
ther HERENHAEF, HERENHAEFF, zie ten HERENHAVEN.
ten HERENHAVEN - drie molenijzers. Helmteken: pauwenstaart, komende uit een korte koker.
*Muschart, 1939.
*Elburg-1: Segewolt Ther Herenhaeff, richter Ampt Oldebroeck 16-9-1592. Papierwaszegel.
*Rhemen: Segewolt Jans ten Herenhaef 29-11-1582. Moderne molenijzers. Omschrift: de naam.
Variant: drie antieke molenijzers. Helmteken: op een traliehelm een voorwerp als een soort spiegel of
gesteelde schijf, beladen met drie molenijzers.
*Hattem-1: Daem ter Herenhaeff, richter van Oldebroek 5-6-1613. Omschrift: de naam. In tekst: ther
Herenhaeff. Papieren ruit.
*Veluwe-3: Daem ter Herenhaef, richter van ampt Oldebroek 28-4-1595. Omschrift: de naam. In tekst: ten
Herenhaeff.
*Gelderland-6: Daem ther Herenhaeff, richter van ampt Oldebroek 29-8-1612. Omschrift: de naam. Het
voorwerp in het helmteken wordt beschreven als 'een voorwerp als schets waarschijnlijk een platgedrukt
hart.' Omschrift: de naam. Papieren ruit.
van HERLER, zie van ISENDOORN a BLOIS
HERMANSZ - ?3 lelies.?
*Gelderland-6: Loijch Hermansz, Nijkerk 1537. Fragment.
HERMSEN - een merk. Helmteken: een harp.

Wessel Hermsen, gardiaen.
*Arnhem-25 en AZ-264.

HERMSEN - een merk. Helmteken: een antieke vlucht.

Hendrick Hermsen, sadelmaker, gardiaen St. Eloij 1651.
*Arnhem-30 en AZ-263.
HERMSEN - een monogram van de letters H en H op een gekroond schild.
*Gelderland-5: Harmen Hermsen, leenman van Gelre, Arnhem 26-8-1786.
HERMSEN - vrij in het schild: drie lelies, vergezeld boven van een koningskroon.
*Bentinck: Hendrik Hermsen, geërfde in Veluwe 13-4-1784.
zie ook HERMSEN. Hendrik Harmsen is identiek aan Hendrik Hermsen.
HERMSEN - een zwaan op water zwemmend. Helmteken: de zwaan zonder poten tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Marten Hermsen, Voorst, 2-7-1726.
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van HERN - een beurtelings gekanteelde schuinbalk. Helmteken: een staand hert.

Banier van Hern, gardiaen.
Arnhem-25 en AZ-265.
Zie van HARN.
van HERNNEN - een dwarsbalk.
*Hattem-2-3: Johan van Hernnen en zijn vrouw Evese, buurschap Vesop (?Wezep bij Hattem), 21-2-1408.
Omschrift: de naam.
van HERSCEN - een hark.
*Hattem-2-3: Deric van Herscen, priester 16-8-1414. Omschrift: de naam.
HERSE, HERSCH - in zwart drie klaverbladeren. Helmteken: een klaverblad.
*Gelderland-5: gezusters Elisabet, Charlotte, Anna Theodora en Christina Herse, Arnhem 3-6-1791; J.
Hersch, Harderwijk 22-8-1786.
te HERT - een klimmend hert. Helmteken: een hertenkop met hals.
*van Lintelo: Henrick te Hert 1545. Omschrift: de naam.
van HERTEFELDT - een alliantiewapen: man: een klimmend hert (van HERTEFELDT/ HERTENVELT),
vrouw: drie schaaktorens.
*Gelderland-5: Arnhem 18-10-1771.
Haar naam wordt niet vermeld.
van HERTENVELT - in zilver een klimmend rood hert met gouden gewei.

*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
Ingelsem?
*Arnhem-15: Loeff van Hertenvelt, 1436; Steven van Hertenvelt, 1436; idem
Johan van Hertenvelt, 1436.
Variant: het hert verticaal geplaatst.
*Arnhem-15: Diderick van Hertenvelt, 1436.
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HERTGERS - een pijl met de punt omhoog, waarboven een kroon en rechts en links de hoofdletters J en H.

*van den Enk & Zeven (1984): zegel Jan Hertgers uit 1728 in Kerk.
Arch. Beekbergen inv. 84.
foto zw (vdEnk).
van HERWEN - een kruis, vergezeld van een ster in de rechterbovenhoek. Boven rechts en boven links
naast het schild een kleine morenkop.
*Arnhem-15: Derick van Herwen, ridderampt tot Brymen ende van Veluwensome, Arnhem 5-6-1452.
Omschrift: de naam.
van HERWEN - een smal kruis beladen met een ring.
*Arnhem-15: Ot van Herwen, broer van Derick van Herwen, Arnhem 5-6-1452. Omschrift: de naam.
van HERWEN - een kruis beladen met een antieke lelie.
*Arnhem-15: Lubbert van Herwen, neef van Derick en Ot van Herwen, Arnhem 5-6-1452. Omschrift: de
naam.
van HERWEN - boven een kruis, beneden een adelaar.
*Arnhem-15: Henric van Herwen, Arnhem 10-5-1406. Omschrift: de naam.
*Verkerk (1992 afb. 54 zegel Wouter van Herwen, Arnhem, 6-1-1420).
van HERWEN - een (breed) kruis, vergezeld rechtsboven van een zespuntige ster.
*Verkerk, 1992 afb. 70. zegel Derick van Herwen, Arnhem 1442.
Gelders Archief.
*Arnhem-15: Arnhem-15: Reijner van Herwen, Arnhem 1436.

Otto van Herwen, 1394
Verkerk B6521/11
GAArnhem NB-757-75.

Derick van Herwen,1442
Verkerk B65557/9
GAArnhem OA-1170-821
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van HERWEN - een verlaagde adelaar en een effen vrij kwartier.
Wouter van Herwen, 1419
Verkerk B6526/6
GAArnhem GA-181-53.
foto Gelders Archief.
*Rheden-2-1: van Herwen, scepen tot Arnhem 1423.
*Arnhem-6-1: Wouter van Herwen, scepen tot Arnhem 1419. Omschrift:
de naam. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-2: Wouter van Herwen, scepen tot Arnhem 6-1-1420.
Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Wouter van Herwen, scpen van Arnhem, Arnhem 31-101421. Omschrift: de naam.
*Arnhem-15: Wouter van Herwen, Arnhem 10-5-1406. Omschrift: de naam.
van HERWEN - twee schuingekruiste adelaarspoten met de klauwen omhoog de rand rakend.

Henricus de Herwen, Arnhem,20-6-1379.
*Arnhem-32: Henric van Herwen, scepen van
Arnhem 21-11-1376.
*Verkerk (1992 afb. 34 zegel).
Gelders Archief Loeff 283.

van HERWERDEN - een geënte dwarsbalk, vergezeld boven rechtsboven van een bolletje. Helmteken:
twee 'hertehoorns' (= geweien).
*Hattem-2-3: Herman van Herwerden, heemraad te Hattem 3-2-1444. Omschrift: de naam; Aernt van
Herwerden, schepen te Hattem 2-5-1487. Omschrift: de naam; heer Herman van Herwerden 13-11-1525,
buurschap Tongeren, kerspel Eep 13-11-1525. Helmteken: een antieke vlucht. Omschrift: de naam.
*Van Brienen: Aernt van Herwerden, schepen van Hattem 6-4-1493.
van HESEVELT - een rijkversierde beker.
*Gelderland-2: charter 1356 Otto van Hesevelt, in pandschap genomen een tiende in Apeldoorn en een
tiende toe Garderen, 7-7-1558. Omschrift: de naam.
HESHUSIUS - gedeeld, I. de voorste helft van een springende haas van de deellijn uitgaand, II.
doorsneden, A. een burcht rustende op de snijlijn en vergezeld rechts en links van een zeer klein ruit?, B.
zes (3-3) blokjes. Helmteken: een vlucht.
*Wageningen-10: Heshusius, Oosterbeek 15-2-1781.
*Gelderland-5: Samuel Heshusius, emeritus predikant van Abbekerke, Putten 31-5-1775.
HESSEL, HESSEL VAN OY - een kruis, vergezeld van boven rechts en boven links van een vogel met
poten zonder klauwen. Het schild links gehouden door een edelvrouw tegen wier rok een kleine hond
springt.
*Gelderland-6: Derick Hessel, richter tot Arnhem en amptman van Veluwenzoom, 3-4-1431. Omschrift:
Derick Hessel van Oye.
*Brantsen: Derck Hessel, richter tot Arnhem en amptman van Veluwenzoom, 1430. Omschrift: 'het woord
"van" erachter'.
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*Arnhem-15: Derick Hessel van Oy, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
HESSELT - een kruis, de bovenste twee kwartieren beladen met een vogel.

Richter Dirck Hesselt, Arnhem, 14-1-1436.
*Verkerk (1992 afb. 63
Verkerk B6556/37
GAArnhem OAA-5806-736
foto Gelders Archief.
Zie voorgaande. Of is de naam Hessell?

van den HESSENBERG - een boom op een grond. Helmteken: ?

*Zeven (2006: 50.28): D. van den Hessenbergh (of D.A. Meijer), Arnhem
12-4-1790.
van HETEREN - een merk, vergezeld van een ring; boven het schild de letters O, V en H.
*Gelderland-2: O. van Heteren, gedeputeerde der landschap, Arnhem 12-7-1581.
van HETEREN - een alliantiewapen: man: vier gaande leeuwen (2-2) en in de schildvoet twee sterren naast
elkaar, vrouw: in goud een blauwe dwarsbalk (van HETEREN).
*Harderwijk-2-5: L. van Heteren 6-9-1717.
ACZ: Dan heeft hij in 1719 met het zegelstempel van zijn vrouw gezegeld.
van HETEREN - in goud een blauwe dwarsbalk. Helmteken: een meermin van natuurlijke kleur met het
bovenlijf en gezicht aanziend gesteld, de gekrulde staart links omhoog, de linkerarm zijwaarts gestrekt en in
de rechterhand een voorwerp als een korenaar, doch dat wellicht een spiegel moet verbeelden. Dekkleden
en wrong: blauw en goud.

*Schutte (1975): 1.248: Otto ab Heteren,
*Gelre nr 1455 Jan v. Heteren (1376-1402): d’or à la fasce d’az.
Harderwijk 16-9-1633.
*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen. Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
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*Harderwijk-2-5: L. van Heteren, schepen van Harderwijk 22-11-1719.
*ten Houte de Lange (2001): van Heteren.
van HETTERSCHEIDT - een schuinbalk beladen met vijf koeken en vergezeld links boven van een
vijfpuntige ster of mogelijk een vijfbladige bloem.
*Muschart, 1939; Uchelen-1: Jan/Johan van Hettersch(e)ijdt, geërfde in Veluwe, Arnhem 7-5-1616,
13-2-1620, 10-10-1631.
*Brantsen: Jan van Hetterscheijdt, geërfde in de Veluwe 15-2-1620. Omschrift: de naam.
*Kock (1980): knaap Jan von Hetterscheidt (zegel 1391, afb. 93); Knaap Derick von Hetterscheidt (zegel
1427: afb. 97).
*Kock (1980): Johan von Hetterscheyt, Kalkar, ca 1400. Omschrift:
S[igillum].JOHANNIS.DE.HETERSCH[eyt].
Kock (1980): zw (zegel).
*Kock (1980): Derick von Hetterscheidt, Kalkar, 1427 zegelt met een zegel met onderin het Hetterscheidtschild. Omschrift: S.DEDERICI.DE.HET[etterscheidt].
zijn zegel.
Variant: de schuinbalk beladen met vijf gouden penningen.

WIJNEN.
van HETTERSCHEIJDT, zie van HETTERSCHEIDT.
van HEUDT - een keper, vergezeld van drie sterren. Helmteken: (niet te onderscheiden :hertehoorns',
Muschart).
*Elburg-2-1: papierwaszegel: Henrick van Huedt, scholtus van Apeldoorn 14-1-1635. Omschrift: de naam.
van HEUGHEN - een kruis, vergezeld van vier omgekeerde sterren.
*Arnhem-15: Sweder van Heughen, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
van HEUKELUM, zie HOECKELUM.
HEURDT - een springend en naar links omkijkend hert op grond, met geheel rechts een schild, waarop een
geplante dorre boom. Helmteken: het uitkomende, omkijkende hert.
*Veluwe-2-14: J. Heurdt, Veenendaal 28-5-1708, neef van Goswijn van Steenler, advocaat te Arnhem.
Zie ook BOTTER HEURDT.
HEURDT - gevierendeeld, 1 en 4. HEURDT (hert op lage grond), 2 en 3. een dwarsbalk, vergezeld van drie
lelies. Helmteken: een dito hert met omgewende kop uitkomend.
*Arnhem-8: lakzegel van Geertruijd Heurdt, Voorthuijsen 21-5-1814, vrouw van gepens. gen. majoor Jan
Gelderman, wonende op Ter Schuur onder Voorthuizen.
ACZ: aangezien het wapen Heurdt in de belangrijkste kwartieren voorkomt en de kwartieren 2 en 3 niet
het Gelderman-wapen is, neem ik aan dat haar wapen bestond uit gedeeld, I. haar vader (HEURDT), en II.
haar moeder.
HEURDT - gevierendeeld, 1 en 4. een boom op losse grond waarop links naast de boom een tegen de
stam klimmend hert met de kop naar links omgewend (van HEURDT), 2 en 3. een dwarsbalk, vergezeld van
drie lelies. Helmteken: een uitkomend hert met de kop naar links omgewend.
*Gelderland-5: Geertrui Heurdt, Harderwijk of Putten of Nijkerk 27-1-1787.
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Zie voorgaande.
de HEUS - in blauw vier zilveren droogscheerdersscharen (2-2) met de punten omhoog. Helmteken: een
schaar van het schild tussen een zilveren vlucht.Ook: gevierendeeld, elk kwartier: in blauw een zilveren
droogscheerdershaar met de punten omhoog.
*GABarneveld en H.W. Kits Nieuwenkamp. 1980. Molens en molenaars te Wijk bij Duurstede. Ned.
Historiën 14 (1): 19-21.
van HEUSDEN - een smalle dwarsbalk over een dubbele adelaar heen. Helmteken: op een steekhel, een
groot wiel met zes spaken. Omschrift: beschadigd.
*Gelderland-1: Willem van Heusden, Gelders leenman, 8-6-1519.
van den HEUVEL - van blauw,in goud gekapt, het blauw in de schildvoet beladen met drie zilveren heuvels
overtopt met een vijfpuntige gouden ster; het goud van het veld beladen met twee toegewende zwarte
schapen.

Van den Heuvel (Veenendaal, Utrecht).
Ontwerp: H.K. Nagtegaal.
*Heraldisch Tijdschrift 8 (2002): 98
Bron NGV 2002.075.
van HEUVEN - in zilver een smalle zwart breedarmig schuinkruis, vergezeld van vier gouden ringen.
Helmteken: de bovenhelft van het schuinkruis met één gouden ring tussen de benen. Dekkleden goud en
blauw.

Cornelis van Heuven, adelborst
Hendrick van Heuven, adelborst
Gelders archief, Arnhem, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem
*Arnhem-19: Hendrick van Heuven, adelborst.
Variant: in zilver een smal zwart verkort schuinkruis, waarvan de armen naar de uiteinden enigszins in de
breedte toenemen, vergezeld van vier gouden ringen. Helmteken: de twee bovenarmen van het kruis.
Dekkleden: zilver en zwart.
*GABarneveld uit Ned. Patriciaat 31 (1945): 148.
Variant: een verkort schuinkruis, waarvan de armen enigszins breder eindigen, vergezeld van vier ringen.
Helmteken: een ring tussen een vlucht.
*Gallee: H. van Heuven, Arnhem 21-1-1756.
*Rhemen: Jan van Heuven, geërfde in Veluwenzoom 16-6-1760; G. van Heuven, geërfde in Veluwenzoom,
Rheden 9-8-1760; G. van Heuven, geërfde in Veluwenzoom, Rheden 31-10-1768.
*Brantsen: Gerrit van Heuven, geërfde in Veluwenzoom, Rheden 9-8-1760, 31-10-1768.
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Variant: het schuinkruis zilver. Dekkleden: rood en zilver.
*ten Houte de Lange (2001).
kleur (ten Houte de Lange, 2001).
HEIJ - een klimmende bok of halve bok. Helmteken: geen.
*Gelderland-5: Cornelis Heij, leenman van het huis Isendoorn, 7-9-1723.
HEIJ - zeven ringen (3-3-1). Helmteken: een ring tussen een vlucht.

Willem Christoffel Heij, guardiaen 12-2-1776.
*coll. Muschart 46L; (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem
enAZ-267.
HEIJ - in zilver drie verticaal geplaatste zwarte schoorsteenhalen. Helmteken: op een zilver-en-zwarte
wrong een aanziend gestelde naakte natuurlijke halve vrouw met op de rug hangend blond haar, waarover
een groene lauwerkrans, hebbende in ieder van haar beide opgerichte handen een zwarte schoorsteenhaal.
HEIJ - alliantiewapen; gedeeld, I in zilver drie zwarte schoorsteenhalen (HEIJ), II. in zilver een rode
eenhoorn (van BRIENEN). Helmteken: op een zilver-en-zwarte wrong een aanziend gestelde naakte
natuurlijke vrouwborstbeeld met op de rug hangend blond haar, waarover een groene lauwerkrans,
hebbende in ieder van haar beide opgerichte handen een zwarte schoorsteenhaal (HEIJ).

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a):
Henryck Heij, Arnhem; Gelders
Archief, inv. 2089 Wapenboek
St. Joosten Schutterij Arnhem:
Henderijck Heij.

HEIJBLOEM - een vogel met takje waaraan twee bloemen in de bek op lage grond. Helmteken: een dito
vogel.
*Gelderland-14: Mr. Pieter Johannes Heijbloem, notaris Hattem 27-7-1824, 19-2-1825, 20-7-1825 (2x)
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van HEYDEN - in goud twee naar binnengebogen zalmen met staarten omhoog en de koppen in het water
in de schildvoet, alles blauw.
*zie van WANRAIJ.
van HEIJDEN - drie bladeren. Helmteken: een dito blad tussen een vlucht.
*Horst-1: Marten van Heijden, Loenen 20-1-1644, 26-6-1655.
van der HEYDEN - doorsneden, A. opnieuw doorsneden, a. effen, b. drie rozen naast elkaar, B. drie
schuinrechts geärceerde (groene) ruiten.

Robert van der Heyden.
*AZ-268.
Variant: drie ruiten en in een schildhoofd drie rozen.
*Arnhem-30: Robert van der Heijden.
van der HEIJDEN - geen schild: een monogram van de letters G, V en H.
*Gelderland-5: Gijsbert van der Heijden, Arnhem 14-3-1786.
van der HEYDEN - in zilver een halfaanziende mansbuste van natuurlijke kleur, groen-gekranst en met de
rand van een rode tuniek. Dekkleden en wrong: zilver en rood. Helmteken: de mansbuste van het schild.

Henricus van der Heijden,
Nijkerk.
*Schutte (1975): IV.157.
Handfoto A.J. de Jonge, 2010.
HEYDENRIJCK - in zilver een zwarte linkerschuinbalk, vergezeld van boven en van onderen van een
zwarte afgesneden linkerschuinbalk, uitgaand van de bovenrand en van de schildvoet. Helmteken: de
afgesneden rechterschuinbalk uit het schild tussen een zilver-zwarte vlucht. Dekkleden: zilver en zwart.
Schildhouders: twee goudgehalsbande windhonden.

*Kits Nieuwenkamp. dl 2: 18-19.
*ten Houte de Lange (2001).
Muschart, 1950: 145: Gerhard Heydenryck:
linksgeschuinbalkt van vier stukken (is niet van
een Heydenryck).
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HEIJMANS - geen wapen, doch de hoofdletters HH naast elkaar.
*Oldebroek-1: Hendrik Heijmans, lid van het ambt Oldebroek 24-6-1801.
HEYMERIKS - in zilver een rode schuinbalk.
*zie van OLDENDERKT.
van HIERD, zie van HEERDT.
HILLEBRANTS - twee schuingekruiste sleutels met de baarden omhoog en afgewend.
*Arnhem-30: Aerndt Hillebrant, gardiaen 1669.
HILLEBRANTS - in blauw een leeuw zonder kop, in elke hoek, vergezeld van een roos. Helmteken: de
leeuw zonder kop uitkomend.
*Gelderland-5: Hendrick Hillebrants wdr. Stijntje Gijsbers, Doornspijk 28-7-1744.
Op de zelfde datum zegelt Jan BLAAUW met het zelfde zegel. Van wie is het zegelstempel?
die HILLIGE - een pothelm.
*Hattem-2-3: Henrick die Hillige 16-3-1447. Omschrift: de naam.
HINCKAERT - gevierendeeld, 1 en 4. een klimmende zilveren leeuw op een met staande zilveren blokjes
bezaaid zwart veld (HINCKAERT), 2 en 3. in zwart een gouden leeuw (BRABANT). Helmteken: een
uitkomende man met verentooi.

◄Ridderschap van de Veluwe? Zie ook HYNCKERT.
Zie ook J. Belonje. 1981. Het wapen van de Hinckaerts. Brabantse Leeuw 30:
97-100: er zijn vele

Varianten.
Variant: gevierendeeld, 1 en 4. een zilveren leeuw op een bezaaid met liggende zilveren blokjes zwart veld,
2 en 3. in zwart een gouden leeuw (BRABANT).
*Een van oorsprong Brussels geslacht.
Variant.(*Hoeben (2001): in zwart bezaaid met blokjes, van een zilveren leeuw, getongd, genageld en
gekroond van goud.
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Variant: met de kwartieren 2 en 3 als schildje geplaatst op de schouder.

*in het Wapenboek Lalaing (perso.libertysurf.fr/Armorial_Lalaing

◄Wapenboek Zwanenbroeders Den Bosch
HINCKERT - een barensteel met vijf korte hangers geheel bovenin geplaatst op een gevierendeeld schild,
waarvan elk kwartier beladen is met een leeuw. Helmteken: een aanziende mansborst met afgesneden
armen. De hoed getopt met negen waaiersgewijs gerangschikte hanenveren.
*Arnhem-6-2: Willem Hinckert, richter van Arnhem en Veluwenzoom 21-10-1538. Omschrift: de naam. In
tekst: Hijnckart.
HINSSEN - een antiek (verticaal geärceerd = rood) molenijzer, vergezeld van vier kleine rozen (1-2-1).

Iohannes Hinssen, Gildem[eeste]r, 1752.
*AZ-269.

HINSSEN - gedeeld, I. in zilver een antiek molenijzer, vergezeld van vier kleine rozen (1-2-1) (HINSSEN), II.
doorsneden, A. in zilver of goud drie op de snijlijn rustende natuurlijke rozen aan gebladerde (1) stelen
naast elkaar, B. in blauw zes (3-3) eikels/drie takjes.
*Gelderland-5: Johannes Hinssen, rentmeester van Arnhem, 15-1-1762; Anna Wilhelmina Sandijk wed.
Johan Hinssen, rentmeester van Arnhem, -?- 9-9-1767.
HISSINK - een monogram.
*Gelderland-5: Rutger Hissink, leenman van Gelre. Zutphen 20-11-1734.
HISSINK - in zilver vijf rode ruiten met de punten omlaag geplaatst (2-1-2). Helmteken: tussen een rode
vlucht een ruit van het schild. Dekkleden: zilver en rood.

Het vijf-ruiten-wapen wordt door verscheidene uit Voorst stammende geslachten Hissink gevoerd.
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*GAZutphen,.zegel van Willem Hissinck, 4-6-1551 (zie Zeven,
1976) & (Hattink); VG 6 (1981): 110.

Links: *Zutphen-2: Willem Hissinck/Hijsinck, kerckmeester tot Voorst 6-8-1563, 1566. Omschrift: de naam;
idem Derrick Hissinck, geërfde in Veluwe 6-8-1563.
*van Lintelo: Derick Hissinck, Voorst 1545.
Rechts: Dirk Hissinck Jansen, geërfde in Veluwe
15630801 Omschrift: S DERICK HISSINCK JANSEN
Zutphen-2: idem Derrick Hissinck Jansen, geërfde in Veluwe 6-8-1563. Foto: Louis A. Hissink.
*R.T. Muschart. 1957. Familienamen naar erven. Gens Nostra 12: 14 Hissin(c)k: vijf ruiten.
Het zegel van Derick Hissinck Jansen is niet optimaal gesneden, want het omschrift staat niet rechtboven
het schild. Verder zijn de ruiten verworden tot vierkanten verworden.
Variant: de ruiten 1-3-1.
*Arnhem-17: Rickkelt Hissinck, geërfde in Veluwe 20-3-1661.
*Zegelstempel en houtsnede in vier leunstoelen van David J. (Co) Hissink (1909-1996).
*Gelderland-1: Harmannus Hissinck en Sara Maria van Campen, Zutphen 17-1-1784.
Variant: in rood vijf zilveren ruiten.
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Tot de Voorster familie(s) Hissin(c)k zal ook Isaak Hissingh, schepen en
andere functies te Schiedam, ca 1670 behoren. Herinnerde hij zich wel de
kleuren, maar niet de juiste blazoenering?
Bron: foto uit W. van der Lelij. Namen en Wapenen der Edele Agtbare Heeren
Raaden en de Pensionarissen en Secretarissen der Stad Schidem.

HISSINK - vijf ruiten als een kruis (1-3-1) gerangschikt. De tweede en vierde ruit horizontaal geplaatst, de
andere drie verticaal. Boven het schild de letters J en H.

◄www.xs4all/~hjh/family/geslacht_hissink.htm (juli 2009).

*Gelderland-5: J.H. Hissink Junior, ?Bemmel 29-101-1773; Elisabet Wilmsen wed. Jan Hissinck, 4-7-1778,
14-3-1778. Ovaal schild.
*Grotenhuis: Jan Hissink, Gelders leenman, Deventer 4-7-1776. Gekroond ovaal schild.
Muschart vraagt zich af of het ovale schild duidt op het feit, dat dit het wapen WILMSEN is.
Derck Hissinck, Charter 10 januari 1545, Archief Lintelo september nr 2. Gelders Archief Arnhem.

*van Lintelo: Derick Hissinck, Voorst 1545.
Variant: de ruiten 3-2.

Links: foto van zegelring Nineke Ch. Zeven-Hissink, Wageningen, geërfd van Dr. Karin Hissink, Frankfurt
am Main (D). Aangezien het schild de vorm heeft van een manswapen heeft Dr. Karin Hissink de zegelring
van haar vader Jacobus Wilhelm Hissink (Zutphen 1874-Berlijn ca 1939) geërfd.
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Rechts: Afdruk van zegelstempel vroeger in bezit van chirurg David J. (Co) Hissink (1909-1996) Afdruk
gemaakt en gefotografeerd te Wageningen in 1980 door ACZ. David J, Hissink bezat ook stoelen met zijn
familiewapen in de rugleuning.De zegelafdruk Hissink (Civiel H-091) in de collectie Stadsarchief SittardGeleen is van hetzelfde zegelstempel gemaakt.
HISSINCK - een kruisje binnen een malie.
*Klarenbeek-1: Henrick Hissinck, leenman van het Huis Engelenborgh 23-4-1689, en de letters H en H bij
de twee bovenhoeken van het schild.
HISSINCK - zonder wapenschild: vier maliën (3-1), vergezeld beneden van de hoofdletters H en H naast
elkaar.
*Gelderland-5: Jan Jansen Hissinck Henrick, -?- 9-5-1679.
Is dit zegel dan van Henrick Hissinck?
van HOECKELUM - in zwart een klimmende zilveren ram met gouden hoorns, en omhoog gerichte staart.
Helmteken: de ram uitkomend tussen een vlucht, rechts zilver, links zwart.
*Rietstap.
*Arnhem-15: Jan van Hoeckelum, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
*Putten-1-2: D.G. van Hoeclum, provisioneel drost van Veluwe 10-5-1803.
*De Ned. Leeuw 104 (1997): kleurenfoto uit Wapenboek van de hand van Jakob Romein Ao 1753. omslag
4. Coll. KNGGW GHS 50D05.
*Gelderland-1: heer Willem van Hoekelem, abt van St. Pauwels tot Utrecht. Omschrift: de naam op kerkelijk
zegel. Lak.
*Gelderland-4: Franck van Huicklum, 1615; Arendt van Hucklum, scholtis ampt Doornspijk 1-9-1623.
*Gelderland-6: Wilhem van Hoekelom, scholts tot Dornspijck, 5-11-1575. Omschrift: vaag. Papierwaszegel;
Derck van Heuckelom, overpander op Veluwe, 11-7-1615. Omschrift: de naam. Papierwaszegel; Franck
van Huecklum, Doornspijk 18-6-1621. Boven het schild de letters F, V en H. Papierwaszegel.
*Gelderland-2: Johan van Hoekelom, 19-4-1436. Omschrift: Jan van Huckelum; charter 1359 Johan van
Hoeclom, pandschap smalentiend tot Eede: dier met staart, 20-6-1559.
van Hoeckelum

*Arnhem-34: Johan van Hoeckelom,
volmachtiger 2-5-1627. Omschrift: onduidelijk.
kleur (Hammer); kleur uit De Ned. Leeuw 1997
(zie boven); zw (Ridderschap van de Veluwe);
xerox ex J.K. Schendelaar. 1995. De Jagermeesters van
Hoekelum. De Kostersteen nr 53: 3-14. Zegel van Johan van Hoekelum aan de Verbondsbrief van
Ridderschap en Steden van Gelre van 1436; zw (Nix); zw in A.C. Zeven. 1996. Het wapen van Hoeckelum.
VG 21 (1996): 238-239.
Variant: van HOECKELUM met linksboven een vijfpuntige ster.
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Zegels van Otto van Hoeckelum
(links) en Johan van Hoekelum
van Verbondsbrief van
Ridderschap en Steden van Gelre
van 1436. Het zegel van Otto
draagt naast een ram een
vijfpuntige ster.
xerox Schendelaar (1995).
Vaag.
Variant: de ram dichtbij de rechter zijrand geplaatst, vergezeld linksboven van een zeer klein sterretje.
*Arnhem-15: Ot van Hoekelum, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
*Arnhem-29: charter 2948d: Ott van Hoekelom. 19-4-1436. Omschrift: de naam. De vier poten de
rechterrand rakend; Jan van Hoekelom, 19-4-1436. Omschrift: de naam.
Variant: de ram omgewend.
*Putten-1-2: Papierwaszegel: Gerhardt van Hoeclum, overpander op Veluwe 26-2-1635; Putten-1-2:
Papierwaszegel: Johan van Hoeclum, overpander op Veluwe 26-2-1635.
*Gelderland-6: Franck van Huicklum, scholtis ampt Doornspijk, 15-2-1627. Omschrift: onleesbaar.
Papierwaszegel.
Variant: de ram in het wapen en helmteken omgewend.

*Ridderschap van de Veluwe: zie ook
Muschart 1949: Elburgse familie? zie ook
VG 6 (1981): 112. Zie HOECLUM.
*Harderwijk-3: Wilhem van Hoeclum,
scholtz ampt Doornspyck 18-10-1595.
Vlucht antiek. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
Variant: de ram zuiver verticaal en het schild gehouden door een engel.
*Hattem-2-3: Johan van Ho[e]kelem, priester, deken van Veluwe 29-3-1488. Op een lint de naam.
*Muschart (1950): 157: vier hoekwapens: van HOECKLUM, van WIJNBERGEN, VIJGH en van SALLANDT.
Zie van HUECKELUM, van HUECKLUM.
Variant: een klimmende ram met vrij lange, dikke staart.
*Horst-1: Gaerdt van Hoecklum, geërfde in Veluwe 14-11-1643. Omschrift: Geurt van Hoecklum.
Variant: een klimmende ram met dikke staart. Helmteken: een uitkomende ram tussen een antieke vlucht.
*Gelderland-6: Arendt van Huecklum, scholtis ampt Doornspijk, 5-11-1622. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
Variant: in zwart een zilveren klimmende bok met zilveren hoorns, Helmteken: op een zilveren-zwarte
wrong een uitkomende zilveren bok tussen een vlucht, rechts zilver, links zwart. Dekkleden: zwart en zilver.
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Tek. Berjo Hammer, Apeldoorn.
Variant: helmteken: een klimmende ram met pluimstaart uitkomend tussen antieke vlucht.
*Gelderland-6: Derck van Heuckelom, overpander op Veluwen, 4-9-1622. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
Variant: een omgewend stappende ram zuiver loodrecht geplaatst.
*Gelderland-6: Sijbert van Hoeckelom, 1530. Omschrift: afgebroken.
Variant: de hoorns zilver. Helmteken: een uitkomende bok tussen een antieke rode vlucht. Dekkleden: rood
en zilver.
*ten Houte de Lange (2001): van Heukelum.
kleur (ten Houte de Lange, 2001).
Variant: een klimmende ram met dikke staart omhoog. Helmteken: een traliehelm met wrong en een kroon
los zwevend tussen een vlucht.
*Gelderland-6: Arnt van Hoeclum, Gelders leenman, 19-12-1607. Omschrift: de naam.Hoeckelum
Variant: een stappende ram schuinrechts geplaatst en rustende beneden en tegen de rechter schildrand,
vergezeld van een kleine ster in de linker bovenhoek.
*Gelderland-2: Ott van Hoeckelom, 19-4-1436. Omschrift: vaag.
van HOECKELUM/van ECK - alliantiewapen; man (van ECK: schuinbalk), vrouw (van HOECLUM, bok).
Helmtekens: van ECK, en uit een zilveren-zwarte wrong de bok zilveren met gouden hoorns uitkomend
tussen een antieke zwarte vlucht.

*Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Joncker Diederick van Eck,
Burgermeester der Stadt Arnhem,
1621.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
HOECKER - een stappende haan.
*Arnhem-6-2: Johannes Hoecker, priester, canonick tot Elst, zwager van Johan van Rijemsdick 31-8-1562.
Omschrift: onduidelijk.
van HOECLUM - in zwart een klimmende zilveren bok ,en gouden hoorns, zie van HOECKELUM.
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◄Duinkerken, 1992: wapen op lijst van schilderij in het Arent thoe
Boecophuis, Elburg; Duinkerken, 1992.
*Elburg-2-1: zegel van D.G. van Hoeclum, burgemeester van Elburg 2811-1767.
*Putten-1-1: Winand Zein van Hoeclum, geërfde in Veluwe.
*Backer, 1880: zegel van Willem van Hoeclum, 1590: de ram omgewend.
*Elburg-2-2: zegel D.G. van Hoeclum, burgermeester van Elburg 28-111767.
*Wageningen-1: D.G. van Hoeclum, Elburg 20-2-1769.
.
van HOECLUM - een klimmende ram.
*Gelderland-5: D.G. Hoeclum, Elburg ?14-1-1766; Johan van Hoeclum, burgemeester van Harderwijk, 26-91664.
*Gelderland-6: Wilhem van Hueckelum, schulz to Doornspick, ca 26-9-1606. De letters W, V en H boven het
schild. Papierwaszegel.
van HOECLUM - in zwart een klimmende bok. Helmteken: een uitkomende bok.
*Bentinck: Jan van Hoeclum, 1526 Sunte Lucien dach. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Mr. D.G. van Hoeclum, Elburg 17-3-1792, getr. met Bartha VOS.
Het wapenstuk van het wapen van de van Hoeclum's is of een klimmende bok of een klimmende ram.
van HOECLUM - twee (trekkenbekkende, Muschart) vogels met opgeheven vlucht, vrij zeker rustende op
een hart. Helmteken: vlucht.
*Gelderland-20: D.G. van Hoeclum, secrt. Doornspijk 24-9-1796.
Muschart: is dit zegel wel van hem?
van der HOEF - gedeeld, I. drie lelies, II. twee korenaren naast elkaar. Helmteken: geen.
*Muschart (Zeven, 1995b): Maria van der Hoef, wed. Aelt van der Goot, Barneveld 4-7-1753, 31-8-1753.
(Volgens Muschart staat er Koot i.p.v. Hoef).
ten HOEFF - een van de linker benedenhoek uitgaande voorarm schuinrechts geplaatst en de hand tot
vuist gebald. Helmteken: twee dito voorarmen als omgekeerde keper gerangschikt.
*Gelderland-6: Arent ten Hoeff, geërfde in Veluwe te Nijckerck, 25-10-1596. Omschrift: -ARNT*GANijkerk, Gasthuisarchief: Jacob ten Hoeff, Nijkerk 18-12-1611.
Coll. AC Z foto Nijkerk I.22.
Zie ook ten HOOFF.

Jacob ten Hoeff
Nijkerk, 18-12-1611.
GANijkerk, Gasthuisarchief
Charter 18-12-1611.

Bessel ten Hoeff, 8-3-1595.
GABarneveld doos 7 code 8/73.
Coll. ACZ foto B25.22.
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Hendrick ten Hoeff, Nijkerk
1-4-1578. Foto Eemland
Archief, Armen de Poth 100
Inv. 1250.

Coll. ACZ foto Nijkerk I.22.
.van den HOEFF - een monogram van van de letters W, V, D en H.
*Putten-1-2: Willem Willemsen van den Hoeff, Putten 29-3-1754.
HOEFHAMER - geen schild; de sierletters D en H naast elkaar.
*Elburg-2-1: D. Hoefhamer, secr. Elburg 4-6-1800.
HOEFHAMER - een hamer. Helmteken: een hamer tussen een vlucht.
*D. Hoefhamer, procureur te Elburg 4-7-1805.
HOEFHAMER - in blauw een gouden smidshamer, vergezeld van drie zespuntige zilveren sterren.
Helmteken: op een goud-blauwe wrong een gouden hamer uitkomend tussen een blauwe vlucht.
Dekkleden: blauw en goud.

*W. van Norel (W. van Norel, 6 juni, 2002): de Hoefhamers hebben in de
periode 1813-1953 in 4 generaties het ambt van notaris vervuld.
kleur (Bron).
HOEFHAMER - in blauw een smidshamer/een hamer met gespleten kop, vergezeld van drie kleine sterren,
waarvan één rechts, één links geheel beneden dicht naast de steel van de hamer, en één daar dicht
beneden. Helmteken: een dito hamer tussen een vlucht. De hamer is rechts gespleten.
Zeven (2006: 29.30): D. Hoefhamer, Elburg 2-7-1606.
*Doornspijk-1: D. Hoefhamer, scholtis ampt Doornspijk 5-41809.
*Elburg-2-4: Dries Hoefhamer, notaris te Elburg 17-4-1814.
*Muschart: 'Papieren zak bevattende 7 akten van transport van
gronden onder Doornspijk.' Dries Hoefhamer, geërfde op
Veluwe, Elburg, 30-12-1807; A. Hoefhamer, idem.
*Gelderland-19: D. Hoefhamer, scholtus van het ambt Doorspijk, 24-12-1808.
*Elburg-2-4: D. Hoefhamer, secretaris van Elburg 23-2-1801.
HOEGEN DIJKHOF - gedeeld: I. in zilver uit de delingslijn komende rood getongde en genagelde zwarte
adelaar; II. golvend doorsneden: A. in rood een uitkomende gouden burcht, verlicht van het veld; B. in blauw
drie golvende zilveren dwarsbalken. Helmteken: een zilveren vlucht. Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.
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*Jaarboek Centr. Bureau Genealogie 42: familie
afkomstig uit Vaassen.
HOEING - gevierendeeld, 1. in zilver een omgekeerde zwarte keper, beladen met drie zilveren achtpuntige
sterren en vergezeld boven van een zwarte achtpuntige ster, 2. in goud een geplante groene boom (van
UCHGELEN), 3. in goud 3/4 deel van een zwarte, liggend molenijzer, vergezeld boven van een rode ster, 4.
van DANS (boomstronk/tak). Helmteken: op een zilver en zwarte wrong een zwarte achtpuntige ster tussen
een zilveren vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.

*Arnhem-5: Mr. Godefridus Hoeing.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap
Arnhem: Godefridus Hoeing, J.U.D., Ao 1643.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
HOEKWATER - doorsneden: A. in rood een zilveren zee met blauwe golfdalen, daarboven, de golven net
rakend een zwarte vishaak met weerhaakjes; B. in goud drie zwarte linkerschuinbalken. Helmteken: boven
een rood-gouden wrong een uitkomende wildeman met een krans en een
gordel van klimopbladeren, in de gebogen rechterarm de vishaak uit het
schild in de hand houdend. Dekkleden: rood en goud. Wapenspreuk:
MALGRÉ LE TORT (d.i. In weerwil van het ongelijk).
Veluws?
*J.B. Rietstap. Armorial Général. schilderij in bezit van E. Hoekwater,
bibliothecaris GA Apeldoorn.
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HOELWERF, zie HOOLWERF en HAELWERF
van HOET - effen en in een schildhoofd drie sterren naast elkaar.
*Gelderland-2: Gerrit van Hoet, scholtz to Ermell, 6-2-1557. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
HOEUFFS - gevierendeeld, 1 en 4. een -?-kop, 2 en 3. een kersentakje. Helmteken: de kop van het schild.
*Veluwe-2-11: Petrus Hoeuffs, Arnhem 7-6-1731 testeert op zijn zuster Agnieta Catharina.
ten HOEVE - een klimmende hond met geringde halsband om, links boven een grote roos.
*Hattem-2-3: Johan ten Hoeve en zijn vrouw Alyt, met land in de Laten aan den IJseldijck 21-2-1455.
Omschrift: de naam.
Zijn vrouw is een van LAWICK.
then HOEVE - drie vogels als kraaien.
*Arnhem-17: Lubbert then Hoeve, Epe 1662. Op een lint de naam.
van der HOEVE - drie vijfbladige bloemen als rozen.
*Rhemen: Gijsbert van der Hoeve, scepen tot Arnhem 1459. Omschrift: de naam. In tekst: van der Hoeven.
HOEVELICK - in zilver een rood kruis met in het 1e en 2e kwartier een rode groen getipte roos.
Schilddekking:een kroon met drie fleurons en twee parels, waarop een rode haan. Dekkleden: rood en
zilver.

Rechts:Hoevelick (1582), zie van Pallandt
Links: Ridderschap van de Veluwe.

ter HOEVEN - een struisvogel met hoefijzer in de bek, staande op een grond. Helmteken: hals en kop van
de struisvogel.

Jacobus ter Hoeven, gardiaen, 1746 en Willem ter Hoeven, gardiaen 1750.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, AZ270: en AZ-271.
*Arnhem-30. Zie boven.
ter HOEVEN - in goud een omgewende struisvogel van natuurlijke kleur met zilveren hoefijzer in de bek.
Een half-aanziende helm met goud-zwarte wrong. Helmteken: tussen een gouden en zwarte vlucht de kop
en hals van de struisvogel. Dekkleden: goud en zwart.
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*Staats Evers (1874) nr 1.10: Johannes ter Hoeven, Arnhem, ca 1669.
*Gelders Archief Wapenboek Caecilia Concert Arnhem: Johannes Ter Hoeven.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
ter/van der HOEVEN/HOEVE - drie heraldische rozen/vijfbladige bloemen met puntige kroonbladeren.
Helmteken: een tak.
Zegels, waaronder drie afdrukken van het stempel van Gijsbert van der Hoeven uit 1454, 1456 en 1458.

Giesbert vander Hoeven, 1418
Verkerk B6654/5
GAArnhem, GA-6222-561.

Claes vander Hoeven, 1426
Verkerk 6525/21
GAArnhem NB-837-169.

Gijsbert van der Hoeven, 1454
Verkerk B6525/26
GAArnhem NB-839-229.

*Klooster-1-3: Claes van der Hoeven, schepen van Arnhem 18-7-1403. Omschrift: de naam doch Hoeven
als Hoeve.
*Arnhem-6-1: Gisbert van der Hoeven, scepen tot Arnhem 1456; Gisbert van der Hoven, scepen thoe
Arnhem 6-12-1549: Muschart: 3 bloemen als Tengnagel. Omschrift: de naam; idem 1552; Claes van der
Hoeven, scepen tot Arnhem 1429; idem raad van Arnhem en huismeester van St. Pieters hospitaal te
Arnhem 1-1-1430.
*Arnhem-6-3: Claes van der Hoeven, scepen tot Arnhem 1426. Omschrift: de naam.
*Arnhem-14: Claes van der Hoeven, scepen van Arnhem 25-7-1430; Giesbert van der Hoeven, scepen van
Arnhem 5-9-1416. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Gijsbert ter Hoeven, Putten of ter Nyerkirken in Arkemede 2-2-1422. Omschrift: de naam.
*Verkerk (1992 Giesbert van der Hoeven, Arnhem 5-9-1416).
foto Gelders Archief.
N.B. Zie ter HOVE.
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Gijsbert van der Hoeven, 1456
Verkerk B6526/11
GAArnhem GA-177-149.

Gijsbert van der Hoeven, 1478.
Verkerk B6555/3
GAArnhem GA416-198.

ter HOEVEN - een dubbelkoppige adelaar.

Gerit ter Hoeven, 1495.
Verkerk B6521/8
*GAArnhem NB-928-286.
Gelders Archief.
Is het gebruikte zegelstempel wel van hem?
van HOEVEN - een halve klimmende leeuw. Helmteken: een uitkomende leeuw.

Zeven (2006: 09.26): Mr. J. van Hoeven,
Lunteren (vermoedelijk) 11-1-1775.

van der HOEVEN - drie paardenpoten. Helmteken: een voorarm met zwaard.
Muschart gebruikt de term paarden poten. Misschien omdat hij een zee-officier en havenmeester was.
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Hendrik van der Hoeven, gildemeester, 1755 en
1759.
*Arnhem-30 en AZ-272 en AZ-273.
van der HOEVEN - gedeeld, I. een klimmende hond, II. van der HOEVEN (vijfbladige bloemen).
*Arnhem-6-2: Gijsbert van der Hoeven, scepen tot Arnhem 28-4-1456, 7-7-1479. Omschrift: de naam.
HOEVENAAR - in goud een halve leeuw.
*Klarenbeek-1: S.V. Hoevenaer, onderhuismeester van het burgerweeshuis te Arnhem 29-4-1778.
*Arnhem-18: Simon Anthonij Hoevenaar en Abigael Jacoba van NUIJS, Arnhem 13-10-1787.
van HOEIJ - alliantiewapen; vrouw: doorsneden, A. in goud een springend rood hert, B. in zilver negen
zwarte lelies; man; van HOGENDORP. De beide schilden overtopt met een kroon met vijf fleurons.
Schildhouders: twee leeuwen. Devies: NE JUPITER QUIDEM OMNIBUS.

*Zeven (2006: 38.18):
Cornelia Jenette van
Hoeij, Ehevrouwe van de
Heer Gijsbert Carel
Grave van Hogendorp,
Borgemeester en Raad
der Stad Wageningen
etc., Wageningen 13-41766.
*Arnhem-18: Cornelia Jenetta van Hoeij vrouwe van Marlot, gesepareerd van Gijsbert A. van
HOGENDORP, Arnhem 9-8-1775.
Haar wapen wordt ook beschreven als negen lelies en een schildhoofd beladen met een springend hert.
En met omkijkende schildhoudende leeuwen.
HOFF - doorsneden, A. (door een smal kruis) gevierendeeld van blauw en zilver, B. in zilver drie zespuntige
sterren/drie zesbladige bloemen. Helmteken: twee toegewende geharnaste/beklede armen met de
ellebogen naar buiten en waarvan de handen te samen een bol houden/handen in elkaar.
F.H.C. Hoff, Med. Doctor, Gildemeester, 1771.
*AZ-274.
*coll. Muschart: RAgld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel Bern. Joh.
Hoff, Arnhem 18-3-1783. Zie ook Zeven (1993c).
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem,
F.H.C. Hoff, med. doct., gildemeester 1771.
*Klarenbeek-1: Bern. Joh. Hoff, Gelders leenman, Arnhem 29-4-1778.
*Arnhem-18: Bern. Joh. Hoff, secr. van Arnhem 10-1-1785.
*Veluwe-2-1: B.J. Hoff, Harderwijk 29-6-1756.
*Enghuizen-1: J.W.F. Hoff, Arnhem 17-4-1802, Hartensteijn 26-10-1802.
*Bentinck: Mr. Bern. Joh. Hoff, scholtis ampt Ede 11-7-1765.
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*Gelderland-5: Wilhelmus Theodorus Hoff, burger, Elburg 8-8-1753; Bern. Joh. Hoff, secretaris, Arnhem 161-1771.
HOFF - een dwarsbalk, vergezeld boven van een paal en beneden van drie naast elkaar geplaatste sterren.
Helmteken: twee armen met de ellebogen naar buiten en de handen tesamen een bol houdende.
*Gelderland-5: Wilhelmus Theodorus Hoff, burgemeester Elburg 20-6-1735.
HOFF - een dwarsbalk die een halve paal ondersteunt, en vergezeld beneden van drie sterren naast elkaar.
Helmteken: twee armen met de ellebogen afgewend, de handen tesamen een bol houdende.
*Hattem-2-2: N.T. Hoff, Arnhem 19-4-1749.
HOFF - een zilveren dwarsbalk, vergezeld boven van een zwart kruis op een van blauw en zilver
gevierendeeld veld, en beneden van drie sterren. Helmteken: twee armen met ellebogen afgewend.
*Arnhem-13: Frederik Hendrik Christiaan Hoff, lid van het Gemeentebestuur van Arnhem 10-5-1794.
Omschrift: de naam.
*Enghuizen-1: Fred. Hend. Crist. Hoff, med. doct., schepen van Arnhem 17-8-1791.
Variant: Helmteken: twee geharnaste armen waarvan de handen tezamen een bol vasthouden.
*van der Hoop: Bern. Joh. Hoff, Arnhem, secr. 26-2-1767.
Zie volgende.
HOFF - een smalle zwarte dwarsbalk op een doorsneden veld, de bovenhelft beladen met een zwart smal
kruis op een blauw en zilver gevierendeeld veld, de benedenhelft beladen met drie sterren op een zilveren
veld. Helmteken: twee geharnaste armen, waarvan de handen tesamen een bol omhoog houden.
*Arnhem-22: Frederik Hendrik Christiaan Hoff, med. doctor, schepen van Arnhem 1794.
HOFF - doorsneden, A. gevierendeeld van blauw en zilver, B. in zilver drie zeer kleine vijfbladige bloemen.
Helmteken: twee geharnaste armen waarvan de handen te samen een bol houden.
*Schimmelpenninck: Mr. Bern. Joh. Hoff, Arnhem schrijver van de landdrost van Veluwen 11-7-1761 (lak op
brief), scholtis des ampts Ede 28-2-1765 (lak op acte).
Zie boven.
Variant: ook beschreven als: drie sterren en een van blauw en zilver gevierendeeld schildhoofd. Helmteken:
als boven.
*Veluwe-7: Bern. Joh. Hoff, secr. Arnhem 3-7-1767.
van HOFF - doorsneden, A. drie struisveren waaiersgewijs gerangschikt, de rechter en de middelste naar
rechts overhangend, de linker naar links, B. een vijfbladige roos. Schilddekking: een kroon, waaruit: de
struisveren van het schild, waarvan de middelste niet overhelt. Schildhouders: twee mogelijk aanziende
leeuwen.
Is er een dikke schildrand of een dunne schildzoom?

Lambert van Hoff, geërfde in Veluwen, Nijkerk 13-2-1685.
GANijkerk, Weeshuisarchief 74.
Coll. ACZ foto Nijkerk III.13.
*Rheden-2-1: Lakzegel: Lambert van Hoff, Arnhem, geërfde in Veluwezoom 105-1669.
HOFFENBERG - een zeer smalle dwarsbalk, vergezeld boven van een horizontaal geplaatste geharnaste
arm komende uit een van de linkerbovenhoek uitgaande wolk en in de een schuinlinks geplaatste sabel
houdende, en beneden drie uien met drie spitse blaadjes en vier worteltjes. Helmteken: een dito ui.
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*Arnhem-11: Jan Hendrik Hoffenberg, Arnhem 30-12-1861.
Variant: de arm bekleed, geen sabel maar een zwaard en geen uien maar hazardtolletjes.
*Arnhem-11: Jan Hendrik Hoffenberg Junior, Arnhem 14-12-1800.
Deze personen ook opgenomen onder STOFFENBERG.
HOFFMAN, zie ONBEKEND-21.
HOFFMAN - ruitschild: een half naar rechts gewende en geklede man met lage hoed op het hoofd op
grond, de linkerhand op de heup, de rechter rustende op een wandelstok, die op de grond rust. Helmteken:
een vlucht.
*Horst-1: P.B.H. Hoffman. Apeldoorn, 20-4-1807.
HOFFMANN - een anker schuinlinks geplaatst.
*De herkomst van Ds. Henricus Hoffmann. De Ned. Leeuw 77 (1960): 97 ev. o.m. predikant te Bennekom,
zie ook NP 1926.
zie Bron.
van HOGENDORP - in zilver een zwart molenrad. Schilddekking: een kroon met drie fleurons en twee
parels. Of helmteken: het molenrad van het schild tussen een antieke vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.
Schildhouders: twee omziende gouden griffioenen. Alles geplaatst op een gouden arabesk.

*Anon. 1883. Het geslacht Van Hogendorp.
Alg. Ned. Familieblad no 10: 1-3.
Bron: Hollandse Genealogische Databank.

Zeven (2006: 37.09): Gijsbert
Carel Graaf van Hogendorp,
Schepen van Wageningen
Wageningen 11-8-1758.
GAWageningen: twee zegeltypen

Zeven (2006: 14.25):
Van Hogendorp
Den Haag 21-3-1769.
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Helmteken: een gravenkroon (negen parels), getopt door een helm met het molenrad als helmteken. Rechts
en links van de helm een naar buiten waaiende banier Schildhouders: twee omkijkende griffioenen met de
staart tussen de poten. Motto: NE JUPITER QUIDEM OMNIBUS.
*ten Houte de Lange (2001): van Hogendorp (1814).
zw (ANF 1883 no 10).
*Gijsbert Carel graaf van Hogendorp, stadhouder van Wageningen 16-9-1758.
Zie ook van HOEIJ: Arnhem-18: Gijsbert Carel van Hogendorp, burger van Wageningen.
van HOGENDORP - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. in goud een zwarte friese adelaar, die in
kwartier 4 omgewend, 2 en 3. in blauw een gouden gekroonde leeuw (van HEEMSKERCK, zie afbeelding
aldaar). Hartschild: in zilver gekroond hartschild beladen met een zwart molenrad (van HOGENDORP); drie
helmtekens: 1 en 3. twee banieren waarop a. in blauw een lelie, vergezeld van drie gouden sterren, b. in
goud een adelaar, twee. op een gouden kroon het zwarte molenrad. Dekkleden: goud en blauw.
Schildhouders: twee omkijkende roodgetongde griffioenen.
van HOGENDORP/van HOEIJ - alliantiewapen, zie van HOEIJ.
Bij van HOEIJ geplaatst, omdat het stempal van Cornelia Jenette van Hoeij, Ehevrouwe van de Heer
Gijsbert Carel Grave van Hogendorp, Borgemeester en Raad der Stad Wageningen etc.,is.
HOIGEWOLT - een klimmend hert op grond. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-5: Hendrick Jansen Hoigewolt, Nijbroek 30-4-1644. Omschrift: de naam.
van HOLCK - doorsneden A. een aanziende ossenkop, B. een ankerkruis.
*Gelderland-5: Thomas Jans van Hollick, leenman van IJsselstein 1692. Tekst: van Holck.
HOLL - verm. vijf lelies (3-2) en een effen schildhoofd.
*Ede-1: papierwaszegel Henrick Dircksz Holl, geërfde in thoeffmersveen in de Rhenensevenen 13-9-1558.
HOLSCAMP - een dwarsbalk beladen met twee van elkaar afgewende dierenkoppen en boven vergezeld
van een vijfbladige bloem.

Willem Holscamp, Arnhem, 1405.
*Gelders Archief.
foto Gelders Archief.
Mogelijk twee gehoornde ramskoppen.
HOLSTEIJN - gevierendeeld, 1. een zwaard rustend op de benedenrand, 2 en 3. twee lisdodden naast
elkaar op losse grond, 4. een gezichtswassenaar. Helmteken: een zwaard tussen een vlucht.
*Harderwijk-2-5: Otto Holsteijn, Harderwij 24-5-1760.
then HOLT, zie ook ten HOLTHE.
then HOLT - geen schild: een merk als twee aanstotende XX.
*Gelderland-6: Gerart then Holt, schultus te Epe, 31-1-1607. Papierwaszegel.
Als Pelgrum van HIJERDE. Zie ook beneden, waarbij het merk vervangen is.

575

van HOLT - een merk.

Matthijs van Holt.
*Arnhem-30 en AZ-275.

van HOLT - een merk. Helmteken: het merk.

Johannes van Holt, predikant, Loenen 20-1-1644, 26-6-1655, 27-8-1659.
Omschrift: de naam 1659.
*Horst-1.
Tek. R.T. Muschart.
Het kruis slaat wellicht op zijn beroep.

van HOLT - in zilver een rode schuinbalk, begeleid boven van drie rode rozen, en beneden van een rode
lelie. Helmteken: op een rood-zilveren wrong een rode lelie.Dekkleden: rood en zilver.

Matthis van Holt, amptsjonker.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem
*Arnhem-19: Matthis van Holt, amptsjonker.
*Gelderland-4: Gerard then Holt, scholtis ampt Epe 27-2-1620.

TEN HOLTE - in goud een blauwe dwarsbalk, vergezeld boven van een rood vijfblad/rode roos met een
gouden hart en beneden van een zilveren lelie. Dekkleden en wrong: blauw en goud. Helmteken: het
vijfblad/roos van het schild los zwevend tussen een zwarte vlucht.
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*Schutte (1975): I.15 Jodocus ten Holten, Vaassen.
Zie ook P. van Meurs. 1893. Het convent van Nazareth te Oene, van 1598 tot 1670. Geld. Volksalmanak
59: 68-116. Zie Anoniem, 1971.
*Hattem-1: Gerhart ten Holte, scholtis tot Epe, 6-5-1615, 7-10-1651(!). Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Arnhem-11: Gherart ten Holte, scholtis van het ampt Epe, 17-11-1624. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
*Klooster-1-1: Gheryt ten Holte, scholtz tot Eepp 13-5-1547. Omschrift: onduidelijk.
*Elburg-2-5: Gerhart ten Holte junior, scholtis ampt Epe 4-5-1629. Helmteken: als boven met de letters GTH
naast en tussen de vlucht. Zegelringafdruk.
Variant: Helmteken: een los zwevend en vermoedelijk een lelie tussen een vlucht.
*Gelderland-6: Gerrit te Holte, scholtis tot Epe, 18-4-1608. De dwarsbalk smal. Omschrift: de naam. Gerart
the Holt, scholtus tot Epe, 13-11-1611. Boven het schild de letters G, T en H. Papierwaszegel.
kleur (vdBosch); zw (vHelbergen); VG 6 (1981): 102; zw (Nix); zw (Geld. Volksalmanak, 1893); zw (VG
1976 ex Geld. Volksalmanak, 1893), zijnde een copie van origineel in Consistoriekamer in NH kerk te Oene.
Variant: een smalle dwarsbalk met er boven een vijfbladige korenbloem en beneden een lelie. Helmteken:
tussen een vlucht een ?korenbloem.
*Gelderland-6: Gerryt then Holt, scholtis tot Epe 15-1-1549. Omschrift: de naam.
Variant: het vijfblad een vijfbladige bloem. Helmteken: de bloem tussen een vlucht en de letters G, T en H
er naast en tussen die vlucht.
*Gelderland-6: Gerhart ten Holte junior, scholtis tot Epe, 16-10-1630.
Variant: een dwarsbalk, vergezeld van twee vijfbladige bloemen. Helmteken: een dito bloem tussen een
vlucht en de letters G en H.
*Elburg-2-1: papierwaszegel Gerhart ten Holte, scholtis ampt Epe 4-5-1629.
Variant: een smalle dwarsbalk, vergezeld boven van een heraldische roos en beneden van een lelie.
Helmteken: een roos met korte steel tussen een vlucht. Boven het schild de letters G, T en H.
*Gelderland-2: Gerrit ten Holte, scholtis tot 'Eep', 16-2-1581. Omschrift: de naam. Lakzegel.
Variant: als hierboven met als helmteken alleen een vlucht.
*Gelderland-5: Gerart ten Holte, scholtus tot Epe, 7-1-1602. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
Variant: een smalle dwarsbalk, vergezeld van twee lelies. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-5: Gerrit ten Holt, scholtis tot Epe, 23-7-1597.
Variant: parelkroon.
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◄www.ampt-epe.nl. Wapenbord, bewaard in de Consistoriekamer
van de N.H. kerk te Oene. OBYT DEN 14 OCTOBER ANNO 1664
AETATIS SVAE LXXV, dwz. Overleden op 14 okotber 1664, ouf
75 jaar.
Gerrit ten Holte de jonge, vanaf 1648 den olde, schultis van Epe.
P. van Meurs. 1893. Het convent van Nazareth te Oene, van
1598 tot 1670. Geldersche Volksalmanak 59: 6--116. Rouwbord
1664.*Logtenberg (1984).
ten HOLTE - in rood een dwarsbalk, boven vergezeld van een zespuntige ster, beneden van twee eikels,
alles van goud. Dekkleden en wrong: groen en goud. Helmteken: de ster van het schild.

*Schutte (1975): I.64: Johannes Pauli ten Holte, Vollenhoven.
*Harderwijk-2-7: W. van Holthe, vroedschap Harderwijk 15-8-1715.

◄Joost ten Holten, Nijckerck 14-11-1643. Omschrift: S*
JOOST --.
GANijkerk, Weeshuis-archief 101.
Coll. ACZ foto Nijkerk I.27.
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ten HOLTE/ter STEGE - alliantiewapen; man: in rood een dwarsbalk, boven vergezeld van een zespuntige
zilveren ster, beneden van twee gouden eikels (ten HOLTE), vrouw: in goud twee zwarte dwarsbalken.
Helmteken: de ster van het schild (ter STEGE). Dekkleden: rechts goud en roodn, links zilver en rood.

C. de Graaf & J.A. de Boo. 2005. Memoriaal van het geslacht ende
afkomste van Michiel Schultinck. Gens Nostra 60: 202-275.
ten HOLTE - drie klimmende bokken.
*Hattem-2-3: Derick ten Holte, Latermark 24-3-1455. Omschrift: onduidelijk.
*Arnhem-32: brueder Jan then Holte, commandeur van St. Jan te Arnhem 20-1-1489. Omschrift: de naam.
ten HOLTE - gedeeld, I. ten HOLTE (dwarsbalk, roos, lelie), II. een meerkol/(vlaamse) gaai. Helmteken: een
Gelderse roos tussen een vlucht.
*Logtenberg (1985): misschien een ten Holte, getr. met Josina Markolff.
ACZ: maar het kan ook het wapen van een zoon van dit echtpaar zijn.
HOLTEN - gedeeld, I. in zilver twee zwarte kepers, II. in goud zes (3-3) verticaal geplaatste zwarte voorns.
Helmteken: een rood gebekte en gevinde zwarte voorn?
*Arnhem-5: Mr. Peter Holten. Ik lees de naam als Holter. Zie bij HOLTER.
HOLTER - gedeeld, I. in zilver twee zwarte kepers, II. in goud zes (3-3) verticaal geplaatste zwarte voorns.
Helmteken: op een zilver en zwarte wrong een rood gebekte en gekamde zwarte haan. Dekkleden: zwart en
zilver.

*Gelders Archief inv. 352.1
Wapenboek S.
Lucasbroederschap Arnhem:
Peter Holter, J.V.D.1649.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding. Vermoedelijk een
alliantiewapen.
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ten HOLTHE/? - gedeeld,I. ten HOLTHE, II. in blauw en zilveren vogelmet gebogen hals en opgeheven
vlucht, zittend op een schuinrechts geplaatste knoestige groene tak, rechts eindigend in twee met een eikel
getopte rechtopstaande twijgjes. Helmteken: een rode roos van het schild tussen een rode vlucht. Wrong:
goud. Dekkleden: rood en goud.

Gerrit ten Holte de jonge, vanaf 1648 den olde, schultis van Epe.
P. van Meurs. 1893. Het convent van Nazareth te Oene, van 1598 tot 1670. Geldersche Volksalmanak
59: 6--116. Rouwbord 1664.*Logtenberg (1984).
ten HOLTHE - in goud een zwart ankerkruis.

◄Duinkerken (1992): trouwbord, ten Holthe schoutenfamilie te Epe.

van HOLTHE - een gekroonde leeuw, gaande over twee dorre takken en tussen twee dorre takken, welke
vier takken beneden te samen komen. Helmteken: een uitkomende leeuw met de vier takken.
Schildhouders: twee gekroonde leeuwen.
*Harderwijk 2-5: W. van Holthe, schepen van Harderwijk 16-12-1718.
*Elburg-4: Wilhelm van Holthe 16-10-1668. Omschrift: de naam. Zegel aan charter.
van HOLTHE - een leeuw, die een boomstronk in de beide voorpoten houdt. Helmteken: de leeuw van het
schild uitkomend.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e) zegel: A. van Holthe, schepen van Harderwijk 28-2-1758.
zie boven.
van HOLTHE, /HOLTEN - in zwart een zilveren, goud gekroonde leeuw, tussen twee bruine dorre twijgen
oprijzende uit een tak van natuurlijke kleur. Dekkleden: zwart en zilver. Helmteken: de leeuw van het schild
tussen de twijgen, uitkomend uit een kroon. Schildhouders: twee omziende zilveren leeuwen. Alles
geplaatst op een gouden arabesk, waaraan een blauw devieslint.
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Bron: Hollandse Genealogische Databank
*Schutte (1975): II.142 Guilielmus ab Holthe, Elburg. Ottho ab Holthe, Elburg.
*ten Houte de Lange (2001): van Holthe (tot Echten).
van HOLTHE - in zwart een leeuw gaande over een bebladerde plant op kleine losse grond geplant, van
welke plant hij een tak in beide voorpoten houdt. Helmteken: een dito leeuw met plant uitkomend.
*Veluwe-2-1: A. van Holthe, Harderwijk 27-1-1770.
van HOLTHUSEN - een dwarsbalk, vergezeld boven van een horizontaal geplaatste weerhaak.
*Gelderland-2: Johan van Holthusen, rentmeester 's land van Zutphen, 1465. Omschrift: de naam.
van HOLTHUYSEN/HOLTHUIJSEN - in zilver een rode dwarsbalk, vergezeld in de rechterbovenhoek van
een zespuntige ster van rood. Wrong: zilver en rood. Helmteken: een zilveren vlucht beladen met de
dwarsbalk en ster van het schild.

◄Ridderschap van de Veluwe.
*Harderwijk-6: Bernt van Holthuijen, Ermel 18-6-1596, overpander up Veluwen.
Omschrift: de naam. Lak.
*Gelderland-5: Bernt van Holthuijsenn, overpander op Veluwe, 21-6-1599, 3-1-1601.
Variant: Helmteken: een vlucht, de linkervleugel beladen met een rechter schuinbalk en de rechter vleugel
met een linkerschuinbalk.
*Gelderland-6: Bernnt vann Holthuijsenn, Vaasen 2-11-1606, overpander op Veluwe. Papierwaszegel.
HOLTIUS - . in zilver een verkorte gebogen rode dwarsbalk.

*Ned.Patr. 5 (1914).
*ten Houte de Lange (2001).
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Variant: Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-7: Wilhelm Holtius, geërfde in Veluwe 24-1-1681. Lak.
HOLTIUS/LANS - alliantiewapen, gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een verkorte gebogen rode dwarsbalk
HOLTIUS), 2 en 3. in goud twee zwarte schuingekruiste tournooilansen, vergezeld van vier groene
klaverbladeren (LANS). Helmtekens: 1. HOLTIUS, 2. een zwarte lans tussen een rood-gouden vlucht
(LANS). Dekkleden: rechts: zilver en rood, links: goud en zwart.

*Ned. Patr. 5 (1914).
Ned. Patr. 5 (1914).

HOLTIUS/VOSMAER - alliantiewapen, gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een verkorte gebogen rode
dwarsbalk (HOLTIUS), 2 en 3.in zilver een springende eenhoorn, vergezeld linksboven van een klaverblad
en rechtsonder van een zespuntige ster, alles van zwart (VOSMAER). Helmtekens, 1. HOLTIUS, 2.
VOSMAER (een zwarte, uitkomende eenhoorn). Dekkleden: zwart en zilver.

*Ned. Patr. 5 (1914).

HOLTMAN - gedeeld, I. in zilver drie rode voetangels, II. in goud een zwarte vleugel.
*Coll. Muschart 5R: grafkruis N.H. kerk te Ellecom. Deze zerk is echter niet gebruikt.
*Treslong Prins (1917): grafzerk N.H. kerk Doesburg van Gertruidt Holtman, ov. 6-6-1621 oud 31 jr, en
Christine Holtman, ov. 15-5-1613.
Treslong Prins (1917) beschrijft de voetangels als spinaziezaadjes (als 'scherpzaad', ACZ), en de vleugel
eindigend in een klaverblad.
van HOLTMOELEN - een barensteel met vijf hangers geheel boven in het schild geplaatst, en een effen
hartschild. Helmteken: een gekroonde steekhelm (rest afgebroken).
*Arnhem-15: Engelbrecht van Holtmoelen 1436. Omschrift: de naam.
HOLTZWIJLER - een klimmende wolf. Helmteken: een wolfskop met hals.
*Gelderland-6: Johan Holtzwijlen, drost tot Hattem, 1554. Omschrift: naam. Papierwaszegel.
van HOMOET - een schild met een monogram. Schilddekking: een cherubijn.
*Gelderland-17: J. Homoet, lid van de Municipaliteit van Scherpenzeel, 21-1-1797.
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van HOMOET - in rood een geënte zilveren dwarsbalk. Dekkleden en wrong: rood en zilver. Helmteken:
een uitkomende rode, aanziende vos, gehalsband met de dwarsbalk uit het schild.

Henric, heer van Homoet, 1411.
*Verkerk B6524/12.
GAArnhem NB-773-131.
*Backer, 1880: zegel van Reynald van Homoet, ter to Dorenwaert, 1448:
de helm gekroond, en als helmteken: twee flambouwen.

Variant: Gelre Jan v. Homoet (1376-1401): de gu à la fasce ondée d’arg. C.: une tête de dragon au naturel
> in rood een zilveren golvende dwarsbalk. Helmteken: een drakenkop van natuurlijke kleur.
Variant: op een gekroonde steekhelm een uitkomende, aanziend gesteld dier, doch de kop naar rechts en
geen dwarsbalk op de hals. De kop is lang en smal en heeft dus niet veel van een beer (Muschart).
*Arnhem-15: Reijnalt van Homoet, heer van Dorenweerdt, Arnhem 1436, geen ridder. Omschrift:
onduidelijk.
Variant: op een naar rechts gewende steekhelm een uitkomende aanziende beer met kop naar rechts
gewend en poten schuin omhoog.
*Gelderland-1: Reynalt van Homoet, heer tot Dornwerde 25-5-1455.
Gelders Archief Arnhem: Henric heer van Homoet, Arnhem, 1411.
Zie ook van VOORST.
HONDIUS - een stappende gehalsbande brak. Helmteken: beschadigd.
*Gelderland-5: Samuel Hondius, leenman van Gelre, 15-3-1726.
HONDIUS - gevierendeeld, 1 en 4. een naar rechts gewende, zittende hond, die zijn rechtervoorpoot op een
wereldbol met evenaar en voetstuk houdt, de hond en het voetstuk op de snijlijn resp. schildrand geplaatst,
2 en 3. vijf ringen (2-1-2); helmteken: de hond en de wereldbol van kwartier 1.
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*Zeven (2006: 41.12): Gerrit Hondius, notaris te Wageningen, onduidelijke
datering.

HONDIUS - gevierendeeld, 1. een omgewende vanaf de snijlijn springende hond, 2. mogelijk een vis met de
kop naar rechts, vergezeld van drie lelies, één boven en twee beneden de vis, 3. een naar rechts op de
schildrand stappende man met stok, 4. gedeeld, I. drie kepers boven elkaar, II. drie lelies boven elkaar.
Helmteken: een omgewende springende hond, vergezeld van de letters H en links onduidelijk. Mogelijk dat
de hond iets in zijn voorpoten houdt.

*Zeven (2006 21.27): Gerardus Puppius Hondius, scriba van de Christelijke
Sijnodus van Gelderland, tegenwoordig binnen Arnhem vergadert, Arnhem 89-1701.

van HONNEPEL - in blauw een zilveren dwarsbalk, vergezeld rechtsboven van een gouden vogel, die op
de balk staat.
van HONNEPEL - alliantiewapen van VOORST (kepers) en van HONNEPEL (zie boven).
Detail van een schilderij
van Elbert van Rechteren
genaamd van Voorst tot
Schoonderbeek (15331611), zoon van Reinier
tot Doornenburg en
Catharina van Honnepel,
Riddercedul van Veluwe,
door onbekende
kunstenaar.
Bierens de Haan (red.). 2002.
Zie van VOORST.
van HONSSELER - doorsneden, A. drie vogels met geknotte poten naast elkaar en rustende op de snijlijn,
B. effen.
*Elburg-2-1: Wijlhem van Honsseler, scholts van Harderwijck 12-11-1351. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
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van HONHORST - een geschakeerd kruis.

Amelius de Honhorst, Arnhem 1-8-1296.
*Verkerk (Coulissen, 1992, afb. zegel).
Gelders Archief. Arnhem, Loeff 18.

van HONTHORST - drie bollen.
*Arnhem-21: Gerard Theodor van Honthorst, op het slot Valentijn 28-6-1700.
ACZ: waarom bollen en geen koeken of penningen?
ab/van HOOCHLAND - gevierendeeld, 1 en 4. een droogscheerdersschaar verticaal geplaatst en met de
punten naar beneden, 2 en 3. drie klaverbladeren. Helmteken: een droogscheerdersschaar van het schild.
Dekkleden en wrong: zwart en goud.
*Epe-1-1: S. ab Hoogland, Epe 17-7-1783.
*Hattem-1: ab Hoogland 22-7-1786.
ACZ: waarschijnlijk eikels i.p.v. klaverbladeren. Zie HOOCHLANDT en HOOGLANDT.
ab/van HOOCHLAND/SCHERMINK - alliantiewapen: man: ab HOOCHLAND (droogscheerdersschaar +
klaverblad), vrouw: SCHERMINK (wereldbol).
*Gelderland-5: Samuel ab Hoogland, pred. te Vaassen en Christina Schermink, Vaassen 13-3-1769.
ACZ: waarschijnlijk eikels i.p.v. klaverbladeren.Zie volgende.
ab/van HOOCHLANDT - gevierendeeld, 1 en 4. in goud een zwarte verticaal geplaatste
droogscheerdersschaar en met de punten naar beneden, 2 en 3. in groen drie gouden eikels. Dekkleden en
wrong: zwart en goud. Helmteken: de linkerhelft van de droogscheerdersschaar van het schild tussen een
vlucht van zwart en goud.

helmteken

*Schutte (1975): 5.107: Cornelius ab Hoochlandt, Den Haag (doorgestreept); 5.108; Samuel ab Hoochlandt,
Harderwijk.
Handfoto’s Ad J. de Jong 2010.
ACZ: bijna identieke tekeningen. Zie ook HOOGLANDT.
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ab/van HOOCHLAND/HOOGLANDT - gevierendeeld, 1 en 4. een zwarte verticaal geplaatste
droogscheerders-schaar met de punten naar boven, 2 en 3. drie klaverbladeren. Helmteken: de
droogscheerdersschaar.
*Gelderland-5: Samuel ab Hoochlandt, predikant te 'Vasen' 2-6-1744, predikant te Vaessen, 22-7-1747.
ten HOOF - een dunneeklede voorarm met de hand tot vuist gebald schuinrechts geplaatst. Helmteken: op
een traliehelm twee dito lange voorarmen als omgekeerde keper gerangschikt.
*Veluwe-3: Arnt ten Hoof, Nijkerk 1-4-1599. Omschrift: de naam. In tekst: ten Hoeff. Handtekening: ten
Hoeff.
*Gelderland-6: Bessel den Hoeff, ?Nijkerk, 16-6-1587. Helmteken: afgebroken. Omschrift: BESSEL --.
Mogelijk de hand gehandschoend.
zie ten HOEFF.
GANijkerk: zegels

Arnt ten Hoof, Nijkerk 20-1-1503
Ned. Herv. Archief 645.
Coll. ACZ foto N II.10.

Arnt ten Hoof, Nijkerk 25-1-1562 - Arent ten Hoeff, binnen der
Gasthuisarchief ch 1562-1-15
Nijekerck, Nijkerk 3-3-1601.
Coll. ACZ foto N I.33.
Gasthuisarchief ch 1601-3-3
. Omschrift: S*ARNT* TEN.
+ HOFF
Coll. ACZ foto N II.00.

van HOOFF - in blauw een rode dwarsbalk, vergezeld boven van drie zilveren lelies (2-1) en beneden
eveneens van drie zilveren lelies (2-1). Wrong en dekkleden: blauw en zilver. Helmteken: een zilveren lelie.
*ten Houte de Lange (2001): van Hooff.
Beschadigd: beneden: van blauw drie lelies.
*Dieren-1-1: van Hoof, op de Boekhorst 12-9-1841.
van HOOGENHOUCK/TULLEKEN - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. in goud een zwarte dwarsbalk
beladen met goudgehoornde zilveren ramskoppen (TULLEKEN), 2 en 3. in rood drie gouden
arendsbenen/adelaarspoten.

*van Beresteyn & del Campo Hartman (1954).
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HOOGLANDT - gevierendeeld, 1 em 4. In goud een zwarte droogscheerdersschaar met de punten
omhoog, 2 en 3. In groen drie gouden eikels. Helmteken: de helft van een droogscheerdersschaar van het
schild tussen een vlucht van zwarte en goud.

Schutte (1975): 5.107 Cornelis ab Hoochlandt; idem 6.025 Gerhardus ab
Hooglandt, Elburg.
Handfoto Ad. J. de Jong, 2010.
Zie HOOCHLAND.
*Gelick, 1915: Gerhardus ab Hooglandt, Elburg;
HOOGLANDT - gevierendleeld, 1 en 4. in goud twee rode dwarsbalken, 2 en 3. in zilver boven twee
patrijzen naast elkaar van natuurlijke kleur en beneden een zwarte bol.

*J.J.M. van Gestle. 2010. Buitenplaats Carolinepark te Dieren. 96p.
De familie Hooglandt & Palairet-Hooglandt waren betrokken bij de
ontwikkeling van de buitenplaats.

HOOGLAND, HOOGLANDT - gevierendeeld, 1 en 4. in goud twee rode dwarsbalken, 2 en 3. in zilver twee
patrijzen van natuurlijke kleur naast elkaar en een zwarte bol daaronder. Helmteken: een vlucht rechts
goud, links rood. Dekkleden: rechts goud en rood, links zilver en zwart.
*Schouten, 1913: Hoogland, Scherpenzeel.
*ten Houte de Lange (2001): Hooglandt.
HOOLBOOM - in blauw een omgekeerde gouden bijenkorf, waaruit drie gouden korenaren waaiersgewijs
steken. Helmteken: op een goud en blauwe wrong een lelie. Dekkleden goud en blauw.
Schutte (1975).
HOOLBOOM - in zilver een omgekeerde gouden bijenkorf, waaruit drie gouden korenaren waaiersgewijs
steken. Helmteken: op een goud en blauwe wrong een lelie. Dekkleden zilver en goud.
Goud op zilver.
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Rudolphus Hoolboom
Kampen
Schutte (1975):Utrecht nr 19.

*Ter Maat. 1984: Haalboom: familie in Kampen.
 verm. uit Schutte: Wapenboek te Leiden nr 104.

HOOLWERF - een krulkruis, vergezeld van een zeer klein vijfpuntig sterretje in de rechterbovenhoek.

Gerit Franc/Franken Hoelwerf/ Hoelwerff, knecht ende ondersate des
landts van Veluwe, 17-6-1436. Omschrift: [s]GER—HOELWERF.
*GA Nijkerk, Gasthuisarchief: Gerit Franken Hoelwerff, charter 17-61436.
coll. ACZ foto N I.02 = I.07.

van HOOLWERFF - in groen en zilveren (aanziende) ossenkop met gouden hoorns.

◄ Hollandse Genealogische Databank kwartieren 1 en
4. Sterk vergroot.
*Coll. Muschart: Simon van Hoolwerff, boekdrukker te
Alkmaar (1707-1741).
van HOOLWERFF - een (aanziende) ossenkop met H tussen de hoorns. Helmteken: een ossenkop met
hals halfaanziend.
*Gelderland-5: Gerrit van Hoolwerff, luit. in het reg. van de overste Swansbell, Harderwijk 27-10-1621.
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Aris Holewerff, Nijkerk 1682. Omschrift: --HOOL-GANijkerk, Weeshuisarchief 153.
Coll. ACZ foto N III.23.
De naam ook als Hoolwerf.

van HOOLWERFF - in groen en zilveren ossenkop en vergezeld van een gouden hoofdletter H tussen de
hoorns. Helmteken: de ossenkop. Dekkleden: zilver.

Giisbert Rycks Hoolwerf(f), provisor van het Weeshuis te Nijkerk, 1642.
*Bierens de Haan (red.). 2002. Gijsbert van Hoolwerff,
detail van schilderij van de weeshuismeesters.
*Coll. Muschart: Veluwse familie die na 1700 dit wapen vierendeelde met dat
van RIPPERDA. Navorscher (1868): 331-332.
van der HOOP - in blauw een goud geklede vrouw staande voor een zilveren anker met de linkerelleboog
daarop rustende, en op de opgeheven rechterhand een omgewende zilveren duif houdende met gouden
bek en poten (symbool van de Hoop), alles geplaatst op een grasgrond. Een aanziende helm. Helmteken:
een zilveren duif met gouden bek en poten. Dekkleden: blauw en goud/goud en blauw.
Een meervoudig sprekend wapen: engel, duif en anker. De meeste afbeeldingen komen uit W.
Wijnaendts van Resandt. 1926. Het geslacht van der Hoop uit Scherpenzeel.

Bron: Hollandse Gen. Databank.
*Staats Evers (1874) nr 2.23.

Jan Nanning van der Hoop, Arnhem, 19-10-1759.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding
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*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem 17: Jan Nanning van der Hoop, den
19 october 1759. Ook afgebeeld in Het Geslacht van der Hoop.
*ten Houte de Lange (2001): van der Hoop (Veenendaal).
*Arnhem-6-1: Mr. Jan Nanning van der Hoop, burgemeester van Arnhem 19-11-1776.
*Arnhem-13: Jan Nanning van der Hoop, schepen van Arnhem 21-8-1788. Omschrift: de naam.
*Arnhem-16: Jan Nanning van der Hoop, J.U.D., schepen van Arnhem 19-5-1780. Omschrift: de naam.
*Arnhem-18: Mr. Jan Nanning van der Hoop, schepen van Arnhem 16-3-1776.
^J.A. de Boo & W.M.T. van Zon. 1999.Kalender Sprekende wapens-1999.NGV-afd. Heraldiek.

Baerent van der Hoop, gardiaen
van het Smidsgilde te Arnhem.
Historisch Museum te Arnhem

I.N. VAN DER HOOP, J.U.D.,
ADVOCAATVVS:L:G. 1761

Baernt van der Hoop, gardiaen, 1692
Barth van der Hoop, boekhouder
1744 en I.H. van der Hoop (zie afb.)
AZ-276, AZ-277 en AZ-278.

*Verwolde-1: Mr. Jan Nanning van der Hoop, J.U.D., schepen van Arnhem 28-2-1765.
*Arnhem-21: J.N. van der Hoop, Arnhem 6-12-1732, neef van secr. Brantsen.
*Brantsen: Mr. Jan Nanning van der Hoop, burgemeester van Arnhem 19-2-1776;
*Arnhem-30 en AZ-276: Baernt van der Hoop, gardiaen 1692; AZ-277: Barth. van der Hoop, boekhouder
1744, AZ-278: Mr. J.N. van der Hoop, J.U.D., Advocaat van S.L.G. 1761.
AZ-276.
*Veluwe-2-1: wed. A. van der Hoop, Arnhem 8-1-1759. Alliantiewapen met de GREVE.
kleur (Bron); kleur (vdBosch); zw (Nix); zw (vHelbergen).
Variant: (anker) in het wapen van van der HOOP komt een dreg voor.
*C. Pama. 1969. Heraldiek en genealogie.
Variant: de vrouw, anker en vogel zilver en geen grond.
*ANF no 82 (1884).
zw uit ANF no 82 (1884).
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Zegels van Abraham en Mr. Jan Nanning
van der Hoop.

van der HOOP/de GREVE - alliantiewapen; gedeeld I. van der HOOP, II. drie vlasplanten op een heuvel
(de GREVE). Schilddekking: een kroon met drie fleurons en twee drie-parels.
Zie de GREVE.
van HOORN - in goud een jachthoorn, vergezeld van drie sterren.
*Veluwe-2-1: Petronella Wilhelmina van Hoorn, douairière TORCK, Roosendaal 25-6-1764.
*Gelderland-5: Petronella Wilhelmina van Hoorn, wed. Lubbert Adolph TORCK -?- 6-11-1758.
Muschart: zij ov. Kasteel Roosendaal 29-10-1764 om 11 uur aan waterzugt, 67 jaar oud, haar man was
Lubbert Adolf TORCK.
van HOORN - drie jachthoorns.

*gedeelte van een zerk Van Arnhem in Ned. Hervormde kerk te Ede.
foto Anton C. Zeven.
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HOOTSEN - in goud een merk, vergezeld van de kapitale letters D (rechts) en H (links), alles van zwart.
Dekkleden: zwart en goud.

*van den Bosch, 1984: o.a te Veenendaal.
copie uit Bron.
ten HOOVE - twee stokloze ankers schuingekruist. Helmteken: een uitkomende wildeman met knots over
de rechterschouder en de linkerhand op de heup aanziend gesteld en de letters B, T en H langs de
bovenrand.
*Horst-1: Berend Ten Hoove, 't Loo, 20-8-1791, 2-1-1793.
HOOIJER - in blauw drie zilveren golvende dwarsbalken, vergezeld boven van twee en beneden van één
zilveren leeuwenkop. Helmteken: twee blauwe, schuingekruiste sleutels met de baard boven en afgewend.
*H. Hooijer. 1992. 'De Grote Hooijer'. Wekerom. 171p: wapen van Willem Hooijer, secretaris van de Landen
van Voorne 1695. Volgens auteur gebaseerd op wapen op Kaartboeken van de Landen en Polders van
Oost- en West-Veluwe, o.m. aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van de TU-Delft. Niet aldaar gevonden.
De auteur merkt op dat verwantschap niet aangetoond is. Daarom had hij deze verwantschap eerst
moeten vaststellen alvorens dit wapen in zijn boek op te nemen.

◄ Het geslacht Hooyer
HOOIJMAN - een dwarsbalk, vergezeld boven van twee sterren en beneden van een plantje, waaraan twee
granaatappels, op een grond van de onderrand uitgaand. Helmteken: een aanziend gesteld uitkomende
man met hark over de rechterschouder tussen een vlucht.

Rutgert Hooijman, raatsvrind 9-9-1765
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem.
Variant: de dwarsbalk gezoomd.
*AZ-280: Rutgert Hooijman, Raatsvrind, 9-9-1756.
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HOPPECAMP - een merk.

Muschart (1939) no 20: grafzerk in Eusebiuskerk te Arnhem, Anno 166x. Gaert
Hoppecamp was in 1631 geërfde in Veluwenzoom. Zijn merk komt terug in zijn
zegel.
ter HORST - gedeeld, I. een omgewend springend hert, II. een merk.
*zegel (zie Heerde Historisch no 35: 143).
van zegel (1683).
van der HORST - een merk in gebroken zerk van Raadsheer Horst.
*Muschart (1938).
zw tekening (zie Bron).
van der HORST - een gekroond monogram waarin de letters N, S en ?
*Brantsen: Wolter van der Horst, geërfde in Veluwenzoom 30-1-1769.
Muschart: Is dit van hem?
van der HORST - een leeuw. Helmteken: drie struisveren in kuip.

Zeven (2006: 37.04) Jan van der Horst, schepen van Wageningen,
Wageningen 20-7-1767.
Stempeltype 1.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c): Jan van der Horst, schepen van
Wageningen 20-2-1769; coll. Muschart (Zeven, 1995e): 2-3-1786.
*Wageningen-10: Jan van der Horst, stadholder van Wageningen 8-81778.
*Gelderland-5: Johan van der Horst, Arnhem 22-8-1735; Mr. Johan van
der Horst, Raad van het Hof van Gelderlandf, Arnhem 8-7-1713
(helmteken niet vermeld).
*Klooster-1-3: zegel Willem van der Horst, ontvanger van de halve tiend
te Kesteren 25-6-1441: Omschrift: de naam.
*Wageningen-1: Jan van der Horst, schepen van Wageningen 16-9-1758, 20-2-1767.
*Wageningen-4: Jan van der Horst, Wageningen 22-11-1766.
*Arnhem-18: Mr. Johan van der Horst, president van het Hof Provinciaal van Gelderland, Arnhem 19-101753.
Koobs de Hartog (1979): lakzegels van AVDHorst en C:V:D:Horst 6-5-1739.
Variant: de leeuw. Helmteken: drie vlammen los naast elkaar.
*Wageningen-1: Anthony van der Horst, stadhouder van Wageningen 22-9-1711.
van der HORST - een gekroonde leeuw gaande over vier dwarsbalken. Helmteken: een uitkomende
gekroonde leeuw tussen een antieke vlucht.
*Klooster-1-3: zegel Deryck van der Horst, ridder, landdrost van Veluwe 24-3-1470. Omschrift: de naam.
*Bentinck: Derick van der Horst, ritter landdrost en richter van Veluwe, 1477: de leeuw raakt de boven- en
benedenrand, met de staart naar binnen gebogen. Helmteken: op een gekroonde steekhelm vermoedelijke
een uitkomende leeuw.
van der HORST - een gekroonde leeuw over vijf dwarsbalken heen. Helmteken: op een gekroonde
traliehelm een uitkomende gekroonde leeuw tussen een vlucht.
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*Gelderland-2: Rutger van der Horst, 5-11-1551. Op een lint de naam. Idem Hendrick en Derick van der
Horst.
van der HORST - in een ovaal gouden schild een rode, goud gekroonde leeuw. Schilddekking: een kroon
met vijf fleurons.

▲Staats Evers (1874) nr 1.62: A. van der Horst,
Arnhem, 4-2-1728.*Gelders Archief inv. 352.1
Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem:
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

▲Bron: Holl. Gen.
▲Zeven (2006: 15.23):
Databank
Jan van der Horst,
schepen van Wageningen,
Wageningen 20-11-1788. Stempeltype 2.

van der HORST - gekroond schild met een leeuw als schildhouder.
*Rheden-2-1: Christiaan van der Horst, geërfde in Veluwezoom, Rheede 2-8-1796: een monogram van de
letters C, V en D.
*Klarenbeek-1: Dr. Anthonij van der Horst, Arnhem 17-12-1735, 6-5-1739.
van der HORST - een leeuw met de staart naar binnen.
*Gelderland-2: Willem van der Horste, bezit te Hijmmeren 10-4-1340. Omschrift: afgebroken.
*van Lawick: Antonij van der Horst, geërfde in Veluwe 19-3-1708. Helmteken: plat.
van der HORST, zie ook van der MARK
van der HORST - in ?rood een klimmende ram. Helmteken: een uitkomende ram.
*Gelderland-5: Philip Willem van der Horst, dijkschrijver van Rossem, Arnhem 19-10-1786.
van der HORST - een klimmende ram. Helmteken: een uitkomende ram en de letters A en H.
*Hoekelum-1: Anthony van der Horst, schepen van Wageningen maart 1668.
ACZ: lijkt op Van Hoekelum.
van der HORST - een klimmende eenhoorn. Helmteken: een uitkomende eenhoorn.
*Muschart (1950): Willem van der Horst, Elburg 1699; Rijnvis van der Horst, Elburg 1726.
*Gelderland-5: Rijnvisch van der Horst, Elburg, Elburg, 2-6-1741. Hier beschrijft Muschart de eenhoorn als
springend.
Muschart: Rietstap geeft foutief een klimmend paard.
van der HORST - twee lelies, één links boven en één in de schildvoet; een vrijkwartier beladen met een
stappende vogel.
*Wapenboek Amersfoort, GA Amersfoort: Pouwels van der Horst, schepen van Amersfoort, 1523. Zie
Zeven (2000).
Muschart schrijft: Bij het in dit opgegeven wapen van Pouwels van der Horst, schepen in 1523, wil ik een
vermoeden uitspreken. Het zegel vertoont 2 lelies, waarvan één in de linkerbovenhoek en één in de
schildvoet, terwijl in het rechterbovenhoek een vogel is aangegeven. Mijn vermoeden nu is dit: we hebben
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hier te doen met een wapenschild waarop 3 lelies, doch over rechterbovenste waarvan een vrijkwartier is
gelegd, waarin een vogel.
van der HORST - gedeeld, I. in goud drie goudgeknopte en groen gepunte rode rozen; II. doorsneden: A. in
blauw een schuinlinks geplaatst gouden anker; B in groen een gouden klomp. Helmteken: een roos van het
schild tussen een gouden vlucht. Dekkleden: rood, gevoerd van goud.
*Jbk. Centraal Bureau voor Genealogie 52 (1998): 260.
van der HORST - een vis schuinrechts geplaatst.
*Gelderland-1: Jan van der Horst, Gelders leenman, 12-7-1546. Omschrift: de naam.
HORSTINCK - gedeeld, I. een lelie, II. een een schenkkan gedekt met het ?.
*Rhemen: Evert Horstinck, scepen in den Nijen Broeck, 1499. Omschrift: de naam' Willem Horstinck,
scepen in den Nijenbroick 1533. Omschrift: ?.
HOST - een dwarsbalk, de bovenhelft gedeeld, beide helften effen, en beneden drie sterren. Helmteken:
twee armen tezamen een bol houdend en de letters H rechts van de helm.
*Gelderland-5: Host, Arnhem? 19-8-1712.
HOTTINGA - gedeeld, I een halve adelaar, II. doorsneden, A. twee zespuntige sterren boven elkaar en
daarnaast een wassenaar, B. drie schelpen.
*van Treslong Prins (1918): zerk te Wageningen. Vernietigd.
HOUCK - in zilver op een grasgrond een groene rechtopstaande tak, aan de linkerzijde met tot vier, aan de
rechterzijde met twee tot drie bladeren en bovenaan een gouden zonnebloem, die naar de rechterzijde
overhangt en geplant op een groene grond. Een aanziende helm met groen-zilveren wrong. Helmteken: de
plant van het schild/de zonnebloem. Dekkleden: zilver en groen.

Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek
St. Caecilia Concert Arnhem nr 17:
A.J. Houck, d. 20.Nov.1772.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Staats Evers, 1874: wapen 2.44 van A.J. Houck, 20-11-1772.
**ten Houte de Lange (2001): Houck.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): A.J. Houck, Arnhem 24-1-1786.
*Schimmelpenninck: A.J. Houck, fiscaal, Arnhem 22-10-1788.
*Veluwe-2-1: A.J. Houck, Brieler 23-8-1779.
*Gelderland-13: A.J. Houck, advocaat, lid van het St. Lucasgilde.
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◄ Zeven (2006: 51.10): A.I. Houck,
[Arnhem] 16-1-1766.
▲Bron: Hollandse Genealogische
Databank.
In Nagtegaals Vademecum staat vermeld dat de zonnebloem uit Zuid-Amerika komt. Dit moet zijn NoordAmerika. De waarde van bovengenoemde vermelding is dat de zonnebloem niet in een wapen voor de
ontdekking van (Noord-)Amerika in 1492 kan voorkomen (Zeven 2004). A.J. Houck = Augustus Johannes
Houck, J.U.D., Batenburg 1750-Deventer 1806, advocaat voor den Hove van Gelderland, landschrijver van
Veluwe en Veluwezoom, later advocaat te Deventer (Ned. Patr. 5, 1914).
van HOUTEN - in groen een rechtopstaande zilveren boomstronk op grond, waaraan rechts en links drie
zilveren bladeren. Dekkleden en wrong: groen en zilver. Helmteken: de stronk uit het schild.
*van Helbergen: geslacht te Elburg.
*ten Houte de Lange (2001).
*Elburg-2-1: zegel Barent van Houten, Elburg, geërfde op Veluwe 21-12-1754, 23-9-1762.
*Gelderland-5: Barend van Houten, Oldebroek 21-6-1758, Elburg 14-1-1766.
kleur (vdBosch); zw (vHelbergen). VG 6 (1981): 104.
Variant: een geplante boomstam met twee takken. Helm zonder helmteken.
*Veluwe-1: B. van Houten, geërfde in Veluwe 2-10-1754.
*Veluwe-2-1: Berend van Houten, scholtis ampt Doornspijk in Altena 23-7-1756.
*Veluwe-7: Berend van Houten, scholtis ampt Doornspijk 5-1-1757.
Variant: een geplante afgezaagde/afgestompte boom waaraan rechts en links omhoog een bebladerde
takje. Helmteken: geen.

Tek. C.J. van den Bosch.
*Gelderland-5: Barent van Houten, leenman van het Kapittel van St. Marie te Utrecht, Doorspijk, 5-7-1747,
leenman van Gelre, Elburg 28-7-1753.
HOUTKAMP - een geplante boom, voor de stam vergezeld van een springende vos. Helmteken: een
achtpuntige ster.
*Wageningen-10: schout van de Hooge en Vrije Heerlijkheid Renswoude 6-1-1784. Lak.
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HOUTMAN - verlaagd doorsneden, A. twee vogels, B. een ster. Helmteken: de vogel.

*Zeven (2006: 09.21): David Houtman, [Wageningen] 11-3-1726.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van David Houtman, Wageningen
11-3-1726.
Muschart: is dit wel zijn wapen? Hij heeft een prijs uit de loting
getrokken van  7200 en leent dit bedrag tegen interest aan de diaconie
van Wageningen.

HOUTMAN - drie verhoogde lelies, vergezeld beneden van een kleine vierbladige bloem.
*Gelderland-8: Pieter Houtman, Nijkerk 10-8-1792.
van HOUTUM - een lelie.

Riemkap voor papier met als watermerk een lelie en de letters I.v.H. = Jan
van Houtum.
*Voorn, 1985, p.71.
copie Bron.
van den HOUTVOORT - in rood drie goud gesnoerde, geopende, gemonde en beslagen zilveren
jachthoorns. Helmteken: een jachthoorn van het schild. Dekkleden: zilver en rood.

; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Gysbert Henrickx van den Houtvoort, 1618.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Gijsbert Henrickx van den Houtvoort, Arnhem, 1618
te HOVE - twee kruislings geplaatste ankers. Helmteken: een aanziende uitkomende wildeman met knuppel
over de rechterschouder.
*Gelderland-5: Jacobus te Hove, Apeldoorn, 29-3-1781, 24-4-1781.
ten HOVE - een bijzondere boom.
*Putten-1-4: Kil ten Hove, Putten 1545. Omschrift: de naam. In tekst: Kijl then Hoeff.
ter HOVE - drie vijfbladige bloemen.

Giesbert ter Hove, Arnhem 7-10-1410.
GAArnhem, Loeff 312.
*Verkerk (1992, afb. 50, 52 zegel.
Gelders Archief.
Zie ten HAVE, van der HOEVEN en van HOVEN.
van der HOVELWIJCK - een verkort smal kruis, vergezeld boven rechts en boven links van een voorwerp,
dat waarschijnlijk een vogel met poten zonder nagels is.
*Arnhem-15: Henric van der Hovelwijck, knaap, Arnhem 1436.
ten HOVEN - een ankerkruis.
*Klooster-1-1: Johan ten Hoven 7-7-1511. Omschrift: de naam.
van HOVEN - een adelaar.

Heynricus de Hoven, Arnhem, 7-10-1333
GAArnhem, Loeff 75.
*Verkerk (1992, afb. 6 zegel.
Gelders Archief.
Of is dit ook een ten Have?
van HOVEN - drie grote (ster)rozen met puntige bladeren. Helmteken: op een steekhelm een tak in de vorm
van een groot varenblad.
*Rhenen-2-2: Gisbert van Hoven, scepen van Arnhem 1554. Omschrift: de naam (beschadigd).
Zie van der HOEVEN en ten HOVE.
HOYE - een Sint-Antoniuskruis (Tau- of Griekse T-kruis, i.e. een kruis als de hoofdletter T).
*Backer, 1880: zegel van Steven Hoye, 1432:
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HUBENS - een ploeg op grond, vergezeld boven van een kroon met drie fleurons. Helmteken: een
ploegijzer.

Petrus Hubens, med. doctor, geërfde in Veluwen,
Loenen 12-5-1738, 8-1-1745, 11-1-1744.
*Horst-1: tek. R.T. Muschart.
*Gelderland-5: Petrus Hubens, med. doctor,
Arnhem 17-10-1759.

HUBRECHTS - een merk.
*Rhemen: Johan Hubrechts 25-1-1573.
van HUECKELUM - een klimmende ram. Helmteken: een uitkomende ram.
*Hattem-1: Wilhelm van Hueckelum, scholtis ampt Doorspijk 21-3-1665. Omschrift: onduidelijk.
Papierwaszegel.
*Hoff: Jan en Herman van Huckelem, Ede 25-4-1427. In tekst: van Hueckelum; Harmen van Huekelen, huis
in Ede buurschap Manen 24-4-1484.
Zie van HOECKELUM.
van HUECKLUM - een omgewende klimmende ram. Helmteken: een dito ram uitkomend, doch onduidelijk.
*Elburg-4: Wilhelm van Huecklum, scholtis van het ampt Doornspijk 11-2-1618.
van HUECKLUM - een omgewende springende ram.

Albert van Huejkelem, Nijkerk 15-11-1572. Omschrift: -HOKELVGANijkerk, Gasthuisarchief charter 1572-11-15.
Coll. ACZ foto N I.17.
van HUECKLUM - gedeeld, I. in zwart een klimmende zilveren bok, goud gehoefd en met eveneens
gouden geslachtsdelen, II. in rood een zilveren kruis. Helmteken: een bok van het schild uitkomend.
Dekkleden en wrong: zwart en zilver.

*Schutte (1975): 5.26 Wilhelmus ab Huecklum,
Elburg 1663, praetor in Doornspijck.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
Zie van HOECKELUM.
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van HUEDT - een keper, vergezeld van drie doorboorde sterren/spoorraderen. Helmteken: een kleine ster
los zwevend spoorrad tussen twee lange overvallende struisveren, die langs de buitenrand bestoken met
vier klaverblaadjes aan steeltjes of pauwenveren en geheel boven langs de binnenrand van elke struisveer
een dito gesteeld klaverblaadje, die naar binnen buigen.
*Veluwe-3: Lambert van Huedt, scholtus ampt Nijkerk 21-6-1632. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Gelderland-4: Lambert van Huedt, scholtis ampt Nijkerk 28-4-1628. Sterren achtpuntig. Omschrift: de naam
en scholt tot Nyker[ck]. Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Lambert van Huedt, scholtis ampt Nijkerk 22-1-1624, 27-1-1624, 24-3-1624, 24-4-1633.
Lambert van Huedt, scholtus tot Apeldoorn, 18-6-1628. Omschrift: onleesbaar. Papierwaszegel.
Zie van HUET.
Variant: de drie sterren achtpuntig. Helmteken: drie achtpuntige sterren (2-1) los zwevend tussen twee
grote naar buiten overvallende struisveren.

Wapen van Lambert van Huedt.
Detail van een schilderij Weeshuismeesters te Nijkerk
Bierens de Haan (red.). 2002. Lambert van Huedt, scholtus van het ambt
Nijkerk 1624-1634, en provisor van het Weeshuis te Nijkerk, 1639.
Coll. Anton C. Zeven foto N V.07.
*Gelderland-4: Lambert van Huedt, scholtis ampt Nijkerk 24-10-1625.
Omschrift. Papierwaszegel.
Variant: de drie sterren zespuntig. Helmteken: twee hoorns langs de buitenzijden bezet met vier vijfpuntige
Variant: helmteken: onduidelijk, mogelijk twee hertshoorns (Muschart, waarschijnlijk struisveren, ACZ).
*Elburg-2-2: zegel Henrick van Huedt, scholtis van het Ampt Apeldoorn 14-1-1635.
De hertshoorns worden door Muschart hertehoorens genoemd.
sterretjes boven elkaar, waartussen drie sterren (2-1) los zwevend.
*Gelderland-4: Henrick van Huedt, scholtis ampt Apeldoorn 14-8-1627. Omschrift. Papierwaszegel.
Zegels uit GANijkerk en GABarneveld

Lambert van Huedt, Scholtis tot
Nykerk, 8-9-1636.
GANijkerk. Weeshuisarchief 110.
Coll. ACZ foto Nijkerk V.07.

idem, Scholtus tot Nijkerck ende
Rentmeester van St. Catarijnen
Clooster aldaar, Nijkerk, 16-7-1638.
GANijkerk, Weeshuisarchief 70
Coll. ACZ foto Nijkerk IV.20.

Idem, 16-2-1639.
GABarneveld doos 17 code 13.
Coll. ACZ foto.

van HUEF - een smalle keper, vergezeld van drie vijfpuntige sterren. Helmteken: een dito ster tussen een
voorwerp.
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*Gelderland-2: Alfert van Huef, geërfde in Veluwe, Epe 1618.
van HUEMEN - een klimmende eenhoorn.
*Arnhem-6-3: Arien Harmensz van Huemen, erfpachter in Neder-Betuwe 15-1-1634. Omschrift: onduidelijk.
van HUEMEN - een smal verkort krukkenkruis ondersteund door een klein hart.
*Arnhem-32: heer Herman van Huemen, vicarius en provisor van het St. Peters Gasthuis te Arnhem 10-11576. Omschrift: de naam.
van HUESSEN - een barensteel met drie hangers, geheel boven in het schild geplaatst. Een effen
hartschild. Helmteken: op een steekhelm een zwanenkop naar beneden gericht aan een sterk gebogen
hals.
*Arnhem-15: Henric van Huessen, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: onduidelijk.
van HUESSEN - effen met een effen hartschild. Helmteken: een zwanenkop aan een sterk gebogen hals
tussen twee kleine bazuinen als omgekeerde keper gerangschikt.

*Hattem-1: Henrick van Huessen, schepen bijnnen Hattem 19-4-1604. Omschrift: alleen de voornaam over.
van HUESEN, /HUESSEN, HUYSSEN - in zwart een zilveren hartschild. Dekkleden en wrong: zwart en
zilver. Helmteken: een rood gebekte zilveren zwanekop en hals tussen twee zwarte met goud beslagen
vederkokers, geplaatst in de vorm van een omgekeerde keper.
*van Helbergen.
Variant: helmteken: zwanekop met hals en borst tussen twee bazuinen.
*Hattem-1: Henryck van Huessen, burger tot Hattem 14-11-1615. Papierwaszegel.
zw (vHelbergen).

Huet, zie volgende blz.

601

van HUET - in blauw een zilveren keper, vergezeld van drie vijfpuntige zilveren sterren. Helmteken: een ster
van het schild tussen twee zilveren struisveren, elk beladen met zeven gouden vermoedelijk sterren boven
elkaar geplaatst.

*van de Bosch: geslacht o.a. te Apeldoorn en Nijkerk.
kleur (vdBosch).
Variant: een streepkeper.
*Gelderland-6: Gerrit van Huet, Harderwijk, 1563.
Zie van HUEDT.
van HUEVE - een smal schuin kruis met verbrede einden met tussen de armen een ring.

C. van Hueve, gildemeester 1751.
*Arnhem-30 en AZ-283.
AZ-283 (de ringen koeken of bollen).
HUGEN - een merk.
*Arnhem-6-3: Thonis Hugen, schepen van Arnhem, geërfde in Veluwe 22-9-1548.
van HUGENPOTH - in rood een beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalk. Helmteken: een rode
brakskop met uitgestoken tong en met rode hals waaroverheen de beurtelings gekanteelde dwarsbalk, die
aan beide zijden uitsteekt. Schildhouders: twee brakshonden.
*Horst-1: Mr. Joannes Nepimucenus Wilhelmus Antonius Hugenpoth, notaris te Arnhem 8-9-1730.
*ten Houte de Lange (2001).
kleur (ten Houte de Lange, 2001).
*Baak-1: van Hugenpoth, op Warnsborn bij Arnhem 25-8-1825.
Variant: Helmteken: een kop en hals van vermoedelijk een draak.
*Brantsen: Mr. Joannes Nepomucenus Wilhelmus Antonius van Hugenpoth, notaris te Arnhem 13-7-1820.
Papierwaszegel.
HUGHEN - een merk.
*Rhemen: Evert Hughen, schepen
int Nijbroick, 16-11-1623.
HUGIENIUS, zie HUIJGEN.
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HUGINCK - een smal schuinkruis, vergezeld boven van een ?voorwerp.
*Arnhem-15: Arnt Huginck, Arnhem 1436. Omschrift: onduidelijk.
HUIBERS, HUIBERTS - in blauw vijf recht opstaande zilveren vissen met de ruggen naar links (3-2).
Helmteken: een uitkomende rode adelaar. Dekkleden: blauw en zilver.

*J. Huibers. 1959. Stamboom der familie Huibers. Voorburg. Getikt. 38p.
In deze bron wordt niet aangegeven waar dit wapen gevonden is. In de beschrijving staat dat de ruggen
naar rechts gewend zijn, maar de afbeelding toont de ruggen naar links. Ook Muschart geeft aan dat de
ruggen naar rechts gekeerd zijn. Mogelijk dat de tekenaar geen rekening heeft gehouden met heraldisch
rechts en links. Zie HUYBERTS (vijf vissen).
*Horst-1: Jasper Huibertsz, 4-8-1593. Omschrift: de naam. Muschart: Huiberts.
HUIBERTI - een merk. Helmteken: het merk en de letters G en H.
*Gelderland-5: Gellius Huiberti, leenman van de Hoff tot Putten, Arnhem 14-2-1668. Lakzegel.
HUIBRECHT - een kruisboog, vergezeld boven van/getopt door een vogel, en rechts, links en beneden van
een lelie. Helmteken: een vogel.

Paulus Huibrecht, gardiaan 1737.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, en
*AZ-284.
HUICHGEN - twee dwarsbalken.
*Arnhem-6-1: Jan Huichgen, holtrichter te Uchelen 24-2-1552. Omschrift: de naam. Tekst: Hugen.
Zie HUYGHENS, en HUIGHEN.
HUIGEN - twee dwarsbalken. Helmteken: een uitkomende adelaar.
*Arnhem-32: Johan Huigen, amptman en stadhouder der lenen te ? 23-2-1611.
HUIGHEN - twee dwarsbalken.
*Arnhem-13: Willem Huighen, schepen van Arnhem 19-4-1597. Omschrift: de naam. In tekst: Huijgen.
*Arnhem-16: Wilhem Huighen, 5-2-1603. Omschrift: de naam.
*Arnhem-10: Wilhelm Huighen, burgemeester van Arnhem 25-4-1607. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
*Gelderland-11: idem.
*Gelderland-2: Willem Huighen, Gelders leenman, 13-1-1613. Omschrift: de naam. In tekst: Huijgen; idem
charter 1421, 22-4-1615.
*Gelderland-5: Willem Huygen, Arnhem 21-7-1615. Handtekening: Huijghen.
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Zie HUICHGEN en HUICHGEN.
von HUIS - een dwarsbalk over vijf linkerschuinbalken heengaande. Helmteken: drie struisveren.
*Brummen-1: Coenraad von Huis, amptsjonker, geërfde voorstander der gemeente en mede van de
pastorie tot Brummen 19-2-1648. Omschrift: von Huis.
In de tekst: von Hous to der Rheer.
van HUISSEN, HUESSEN - een effen schild waarin een effen hartschild. Helmteken: een zwanenkop met
hals en borst tussen twee trompen.
Ik vraag mij af of deze beschrijving voor dit zegel op gaat.

Henrick van Huissen, Nijkerk 5-3-1652
older styll. Bovenschrift: --VAN HV--.
GANijkerk, Weeshuisarchief 112.
Coll. ACZ foto N III.29. 1737.
In de tekst Huessen.
*Gelderland-1: Henrick van Huissen tot
den Wardt, leenman van het Huis
Clarenbeek, Arnhem 7-7-1668.
*Horst-1: Gisbert van Huissen, 12-1-1636.
Omschrift: de naam.

van den HUL - geen schild: op water een horizontaal geplaatste walvis met één waterstraal, en een slag in
de staart. Omschrift: Recht door zee.
*Bentinck: Rutger van den Hul, Ede 31-8-1769, 2-9-1769.
van HULDEN - een ankerkruis. Helmteken:op een wrong vermoedelijk een vuurkorf. Gerestaureerd.

Rickert van Hulden, 17-2-1625.
*GABarneveld doos 15 code 9.1001.
Coll. ACZ foto B26.19.
Zie ook bij van den HULSEN.
HULMAN - een slanke vogel, vergezeld bovenlinks en benedenrechts van een klaverblad.
*Rhemen: Arndt Hulman, scepen inden Nijenbroick, 1539. Op lint de naam.
van den HULSEN - drie hulstbladeren. Helmteken: een uitkomende beer.
*Gelderland-2: Ffrans van den Hulsen, geërfde in Veluwe, ampt Epe buurschap Empse. Op lint de naam
van Hulsen.
Zie ook INGHEN HULS. Ffrans in de tekst.
van HULST - een geplante boom. Helmteken: een boom tussen een vlucht.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ-285: Joost van Hulst,
Gardiaen 1758.
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Ioost van Hulst,
Arnhem, Gardiaen, 1758
AZ-285.

Zeven (2006: 46.35): H. van Hulst,
Zeven (2006: 22.13): H. van
namens de Amptman ende Richter
van Hulst, Amptman, Richter en
des Ampts Over-Betuwe, -- 9-3-1701 Dijckgreef des Ampts Over-Betuwe,
-- 21-12-1707.

*Arnhem-18: Joost van Hulst en zijn vrouw Sibille van DORTH, Arnhem 13-3-1750.
*Gelderland-5: J. van Hulst, leenman van Gelre, Arnhem 6-9-1753.
van HULST - zie bij van DAM/van HULST
van HULST - een boom op grond tussen twee armen van de grond uitgaande, waarvan de handen tegen
de onderkant van de kruin reiken. Helmteken: een dito boom met armen.

Zeven (2006: 22.28): H. van
Hulst, namens de Amptman en
Ridderschappen des Ampts
Overbetuwe [-] 12-9-1708.
*Gelderland-4: H. van Hulst, righter der vrij heerlijkheid Loenen, 27-8-1736.
Variant - schilddekking: een kroon met negen parels (gravenkroon): twee zegeltypen.

Zeven (2006: 48.05): H. van Hulst,
Zeven (2006: 47.24): H van Hulst,
namens de Amptman ende
als voorgaande, [-] 30-6-1731.
Ridderschap des ampts Overbetuwe,
mitsgadders Gecomm[itteerde]n der steden Nijmegen en Arnhem, lantsc[hrijve]r, [-] 25-8-1727.
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Variant: kroon met vijf fleurons: twee zegeltypen.

Zeven (2006: 47.27): H. van Hulst,
Zie bovengaande.
[-] 6-6-1738.

Zeven (2006: 48.00): H. van Hulst,
Zie voorgaande.
[-] 11-12-1748.

van HULSTEIN - een boom geplant in een vierkante bak. Helmteken: de boom zonder bak.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ286: Evert van Hulstein (Hulstyn, Heilstein), 1763, AZ-287: Evert van Hulstein,
Gardeiaen, 1750, AZ-288: R. van Hulstein, Extras raad 1779.
AZ-286.
zie ook HULSTEIJN en HEILSTEIN, waar ook toelichting op 'sprekend wapen'.

HULSTEIJN - in zilver een rode put, waarin een groene boom, alles op een groene grond. Helmteken: op
een groen-zilveren wrong de boom en de put. Dekkleden: groen en zilver.

Reijnder Hulsteijn, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19.
zie hierboven. ACZ: misschien is dit een sprekend wapen, waarbij de
boom een hulst i en de rode put een rode toren ('steen') is.
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HULTMAN - alliantiewapen; man: gevierendeeld, 1. wederom gevierendeeld. a en d. in blauw drie zwarte
ringen, b en c. in goud boven twee rode rozen/vijfbladige bloemen
naast elkaar en beneden een zilveren hart, 2. in goud een zwart verkort
kruis, 3. in goud boven twee rode rozen en beneden een zilveren hart,
4. in goud een zilveren ruit waarop drie zwarte vogels zitten, vergezeld
rechts en links van beneden van een rode lelie en boven twee
schuingekruiste bruine takjes, waarboven een vliegende zilveren
vogeltje. Twee helmtekens: rechts een goud beklede arm met een
zilveren zwaard in de hand tussen een blauwe vlucht, links: het zwarte
kruis tussen een gouden vlucht (HOLTMAN); vrouw: gevierendeeld. 1.
in rood een zilver stappend lam, 2. in blauw een zilveren toren waaruit
een zeemeerman, 3. in zilver een staande dromedaris van natuurlijke
kleur op groene grond, 4. in zilver een zwart kruis beladen met vijf
gouden ramskoppen (1-3-1). Twee helmtekens: rechts: het lam van het
schild tusseneen rode vlucht, links: een gouden de toren en
zeemeerman van het schild tussen een blauwe vlucht.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): G. Hultman, Arnhem, 1785; Gelders
Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: G.
Hultman, 1785.
foto ACZ. Zie de Inleiding voor kwaliteit.

*Gelderland-5: C.G. Hultman, leenman van Gelre, Arnhem 19-2-1781.
ther HUNDEN - een schuinkruis.
*Arnhem-15: Wilhelm ther Hunden, Arnhem 1436. Omschrift: onleesbaar.
HURTER - een wereldbol, waarvan het kruis een krukkenkruis is. Helmteken: een dito wereldbol tussen een
vlucht en de letters S en H.
*Brantsen: Conraet Hurter, momber, Rheden 9-8-1662, Coenraed Hurter, notaris voor den Hove van
Gelderland 11-11-1662.
van HUSS - in rood drie versmalde schuinbalken en een dwarsbalk, alles zilver. Dekkleden en wrong: rood
en zilver. Helmteken: drie struisveren, rood, zilver, rood.

*Ridderschap van de Veluwe.
zw (Ridderschap van de Veluwe); zw
(vHelbergen).
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HUTMAN - een dubbele adelaar, en in een brede schildvoet drie omgekeerde vijfpuntige sterren.
*Ede-1: Marten Hutman, geërfde in thoeffmersveen in de Rhenensevenen 13-9-1558.
HUURDEMAN - gedeeld, I. een verhoogd merk, vergezeld beneden van de letter W, II. een man, die tussen
de beide handen een voorwerp, dat mogelijk een brandend hart is, houdt. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-17: Dirck Huurdeman, lid van de Municipaliteit van Hoevelaken, 25-4-1797.
HUIJBER, HUYBERS - zes verticaal geplaatste vissen (3-3) met de ruggen naar rechts. Helmteken: een
vlucht.
*Arnhem-16: Jan Huijbers, leenman, Arnhem 16-5-1659. Papierwaszegel.
*Gelderland-4: Huijbert Huijbers, scholtis van het ampt Putten, ca 1733.
*Gelderland-5: Huijbert Huijbers, scholtis van het ampt Putten, 29-7-1721.
Zie HUYBERTS.
Variant: helmteken: antieke vlucht.
*Harderwijk-2-3: H. Huybers, Putten, vrij zeker richter 5-7-1699. Muschart beschrijft het schild als mogelijk
zes korenaren.
Zie HUIJBERS (vissen) en HUYBERTS (pluimen).
HUYBERTS - vijf rechtopstaande vissen (3-2). Helmteken: een uitkomende omgewende adelaar.
*Backer, 1880: zegel van Jasper Huyberts, 1606.
*Horst-1: Jasper Huibertsz, geërfde in Veluwe 4-8-1593.
HUYBERTS - zes pluimen? (3-3). Halfaanziende helm. Helmteken: een antieke vlucht.
*Backer, 1880: zegel van Huyberts, scholtus te Putten 1699.
Zie HUYBERS of Huybert Huybers BOIJEN. De pluimen zijn waarschijnlijk vissen.
HUYBERTS, zie BOIJEN (zes vissen), en HUIJBERS.
HUIJGEN, zie ook TULLEKEN
HUIJGEN - een haan op grond.
*Gelderland-5: Dierick Huijgen, schepen tot Nijebroeck, 7-5-1588. Omschrift: vaag. Papierwaszegel.
HUIJGHEN, HUIJGENS - in zilver twee zwarte dwarsbalken. Helmteken: een zilveren adelaarskop met
lange dunne hals (tussen een zwarte/zwart en zilveren/zilveren vlucht). Dekkleden: zwart en zilver.

Adrianius Hügienus, J.U.D. Geldriae ac Zutphaniae, consilarius dilectus noster frater, obiit 16 Junij Anno
1616.
GAArnhem 0352.1: Wapenboek van het Sint Lucasbroederschap te Arnhem.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit van foto de Inleiding
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◄Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Variant: Helmteken: een zwarte vlucht.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St.
Joosten Arnhem: Rutger Huijghen, schepen,
1617. Obiit 21 August: Ao M.DC.LXVI (=1666);
Everhard Huijgens, Heer tot Overhage,
Commissaris van de monsteringe in Gelre,
Coninck, 1623., Wilhelm Huijghens tot
Overhage, Burgermr.
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

GAWageningen: enkele zegelafdrukken

Zeven (2006: 16.13):
Everhard Huijghen,
Arnhem 7-3-1631.

Zeven (2006: 30.26):
Anth. Huyghens
Arnhem, 24-11-1677
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Zeven (2006: 43.31):
Didr. Huijghen,
Arnhem 28-1-1703.

Zeven (2006: 52.13) E.R. Huyghens, Arnhem 25-5-1739.
Zegelbeschrijvingen.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1994a): Wilhelm Huyghen, Arnhem, (heer) tot Overhage.
*Arnhem-32: Willem Huijghen, schepen van Arnhem 26-1-1656. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Willem Huijghen, leenman van Gelre, burgemeester Arnhem 13-1-1613. Omschrift: de
naam. In tekst: Huijgen.
*Gelderland-5: Willem Huijghen, Arnhem 28-2-1611.
*Gelderland-14: Willem Huijghen, burgemeester Arnhem 1662. Contrazegel: hetzelfde.
Zie ook van WETTEN voor het wapen Huijghens.
HUYGHEN – alliantiewapen; gedeeld, I. HUYGHEN (twee dwarsbalken), II. TULLEKEN. Helmteken:
HUYGHEN.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Wilhelm Huyghen, schepen, ov. 18-8-1616.
HUIJGENS - een leeuw met in de rechterpoot een verticaal geplaatst zwaard. Helmteken: een uitkomend,
aanziend gestelde vrouw, houdende in beide handen -?-.
*Arnhem-21: H.H. Huijgens, Hattem 27-2-1747.
Variant: Helmteken: een uitkomende adelaar.
*Arnhem-15: Willem Goesen Huijghens, Klarenbeek 26-3-1696.
HUYGENS, HUYGHENS, HUIJGHENS - in zilver twee zwarte dwarsbalken. Dekkleden en wrong: zwart en
zilver. Helmteken: een zilveren griffioenenkop met hals, goud gebekt en getongd, tussen een zwarte vlucht.
Zie boven.
*Schutte (1975): II.2 Wilhelmus Huighens, Arnhem; II.65 Bartolomeus Huygens, Arnhem.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van Everard Huyghens, Arnhem 274-1640, en idem W. Huyghens, Arnhem 10-9-1666. Zie ook Zeven (1993c).
*Backer, 1880: zegel van Everard Huyghens, 1640.
*De Ned. Leeuw 110 (1993): k419: van zegel van Pelgrom Huyghens, Venlo 17-5-1634. Zegel Rutger
Huyghen, schepen, ov. 21-8-1666; zegel Thonis Huyghens.
*Horst-1: Willem Goswijn Huijghens, Heer tot Clarenbeek 27-2-1677. Omschrift: de naam.
*Arnhem-16: Rutger Huijghens, ridder en raad van Gelre 16-5-1659. Helmteken: adelaarskop met hals
tussen een vlucht.
*Gelderland-7: Diderick Huijgens, voor de helft eigenaar van de Steenweert onder ampt Rheden 29-121680; idem Johan Huijgens, 29-12-1680; idem Antoni en Rutger Huijgens, Arnhem 24-1-1681.
*Veluwe-2-1: A. Huyghens weduwe Menthen: Wageningen 4-7-1764, alliantiewapen Huyghens-Menthen.
*Voorstonden-1: Wilhelm Huijghen 27-7-1609.
*Arnhem-27.
*Gelderland-5: Everhardt Rudolph Huijghens, burgemeester van Arnhem (getr. met Henrietta Agneta
COUTIER), Arnhem 22-10-1733; wed. Henriette Agnes Coetier wed. Mr. Everhard Rudolph Huyghens (in
leven burgemeester), ?Arnhem 17-10-1769.
Variant: Dekkleden en wrong: zilver en zwart, of griffioen zonder tong.
Variant: griffioen van het helmteken zonder tong.
*Schutte (1975): II.234 Everhardus Huighens, Arnhem.
Variant: Helmteken: de tweede dwarsbalk met adelaarskop.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Everhard Huyghen, Arnhem, heer tot Overhage, 1623 commissaris van de
Monsteringe in Gelre, coninck.
Zie ook HUICHGEN.
*Arnhem-13: Everhard Rudolf Huygens, J.U.D., schepen van Arnhem 5-1-1737. Muschart: het helmteken is
een adelaarskop met hals tussen een vlucht. Omschrift: de naam.
Variant: dekkleden en wrong zilver en zwart en als helmteken een uitkomende zwarte adelaar.

* Schutte (1975): V.83 Antonius Huyghens, Arnhem
V.115 Rutgerus Huyghens, Arnhem.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

Variant: in zilver twee rode dwarsbalken. Helmteken: een adelaarskop met hals tussen een vlucht.
*Brantsen: Everhard Rudolph Huijghens, Arnhem 8-5-1743.
Variant: de griffioen met vleugels, de tong zilver. Schildhouders: twee gouden griffioenen.
*ten Houte de Lange (2001).
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Thonis Huijgen.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding. Zie ook Gerlich van RIJSWIJCK.
HUYGHEN/TULLEKEN – alliantiewapen; gedeeld, I. HUYGHEN (twee dwarsbalken), II. een dwarsbalk,
beladen met twee ramskoppen (TULLEKEN). Helmteken: een zilveren naar links gewende vogelkop met
hals tussen een eveneens naar links gewende rode antieke vlucht. Dekkleden: rood en zilver.

*Ede-1: Everard Huyghen, Arnhem 1-7-1655, 1-2-1656. Boven het schild de
letter W en H.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Wilhelm Huyghen. schepen. Obiit Ao 1616 Die 18 Augusti.
foto ACZ.
Zie voor kwaliteit van foto de Inleiding.
HUIJGENS - gevierendeeld. 1 en 4. twee palen, 2 en 3. doorsneden, A. een gekroonde, gaande leeuw, B.
effen. Hartschild: een lelie. Helmteken: ?kruis. Om het schild de keten van St. Michel.
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Zeven (2006: 14.00):
C(ornelis) Huijgens.
Den Haag ca 27-6-1559.
Biref misschien in
Warneston geschreven.

Zeven (2006: 13.28)
C(ornelis) Huigens
Au camp d’Assenede (in het veld te Assenede)
26-7-167(afgebroken).

*Wageningen-1: C. Huijgens, in het leger te velde 23-6-1645.
*C. Huijgens, ‘SHage, 27-10-1655.
HUIJGHENS - gevierendeeld, 1. en 4. in goud drie zwarte vissen met de kop omhoog, 2. en 3. in rood twee
gekruiste zilveren hanenpoten.

◄WIJNEN.

HUIJGENSZ - drie letters van een bijzonder gevormde h. Helm zonder helmteken.
*Gelderland-6: Henrick Huijgensz, Scherpenzeel, 4-2-1568. Omschrift: ?. Papierwaszegel.
HUIJGINCK - drie omgewende leeuwen op een met liggende blokjes bezaaid veld. Geen helmteken.
*Klooster-1-1: Gheryt Huijginck 10-8-1544. Omschrift: Gheryt Huginck.
van HUIJNEN - een ankerkruis. Helmteken: ?bekleed mansborstbeeld en links daarvan een vleugel en
daarnaast links vergezeld van de letter H
*Gelderland-1: Henrick van Huijnen, Wageningen, 15-7-1635.
Muschart: zie ter Hoenen.
van HUYSEN - een merk.
*Steenkamp, 1917: Harderwijk: O. van Huysen.
*Idem Muschart (1950): 12.
Muschart (1950): 12.
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HUIJSMAN - een helm met geopend vizier met grote in de nek afhangende pluim. Helmteken: een vlucht.
*Harderwijk-2-5: Dr. J.C. Huijsman, Harderwijk 18-11-1765.
HUIJSMAN - een smalle dwarsbalk, vergezeld beneden van drie korenaren naast elkaar.
*Rhemen: Henrijck Huijsman, richter in den Nijenbroick, 1478. Omschrift: de naam.
:identiek aan Wier STEVENSOEN.
van HUIJSSEN - een omgewende leeuw.
*Gelderland-6: Johann van Huijssen, Harderwijk, 10-4-1563. Omschrift: Jan ten Haus, op 5-11-1562 heet hij
Jan ten Haeff.
Zie ten HAEFF.
HUIJSSEREN - een merk gevormd uit de letters I, V en H boven elkaar.
*Veluwe-2-15: Jacob van Huijsseren, Arnhem 22-4-1667.
Het lijkt op een merk, maar is het niet.
HUIJSSEREN - doorsneden, A. een omgewende geharnaste man met sjerp om en schuinlinks gericht kort
zwaard van de rechts gewende rechterhand, het bovenlichaam aanziend gesteld, gezeten op een
omgewend, springend paard, dat met de voorste helft uit de snijlijn komt, B. effen (gedamasceerd).
Helmteken: de omgewende man op een uitkomend paard.
*Veluwe-2-15: Johannis van Huijsseren 17-9-1658.
van HUIJSTEEN - drie verhoogde lelies, vergezeld beneden van een kleine vierbladige bloem.
*Gelderland-18: Wouterus van Huijsteen, richter van het ampt Nijkerk, 22-5-1802.
Zie hieronder.
van HUIJSSTEEN - boven drie lelies en beneden een pentalph. Boven het schild de letters H en H.
R.T. Muschart. 1957. Familienamen naar erven. Gens Nostra 12: 14: er staat 3 vergezellende lelies. Zie
hierboven.
van HUIJSWEERDEN - een halve, klimmende bok, uitgaande van de linkerbenedenhoek.
*Hattem-2-3: Wenemer van Huijsweerden, kerckmeester van de kerk te Wijlsem. Omschrift: de naam.
van HIJERDE - een handmerk als twee XX elkaar aanstotend.
*Gelderland-6: Pelgrum van Hijrde, pastor/predikant te Vaassen, 6-10-1603.
Muschart merkt nog op: zie then HOLT.
HYLLENIUS - in blauw twee schuingekruiste zilveren zwaarden met gouden gevesten, de punten naar
beneden; een zilveren schildhoofd met twee groene kransen, beladen met vier rode vierbladeren met
gouden harten. Dekkleden en wrong: blauw en zilver. Helmteken: een vrouwenborstbeeld van natuurlijke
kleur met blond haar, waarin een groene krans, waarop een rode vierblad met een gouden hart, en blauw
gekleed, het gewaad goud afgezet.

*Schutte (1975): I.95 Wilhelmus Hyllenius,
Arnhem.
zw (Nix).
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HYNCKERT, HIJNCKERT - een smalle barensteel met drie zeer korte hangertjes geheel boven in het
schild en de beide schildranden rakende op gevierendeeld veld, waarop elk kwartier beladen met een
leeuw. Helmteken: op gekroonde traliehelm een aanziend gesteld mansborstbeeld. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
*Gelderland-1: Wijlhem Hijnckert, richter tot Arnhem en Veluwezoom 16-4-1537. Zegel?
*Gelderland-6: Willem Hijnckert, scepen tot Arnhem, 1549.
*Rhenen-2-2: Wilhem Hynckert, scepen van Arnhem 1545. Omschrift: --lem---nckert-- (beschadigd).
Zie HINCKAERT en HINCKERT.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN BESCHRIJVINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter I
Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

Merken als wapenstukken vormen een wezenlijk onderdeel van het wapen. Zij zijn vaak afgeleid van
persoonlijke merken (handmerken). Bij het ontwerpen van een wapen zal de eerste wapenvoerder hij
zijn handmerk hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie, die
opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeentearchief van
Barneveld.

van IMBYZE van BATENBURG - gevierendeeld, 1 en 4. een purperen leeuw op een geschuind veld van
zes stukken, goud en blauw en een rode uitgeschulpte zoom, 2 en 3. in rood een zilveren kruis vergezeld
van vier gouden droog-scheerdersscharen met de punten omlaag. Twee helm-tekens: rechts: op een
gekroond helm twee geklede bruine mans-borstbeelden met bolhoed op het hoofd naast elkaar, waarboven
de woorden SILLY SILLY, links: op een gekroond helm twee zilveren berenpoten met rode zolen tussen een
rode (antieke) vlucht beladen met het kwartier 2. links een batavier van natuurlijke kleuren als schildhouder.
(zie Bron HGD voor nauwkeurige beschrijving).

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: een streepschuinkruis. Helmteken: twee geklede mansborstbeelden met hoge hoed op het hoofd
naast elkaar.
*Gelderland-4: W. de Imbijze van Batenburg, officieel persoon, Wageningen 4-5-1752.
IMMINK – in goud een figuur in de vorm van een waaier bestaande uit drie lussen op een steel, waarvan
het benedeneinde haakvormig naar links is omgebogen en bedekt is met twee liggende boven elkaar
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geplaatste weerhaken alles groen, en in het schildhoofd vergezeld van een zwarte achtpuntige ster.
Helmteken: de ster van het schild al of niet tussen een (antieke) vlucht. Wrong en dekkleden: groen en
goud.

Renkum 15-3-1811.

Zutphen ca 3-3-1798.

Vlnr: Zeven (2006: 38.26): B. Immink, De Adjoint van de maire van Oisterbeek. Renkum 15-3-1811. G.
Wessels gebruikt het zegelstempel te Zutphen op ca 3-3-1798. Toegevoegd kleurenafbeelding uit Ned.
Patr. 1943. Het veld kan ook van zilver zijn.
A.C. Zeven. 2007. Het merkwaardige stuk in het wapen Imminck/Immink. Heraldisch Tijdschrift 13: 18-21.
van INGEN - op een schild de letters S en S naast elkaar.
*Arnhem-18: Susanna Scheuten, vrouw van Hendrik Roelofs, Arnhem 2-7-1776.
Susanna Scheuten bezat waarschijnlijk geen eigen zegelstempel.
van INGEN - een dwarsbalk, waaruit drie gesteelde eikels oprijzen, onder vergezeld van een ster.
*Backer, 1880: zegel van Jacob van Ingen, 16xx.
van INGEN - in blauw een beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalk. Gekroonde helm en blauwe en
zilveren wrong en dekkleden. Helmteken: een rode vlucht. Schildhouders: twee omziende rood getongde en
genagelde gouden griffioenen.

Bron: Hollandse Genealogische Databank

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink

Rudoph van Ingen.Afbeelding in
spiegelbeeld van zijn zegelstempel
ca 1690.Omschrift: RVDOLPH VAN.
INGEN. leenman van Putten
Elburg 13-3-1717.

Schutte (1971) afb.11: Rudolph van Ingen, ged. Elburg 21-04-1667, schepen en burgemeester aldaar, ov.
*Gelderland-5: Rudolf van Ingen,Elburg 04-08-1719.Stempel in Kon. Penningkabinet.
 Zie volgende.
*ten Houte de Lange (2001): vlucht zwart.
*Hattem-2-2: Dr. Philip van Ingen, gevolmachtigde van de stad Campen 16-4-1760.
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*Elburg-2-4: Aleyda Johanna van Ingen, vrouw van Hendrick L. van der Merwede, testeert op den huize
Broeker-Oord te Oldebroek 19-1-1839. Ruitschild.

*F. Nikkels. Veluws?. Een merkwaardig getekende dwarsbalk.
Een merkwaardige dwarsbalk.

van INGEN - in zilver een beurtelings gekanteelde dwarsbalk met blauwe balk en rode tinnen. Dekkleden:
blauw en zilver. Helmteken: een gouden kroon waaruit een zwarte antieke vlucht. Schildhouders: twee
omkijkende gouden griffioenen.
van INGEN - een dwarsbalk. Helmteken: een dwarsbalk tussen een antieke vlucht.
Pieter/Peter van Ingen, Raaetsheer 1750.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-300.
AZ-300.
*Arnhem-18: Peter van Ingen en zijn vrouw Geertruid te WATER, Arnhem 24-41778.
Betekent de arcering dat de balk groen gekleurd is?
INGENHAVE - een dwarsbalk, vergezeld boven van drie sterren naast elkaar.
*Gelderland-2: Jacop Ingenhave verkoopt een paard aan de hertog van Gelre 30-5-1384. Omschrift: weg.
Veluws?
INGHEN HULS - drie hulstbladeren. Schildhouders: links naast het schild een edelvrouw (Muschart: fraai
kostuum).
*Gelderland-6: Daem Inghen Huls, verklaart dat hij door de hertog van Burgondiën aangesteld is tot
rentmeister in het quartier van Arnhem en Veluwe, 15-12-1473. Omschrift: de naam.
Zie ook van den HULSEN.
INGENULANDT, ingen NUWELANT - in zilver een geënte rode dwarsbalk. Een helm met een driebladige
kroon, waarboven uitkomend een beer met de voorpoten omhoog gestrekt en de kop omgewend naar
rechts, dragend een halsband in de vorm van een geënte dwarsbalk.
*Arnhem-6-1: Arnt Ingen Nulaent Arnhem 13-11-1480. Omschrift: de naam. In tekst: Inghen Nuwelant.
Wapen van zijn vrouw Beerte: vijf kepers, vergezeld boven rechts van een vijfpuntige ster. Omschrift:
onduidelijk. Zie ONBEKEND-11.
*Rhemen: Gelijs Ingen Nulant, Arnhem 8-7-1446. Omschrift: de naam. In tekst: Ingen Nuwelant.
*Arnhem-6-3: Gelis Ingen Nuwelant, scepen tot Arnhem 24-4-1443. Omschrift: onduidelijk; Gilijs Inghen
Nulant 4-6-1455. Omschrift: de naam.
*Arnhem-15: Gelis Ingen Nuwelant, Arnhem 25-2-1450. Omschrift: de naam.
*Arnhem-16: Gelis Ingen Nuwelant, arbiter in geschil, 1443. Omschrift: weg.
*Verkerk (1992: Gelis ingen Nuwelant, Arnhem, 24-4-1443).
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*Arnhem-34: Gerit Inghennulant, richter tot
Waegeninghen 1554. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
*Ridderschap van de Veluwe. Ook: J. Maris.
1958. Bijdr. en Meded. Gelre 57: 51. Maris spelt
de naam INGEN NULANDT. Leden waren o.m.
gegoed in de Betuwe, Arnhem en Wageningen.
◄Verkerk, 1992: Gelis ingen Nuwelant, 24-41443.
zw (Ridderschap van de Veluwe), en xerox's van zegels bij Maris (1958);
Gelders Archief zegel Gelis ingen Nuwelant, Arnhem, 24-4-1443.
Variant: de dwarsbalk breed en zeer verhoogd.
*Gelderland-1: Jan Ingenulant 26-11-1506. Omschrift: de naam.
Muschart (1950): Rietstap foutief: golvende dwarsbalk.
GAArnhem: Ingenulandt (Verkerk).

Henrick Ingeen Nywelant, 1409.
Verkerk B6521/24.
NB-765-128.

Gelis Ingen Nuwelant, 1439.
Verkerk B6527/31.
BW-392-40.

Gelis Ingen Nuwelant, 1450.
Verkerk B6557/13.
GA-1817-888.

INGEN NULANDT - gedeeld, I. een geënte dwarsbalk, II. drie uitgerukte bomen binnen een geblokte
schildzoom, waarvan vier balken beladen met vijf (moeilijk te beschrijven figuur) en vier blokken met een
adelaar.
*Gelderland-5: Johan Baron Ingen Nulandt, op de Praest/Arnhem 4-3-1653.
Zie ook van NULANDT.
INGENULANDT, zie ook ONBEKEND-11
van IRSSEN - een smalle wassenaar vergezeld van drie zeer kleine sterren dichtbij de boven- en de
benedenrand geplaatst. Omschrift: (plat). Papierwaszegel.
*?
van IRTHE - boven de rechterhelft en beneden de linkerhelft van een schelp, dicht naast elkaar, beneden
de linkerhelft van een schelp. Helmteken: op een gekroonde traliehelm twee berenpoten met de klauw
omhoog en aanziend gesteld.
*Veluwe-3+Veluwe-8: Michael van Irthe, geërfde in Veluwen, ?buurt van Heerde/te Hulsbergen 22-6-1591.
Omschrift: de naam.
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van ISEM – in rood een zilveren klimmende hert.

*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
Zie ook van ISSCHEM.
van ISENDOORN - in rood drie vairpalen naast elkaar, en een gouden schildhoofd. Helmteken: op een
gekroonde helm een rode leeuw tussen twee rode fakkels met gouden vlammen. Schildhouders: twee
leeuwen met één poot aan de helm en één poot op het schild.

◄Ridderschap van de Veluwe.
*Schutte, 1975 7.63 Henricus ab Isendoorn, 29-10-1655.
*Wapenkaart 17e eeuw, coll. CBG, zie Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 40
(1986): 72-73.
*Gelderland-5: Elbert van Isendoorn, heer tot Stockem ende Cannenburch,
dijckgraef van Veluwe, op Cannenburch 13-1-1668; Henrick van Isendoorn, heer
tot Stockum ende Cannenburch, dijkgraaf van Veluwe, majoor van een regiment
cavallerie, op Cannenburch 13-2-1694, geh. met Margaretha van REEDE;
Hendrik van Isendoorn, oud-ontvanger van het ambt Epe, Epe 19-1-1756.
*Horst-1: Elbert van Isendoorn à Blois, heere tot Kannenburch ende Stockum en
dijkgraaf van Veluwe, 7-3-1666.
Variant: drie vairpalen en in een schildhoofd rechts een gaande leeuw.
*Arnhem-15: Willem Alertssoen van Ysendaren, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: beschadigd.
van ISENDOORN à BLOIS CHATILLON - in rood drie vairpalen en een gouden schildhoofd.
Schilddekking: een kroon waaruit een naar links gewende rode leeuw tussen twee geel brandende bruine
flambooien. Schildhouders: twee leeuwen.
*ten Houte de Lange (2001).
*Epe-1-1.
*Hattem-1: Frederik Johan baron van IJsendoorn a Blois, vrijheer van Corthesem, Orey, Ham en heer tot
Cannenburg, dijkgraaf van de Veluwe 26-1-1745.
Steenkamp, 1917: Vaassen: versleten zerk met rechts wapens van de acht kwartieren van --ierich va[n]
Ise[n]dor. gnt. va[n] Bloys, ov. 15--: Isendorn gnt. van Bloys, Rossem, Sterkenborch, Hemert, Brakel,
Gronsfeldt (dwarsbalk), Ackersloet en Herler; en links wapens van 8 kwartieren van Sophia van Stommel,
ov. 29-8-1576: Stommel (6 rozen (1-3-1-1), Ruchelinck, Vroech, Rurich, Milenbroeck, Pinssen, Eller en
Wachtendonck. Zie Adrianus VIJGH.
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*Gelderland-5: F.I. baron van Isendoorn à Blois, heer van Cannenburg, Corthusen en Oreij, gen. majoor van
de Cavallerie en kolonel-commandant van een regiment ruiterij, in het leger bij Oudenbosch, 17-9-1747.
Variant: in het schildhoofd rechts een rode leeuw.

*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
van ISENDOORN à BLOIS/van ESSEN – alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. van ISENDOORN à
LOIS, 2 en 3. van ESSEN. Hartschild: van KNIPPENBURG (doorsneden van 10 stukken rood en zilver, in
zilveren schildhoofd drie rode vogels naast elkaar).

Kwartierstaat van Hadewich Maria van Essen, Vrou tot Stockem, Cannenburch Ende Swanenburch,
Dijckgreffin van Veluwen. Haar vader is Rijckwijn van Essen, Heer op den Swanenburch, Dijckgreve van
Veluwen; haar moeder is Sophia van Voorst, Vrou van Swanenburch, Dijckgreffin van Veluen. Hadewich
de
was getrouwd met een van Isendoorn à Blois. Detail van Hadewich’s 17 eeuwse kwartierstaat. Coll.
Stichting Gelderse Kastelen. Ontleend aan folder met aankondiging van boek Historische buitenplaatsen
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van Nederland, door Jhr. Dr. H.W.M. van der Wyck. Canaletto. Idem Uit: C. Gietman.2010. Republiek van
adel (Eer in de Oost-Nederlandse adelsculruur (1555-1702). Uitgeverij Van Gruting.

◄hartschild: van Knippenburg.
Niet aangegeven is waarom het hartschild van
Knippenburg is aangebracht.

van ISENDOORN/van LOENERSLOOT – alliantiewapen; gedeeld, I. (van ISENDOORN), II. van
LOENERSLOOT.
*Gelderland-1: Mansschild: Willem van Isenderen, geh. met Elsele van Lonresloet/Loenresloot. Omschrift:
de naam van wie?
van ISSCHEM - een omgewend springend hert.
*Gelderland-1: Vyncentius van Isschem. Omschrift: ?. Papierwaszegel.
Muschart: zie van ISSEM en van ISEM.
van ISSELDIJCK - onduidelijk
*Arnhem-6-3: Derck Arijaens van Isseldijck, erfpachter in Neder-Betuwe 15-1-1634.
Muschart: zegel totaal plat.
van ISSELMUDEN - in rood een zilveren keper vergezeld van drie zilveren geknotte eenden of merletten.
Helmteken: een rode griffioenenjop met hals en zilveren, resp. rode tong, de hals beladen met de keper en
twee merletten van het schild. Wrong en dekkleden: rood en zilver. Schildhouders: twee gouden
roodgetonge leeuwen. Alles geplaatst p[ een eveneens gouden arabesk.

▲Mensema et al. 2000. Ridder- ▲ Hollandse Genealogische
Databank
Flessiers, wapenheraut in de Republiek.
Jbk. CBG 62:54: van Isselmuden.
Ridderschap Overijssel, p.77 detail.

^E. Wolleswinkel. 2008. Willem

van ISSELMUDEN/van ESSEN – alliantiewapen; gevierendeeld, 1-4. in rood een zilveren keper vergezeld
van drie (uit hoffelijkheid naar links gewende) zilveren geknotte eenden of merletten (van ISSELMUDEN), 23. in zilver een zwarte schuinbalk met drie gouden aanstotende ruiten geplaatst in de richting van de
schuinbalk (van ESSEN).
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*Dubbe (1999): Stadsbeker van Vollenhove, 1682, gemaakt door Derck Lamberts Bergh, werkzaam 1665voor 1714 (part. coll.): Johan van Isselmuden (x Agnes van Essen).
uit Dubbe (1999).
van ISSEM - gedeeld, I. van zilver en zwart van zes stukken, II. tweemaal doorsneden, A. in zilver een
rustend rood hert op een groene grond, B. in zilver drie scholeksters (zwart met witte streep op vleugel),
rood gebekt en gepoot, eveneens op groene grond, C. in goud drie zilveren (!) lelies.

Zeven (2006: 28.08 resp. 27.002): G. van Issem, Den Haag 11-1-1703, resp. 17-11-1703.
o.a. gegoed in Wageningen. Zilver op goud!
▲Wijnen.
*Hoeben (2001): 1. in zilver drie zwarte dwarsbalken.
Zilver op goud is heraldisch ongebruikelijk.
van ITTERSUM - in zilver drie rode ezelskoppen. Helmteken: een rode Hermeshoed (met twee rode veren)
en met een zilveren omslag. Dekkleden: rood en zilver.

◄GAHardenberg (internet).
▲R.W.A.M. Cleverens. 1998.
Het geslacht van Heeckeren.
Middelburg. 220p.
Variant: schildhouder rechts aan aanziende rode leeuw, en links een wildeman.
*ten Houte de Lange (2001).
Zie van ARNHEM.
Variant in zilver drie (half)aanziende rode ezelskoppen. Helmteken: een gouden vlucht, beladen met een
zwarte keper. Dekkleden en wrong: rood en goud.
*Schutte, 1975: I.31 Coenradus ab Ittersum, Deventer 27-10-1618.
Zie ook alliantiewapen van ARNHEM-van ITTERSUM.

622

Variant: schilddekking een kroon met drie fleurons en twee parels. Schildhouders: twee gouden
gekroonde griffioenen.

◄Mensema et al. 2000. Ridderschap Overijssel, p.68 detail.
van ITTERSUM - een leeuw. De staart van den leeuw naar links omgebogen.
*Rhemen: Dirc van Ittersum 1432, scepen in den Nijenbroeck. Omschrift: beschadigd.
van ITTERSUM/van ARNHEM - alliantiewapen van ARNHEM/van ITTERSUM.

Detail van een schilderij van Johanna van
Arnhem (1607-Velp 1666), dv. Johan van
Arnhem en Johanna van Ittersum, door
onbekende kunstenaar, ca 1660. Uit:
Bierens de Haan (red). 2002.
van ITTERSUM/ten BUSSCHE - alliantiewapen ten BUSSCHE-van ITTERSUM.
Zie ten BUSSCHE.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN BESCHRIJVINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter J

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

Merken als wapenstukken vormen een wezenlijk onderdeel van het wapen. Zij zijn vaak afgeleid van
persoonlijke merken (handmerken). Bij het ontwerpen van een wapen zal de eerste wapenvoerder hij
zijn handmerk hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie, die
opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente-archief van
Barneveld .

de JACOBJI - gevierendeeld, 1 en 4. een breedarmig kruisje, vergezeld van drie schelpen, 2 en 3. in blauw
drie weerhaken.
*Enghuizen-1: A.J. de Jacobji, Arnhem 22-10-1778.
JACOBS - een leeuw met een dubbele staart. Helmteken: een leeuw uitkomend.

Zeven (2006: 34.31 en 34.32): Grietje Jansen, weduwe en getugdigde Boedelhouderse van Peter Wijnen,
Te Raadhuyse binnen Wageningen 30-7-1803.
--overgeevende en op twee plaatsen met een rood lak verzeegeld of beslooten.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van Grietje Jacobs wed. Peter Wijnen.
Muschart: haar broer Rut en haar zuster Aartje 3-2-1798. ACZ: mogelijk is het stempel van Peter
WIJNEN.
JACOBS - een monogram van de letters R en N.
*Arnhem-17: Reijnder Jacobs, geërfde in Veluwezoom, 19-5-1624.
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Waarom N?
JACOBS - een merk.
*J. van Dulleman-Slijkhuis. 1991. Genealogie Slijkhuis. Driel. Ongepag.
bron.
JACOBS - geen wapen, doch de hoofdletters B en J naast elkaar.
*Oldebroek-1: Beert Jacobs, gerichtsman van Oldebroek, 11-5-1770.
JACOBS - een weegschaal. Een kroon met vijf fleurons, daarboven hebreeuwse letters.

Zeven (2006: 50.10): Heyman Jacobs, joods koopman
te Wageningen.

JACOBS SOEN - een dwarsbalk waarop twee vogelkoppen met hals rusten.

Cerys Jacobs soen, Arnhem 20-1-1364 = Sariis Jacobs soen, Arnhem 7-1-1367
Verkerk B6554/18,
Verkerk.
GAArnhem-OAA-4490-1364
GAArnhem Loeff 166.
Verkerk (1992) ziet in Cerys en Sariis twee personen. Zie echter Zeven (2003, ongepubliceerd: de
zegelafdrukken en de voornamen duiden op één persoon).
JACOBSEN - een merk, vergezeld van de letters T en I.

*AZ-289: This Iacobsen, Schiptimmerman.

JACOBSEN - een merk: een viertand met de punten omhoog.
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*Wageningen-1: Lubbert Jacobsen, 16-2-1640.
JACOBSEN - mogelijk een kruis. Helmteken: ?

Reiner Jacobsen, 2-11-1603. Omschrift:
S.REINER.---OB ZOEN
*GABarneveld doos 5 code 49.
Coll. ACZ foto B25.09.

JACOBSOEN - een drie-fleuron kroon, vergezeld van drie zwaarden waarvan naast de kroon aan elke zijde
één met de punt omhoog en de derde boven de kroon schuinrechts geplaatst met de punt omlaag en op de
linker fleuron rustende. Helmteken: een zwaard met de punt omlaag tussen een antieke vlucht.
*Gelderland-6: Rijck Jacobsoen, schepen van Hoevelaken 21-11-1626. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
JACOBSZ - een zandloper en de letters W en I boven het schild.
*Gelderland-5: Willem Jacobsz, bode van het Hof van Gelderland, 11-12-1655.
JACOBSZ - drie dwarsbalken.
*Hattem-2-3: Geryt Jacobsz 3-2-1444. Omschrift: de naam.
JACOBSZ - drie vijfpuntige sterren.
*Bentinck: Evert Jacobsz, 1522 Sinte Philips en Jacobsdach. Omschrift: niet te lezen.
JACOBSZ - drie pijlpunten.
*Gelderland-6: Egbert Jacobsz, Harderwijk, 1554.
Hij zegelt voor Tonijs Arntsz.
JACOBSZ - een zandloper. Een W en -- boven het schild.
*Gelderland-5: Willem Jacobsz, leenman van Gelre, Arnhem 23-5-1660.
JACOPSZ - een merk.
*Gelderland-6: heer Andreas Jacopsz, pastor te Barneveld, 14-11-1561. Omschrift: de naam met de letter H
(= Heer) ervoor, en ANDRIES.
JACUPSEN - van ENGELEN (drie gespen).
*Veluwe-8: Engel Jacupsen, Elden 22-2-1607. Omschrift: de naam.
van JAMERLO - drie lelies en een effen schildhoofd. Omschrift: onduidelijk en afgebroken: S*HEN---DE.I

*Arnhem-15: Henric van Jamerlo, Arnhem 20-1-1364.
*Verkerk (1992, afb. 4, zegel Henricus de Jamerlo, Arnhem 27-2-1327).
foto Gelders Archief. Loeff 60.
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JANS - een camee met een naar rechts gewend hoofd.

Jannetje Jans, Nijkerk 5-6-1808.
GANijkerk, Weeshuisarchief 106.
Geen wapenschild. Afdruk van een intaglio in zwartlak.
Coll. ACZ foto Nijkerk IV.30.
JANS, zie LE DUC, en MAAGH
JANSEN, zie Yansen.
JANSEN - boven een stralende zon. beneden een wassenaar. Helmteken: een dito zon. Contrazegel:
hetzelfde wapen en de letters ? en M.
*Horst-1: Bernt Mattisen Jansen, geërfde in Veluwe, Apeldoorn 12-3-1687. Omschrift: Bernt Jans.
Handtekening: B. Jansen.
Variant: Helmteken: de zon tussen een vlucht, en de letters B en J.
*Horst-1: Bernt Jansen, Apeldoorn 7-4-1690.
Slaat de H op zijn patroniem?
JANSEN - de hoofdletters HY, getopt door een merk (hakenkruis).

*Arnhem-23 en AZ294: Henrijck Jansen, gardiaan, Arnhem 1655.
JANSEN - een merk. Helmteken: het merk.

*Arnhem-30 en AZ-298: Maurits Jansen, gardiaen.
JANSEN - een dubbelkoppige adelaar (elk met een ring hangende in de bek). Helmteken: een grote smalle
ring.
*Gelderland-4: Marten Jansen, scholtis van Scherpenzeel, 17-9-1616. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Gelderland-5: Marten Jansz, scholtis van Scherpenseel, 8-8-1616, 20-3-1621. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Marten Jansen, scholtus van Scherpenzeel, 6-5-1619. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
Zie WOLFSWINCKEL.
JANSEN - een hart gaande over twee schuingekruiste gevederde pijlen met de punten omlaag.
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*Arnhem-23 en AZ-296: Iacob Jansen, Stadsmetselaer, Gardyaen, 1665, AZ297: Isack Jansen, gardiaen, Arnhem 1671.
JANSEN - een hoefijzer met de kalkoenen omlaag. Helmteken: een hoefijzer.

Frans Jansen, gardiaen 1746.
*Arnhem-30 en AZ-293.
JANSEN - een zandloper. Helmteken: een vlucht.

*Arnhem-23 en AZ-299: Steven Jansen, Gardiaen, Arnhem 1756.
JANSEN - een merk, vergezeld van vier rozen. Helmteken: een vlucht.
*Coll. Muschart, Oldebroek 1 (zie Zeven 1995a): zegel van Hendrik Jansen, gerichtsman van Oldebroek 2111-1763. Omschrift: de naam.
JANSEN - een merk.

*AZ-295: Herbert Jansen, Gardiaen.

JANSEN - een merk.
*Gelderland-5: Peter Jansen, bode van de canselarij te Arnhem, 15-10-1627. Omschrift: de naam.
JANSEN - een aanziend staande olifant met de slurf naar rechts. Helmteken: geen.

*AZ-290: Anton Jansen (en andere spellingen), Gardeiaen, 1750.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem,
Anton Yansen, gardiaen, 1750.
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JANSEN - een merk.
*Gelderland-1: Peter Jansen, Arnhem 2-2-1620.
JANSEN - een smal krulkruis.
*Veluwe-3: Kil Jansen, Nijkerk 30-12-1554. Omschrift: de naam.
JANSEN - een ankerkruis, vergezeld van drie kleine ruiten.
*Uchelen-1: Engel Jansen, geërfde in Veluwe, Arnhem 7-5-1616. Omschrift: de naam.
Muschart: vergelijk ENGELEN en JANSEN (krulkruis) (ACZ?).
JANSEN - gevierendeeld, 1. doorsneden, A. drie zespuntige sterren naast elkaar, B. een roos, 2. een
papierpers, 3. drie lelies, 4. in een papierschepvorm schuinlinks geplaatst.

*Voorn, 1985. Jurrien/Jorien Jansen, 1638, tr. Aelken Tiemens, sijn
huijsfrow. Het origineel bevindt zich in de Kon. Bibl., Den Haag.
xerox uit Voorn (1985) fig. 44, p. 92.
Voorn: van beroepstrots getuigt het wapen.
JANSEN - drie ?schelpen.
*Gelderland-5: Lambert Jansen, Elburg 25-7-1723, gegoed te Oldebroek.
JANSEN – gedeeld, I. twee verticaal geplaatste vissen met de koppen naar boven als keper gerangschikt
en vergezeld boven van een lelie, II. een klimmend hert met de kop naar links omgewend en met de
voorpoten tegen de deellijn. Helmteken: twee dito gerangschikte vissen met de koppen naar beneden.
*Muschart (1950): 138: Ael Jansen, ov. 18-12-1634. Hij is waarschijnlijk verwant aan Albert Lubbertszoon
Wit.
JANSEN - een ster, vergezeld van drie lelies. Helmteken: een lelie tussen een vlucht.
*Gasthuisarchief 1601-3-3. Godschalk Jansen, binnen der Nijekerck. 3-3-1601. GANijkerk,
Coll. ACZ foto’s Nijkerk I.35 en III.01 (slechte kwaliteit).
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Gottschalck Jansz., Nijkerk 1-5-1571.
beschrijving en foto Eemland Archief, Armen de Poth 100 inv. 1250.

JANSEN - doorsneden, A. een blad rustend op de snijlijn, B. drie vijfpuntige sterren naast elkaar.
*Gelderland-4: Aert Jansen, gerichtsman kerkmeester Epe c1700.
JANSEN - drie ringen.
*Gelderland-2: Dijbbet Jansen, erpachter, 13-2-1572.
Zie DIBBETS.
JANSEN - een smal schuinkruis, vergezeld boven van een lelie. Helmteken: een lelie.
*Brummen-1: Frans Jansen, gerichtsman Brummen 16-8-1735.
JANSEN - een klimmende vos. Helmteken: de vos uitkomend.
*Putten-1-1: Reynder Jansen, burger lieutenant binnen Arnhem 29-6-1687.
*Gelderland-7: Reinder Jansen, geërfde in Veluwe 9-2-1678. Omschrift: de naam.
JANSEN - een klimmende ram. Helmteken: een uitkomende ram.
*Veluwe-2-11: uithangend zegel: Reinder Jansen, -?- 14-4-1685.
*Epe-1-2: Reijnder Jansen, geërfde op Veluwen, Arnhem 13-1-1688. Zijn zoon is Jan REIJNDERS met
hetzelfde wapen.
JANSEN - een zespuntige ster, vergezeld boven van twee horizontaal (blauw) gestreepte kepers, waarvan
de bovenste de bovenschildrand raakt, en beneden van een spoor zonder spoorrad.

Berndt Janssen, Spaermaecker.
*AZ-292.
Zie ook Berndt JANSSEN. Een dubbel sprekend wapen. 1. een spaermaecker of
sparmaker is wellicht een maker van sparren (of kepers), die bij de bouw van het
dak van een huis worden gebruikt 2. een spaer- of spoormaker van paardensporen.
JANSSEN - een keper, vergezeld van een spoor met het rad omhoog.
*Arnhem-30: Berndt Janssen 'Spaermaecker'.
Zie Berndt JANSEN. Een spaermaecker is wellicht een maker van paardensporen. Dan een sprekend
wapen.
JANSSEN - in zwart een naar rechts lopende jager, het geweer onder de linkerarm en een hond gaand
naar rechts op de voorgrond naast hem. Helmteken: gedeeltelijk afgebroken: een uitkomende hond of haas.
*Hoevelaken-1: zegel Klaas Janssen, onderscholt van de heerlijkheid Hoevelaken 14-9-1752.
JANSSEN - een ankerkruis, vergezeld van drie kleine ruiten.
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*Arnhem-6-1: Engell Janssen, schepen van Arnhem 26-2-1629. Omschrift: de naam. In tekst: Engel
Engelen Jansz.
Muschart: 'Dus geen ankerkruisJE.' Zie van ENGELEN.
JANSSEN - twee schuingekruiste nagels met de koppen omhoog.

Arnt Janssen 'Naegelsmit'.
*Arnhem-30 en AZ-291.
JANSSEN - een antiek molenijzer. Helmteken: een vlucht.
*Brantsen: Sijmon Janssen, volmachtiger van Sophia van Voorst, vrouwe tot Zwanenburgh, 24-4-1665.
Omschrift: de naam.
JANSSEN - monogram van de letters I en B.
*Horst-1: Bernt Janssen, Loenerbroek 26-5-1618. Omschrift: de naam.
Maar waarom dan I en B en niet B en I?
JANSSOEN - een verkort smal schuinkruis.
*Arnhem-32: Ariaen Janssoen, Arnhem 10-1-1576. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Ariaen Janssoen, Arnhem 1552, scepen tot Wageningen. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel; Arien Jansz, schepen tot Wageningen, 15-6-1566. Omschrift: ?. Papierwaszegel.
JANSSZ - drie lelies, vergezeld van een sterretje in het schildhart geplaatst. Helmteken: een lelie tussen
een antieke vlucht.

Godschalck Janssen, Nijekerck, 3-3-1601. Charter, Gasthuisarchief.
Coll. ACZ foto Nijkerk I.35.
*GA Nijkerk, Weeshuisarchief, Putten 27-1-1592. Omschrift: Godschalck
Janssz.
Coll. ACZ foto Nijkerk I.35 en III.01.
zie ook JANSZ, JANSZ, JANSEN, JANSSEN, JANSSOEN.
JANSZ - een merk.
*Elburg-1: Gerrit Jansz, Elburg 5-1-1672.
JANSZ - drie lelies, vergezeld van een sterretje in het schildhart geplaatst. Helmteken: een lelie tussen een
antieke vlucht.
*Gelderland-6: Goetschalck Jansz, Nijkerck 25-10-1596.
zie ook JANSSZ
JANSZ - een schuinrechts geplaatst mes, vergezeld boven links van een ster.
*RAGld, Coll. Muschart: Coll. Verspreide charters: Ghos Jansz, schepen te Hoefflaeck 13-7-1546.
Omschrift: de naam.
JANSZ - een uitgerukte dorre boom, vergezeld beneden rechts en links van een klein voorwerp, dat
mogelijk een letter is.
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*Arnhem-6-3: Aelbert Jansz en zijn vrouw Marij, kerspel (Op)Huesden, Overbetuwe 4-10-1557.
Marij is een van Lawick.
JANSZ - een haas.
*Rhemen: Henrick Jansz, schepen in Nijenbroick 6-1-1562. Omschrift: de naam.
JANSZ - drie weerhaken, vergezeld in het schildhart van een vogeltje.
*Arnhem-32: Elijas Jansz, pacht van het Godshuis van St. Jan te Arnhem. Arnhem 25-6-1422.
JASPERSE – drie vissen boven elkaar. Helmteken: een gewei. Omschrift: --TONIS.JASPERSE.

*Zeven (2006: 45.11): Antonis Jasperse,
geërfde in Veluwe, Ede 21-2-1704.

JASPEREN - een merk.
*Muschart, 1950: 49.
JEGER - een leeuw. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-1: Arnt Jeger, magescheidsvriend bij de familie Mor 3-8-1517.
In de tekst: Yeger.
die JEGER/JEGHER - in zilver een zespuntige rode ster. Helmteken: tussen een zilveren vlucht een ster
van het schild. Dekkleden en wrong: zilver en rood.

*Ridderschap van de Veluwe.
*Schimmelpenninck: Gerit die Jeger van Padtbroick, richter tot Arnhem ende van
Veluwezoom 1460. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Sweer die Jegher, eigenaar van het Gelders leengoed het Olde
Goet tot Heukelom gelegen, 6-2-1598.
*Gelderland-5: Assueer de Jagher tot Heuckelum, leenman van Gelre, -?- 14-81622. Omschrift: de naam.
zw (Ridderschap van de Veluwe).
JELISSEN - een droogscheerdersschaar schuinrechts geplaatst en met de punt omhoog.
*Arnhem-6-1: Cornelis Jelissen, erfpachter van Overbetuwe 21-9-1569. Omschrift: de naam.
JETHS/van den BERG JETHS - in goud een rood ankerkruis. Helmteken: tussen een antieke gouden
vlucht een halfuitkomend ankerkruis van het schild. Dekkleden: goud en rood.
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een ovaal schild.
◄Foto B.J. van den Enk, Apeldoorn.
*zegel van Hendrik Jeths (1816, Coll. Requesten Arrond. gerecht ter 1ste
instantie te Arnhem, RAGld.
 wapen bij fam. van den Berg Jeths, zie VG 16 (1991): 243;mogelijk wapen
van Mr Isack Jetz, chirurgijn te Barneveld ca 1660/5, of zoon Aert Jetz,
chirurgijn te Barneveld. Gegevens B.J. van den Enk, Apeldoorn. Zie ook
ankerkruis wapen van Van den BERGE.
JHERE – een zeer smalle dwarsbalk, vergezeld boven van een weerhaak tussen twee sterren en beneden
van een weerhaak. Helmteken: de weerhaak tussen een vlucht.
*Gelderland-16: Dr. Johan Diederick Jhere, rechtsgeleerde, waarschijnlijk te Arnhem, 1677.
JOACHIMI - in zilver een breedarmig verkort rood kruis, vergezeld van vier zespuntige, gouden sterren, het
geheel binnen een groene krans. Helmteken: een gouden, rood geopende, granaatappel, aan een groene,
bebladerde steel tussen een vlucht beurtelings doorsneden van zilver en rood.
*Schutte, 1975: I.135 Bartoldus Joachimi, Arnhem 7-11-1625.
JOCHEM - een geplante bloem. Helmteken: onduidelijk.
*Evers: Adolf Jochem, geërfde in Veluwe, Loenen 3-12-1686.
JOCHEMSS - een merk.
*Muschart, 1950: 45 Otto Jochemss, ca 1644.
die JOEDE - drie voorwerpen.
*Verkerk (1992): Berwout die Joede, Arnhem 20-1-1364.
scan uit Verkerk (1992).
JOHANNITER ORDE - een ankerkruis.
het wapen moet echter zijn in zilver een (achtpuntig of breedvoetig of Maltezer) rood kruis te zijn..
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1570.
Links: het wapen van de familie Ten Start, rechts het Johanniterkruis.
*T. Beijer & J.W.P. van Dijk. 1988. St. Jansdal. Barneveld. 120p. Twee
wapenschilden aangebracht aan het Harderwijker Linnaeustorentje.
Foto Veluws Museum, Harderwijk.
JOHANSSEN - vermoedelijk doorsneden, A. ?, B. drie (naar links gewende?) zwijnskoppen (2-1).

Detail.
Nicolaes Johanssen, a[ril 1629.
*GABarneveld doos 2 code 122.
Coll. ACZ foto Barneveld 24.28.
JOHANSZ - een burcht/zware stadspoort, vergezeld beneden van drie zwemmende dikke vissen of
doorsneden, A. een burcht staande op de snijlijn, B. drie omgewende zwemmende botvissen. Helmteken:
een dito poort.
*Brantsen: Nicolaes Johansz, 15-2-1620. Omschrift: de naam.
*Bentinck: Wijnandt Johansz, 9-3-1621, 24-3-1623, 23-8-1626.
Nicolaes Johansz heet ook EDE of van EDE, Zie aldaar.
JONCKHEER - een pijl, vergezeld rechts en links van een zesbladige bloem als een roos. Helmteken: de
pijl met de punt omlaag tussen een vlucht op een mansschild.
*Arnhem-11: alliantiewapen LEYDECKERS/Jonckheer: Anna Maria Jonckheer, Arnhem 15-1-1797.
de JONG, zie ONBEKEND-12
de JONG - een ankerkruis. Helmteken: een ankerkruis tussen een antieke vlucht en de letters K, D en J.
*Gelderland-1: Claerbout de Jong, gemachtigde van Elbert van Boetberg, 30-10-1619. Zegelringafdruk.
Uithangend zegel.
Kennelijk schreef hij zijn voornaam beginnende met een K.
JONGBLOED - in zwart drie gouden lelies, boven vergezeld van een eveneens gouden vijfbladige bloem,
waarvan de toppen van de kroonbladeren groen zijn. Helmteken: een zwart-gouden wrong getopt met een
gouden lelie. Dekkleden, zwart, goudgevoerd.
*A.J.W. van Voorthuijsen, Nederwoud/Lunteren, 2003: Cornelis Jongbloet, Zaltbommel, 1619; Theodorus
Jongbloet, Zaltbommel, 1650. Later ook te Lunteren.
Variant:helmteken: een lelie tussen een zwarte vlucht.
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JONGE - een krulkruis.

Otto Jonge, 1429.
*GAArnhem GA-422-73.
Verkerk 6526/04.
*Arnhem-6-2: Otto Jonge verkoopt hof te Arnhem 1-6-1429. Omschrift: de
naam.
*Gelders Archief: Otto Jonge, Arnhem, 1429.
Foto Gelders Archief.
de JONGHE - een merk.
*Hattem-2-3: Engbert de Jonghe, in de buurt van klooster Clarewater 22-2-1454. Omschrift: de naam.
dije JONGHE - een vis als baars schuinrechts geplaatst.
*Putten-1-4: Henric Reijner dije Jonghe, Putten 1484. Omschrift: de naam. Fragment.
Zijn oom is Elbert Gerrit REIJNERSZ.
JONGHMAN - in blauw een liervormig gouden voorwerp, beladen met een blauwe druiventros. Helmteken:
een goud-blauwe wrong waaruit een goudbeklede arm, houdend een takje waaraan beneden een blauwe
druiventros en boven twee gouden blaadjes. Dekkleden: goud en blauw.

Ian Roelewijn Jonghman, adelborst.
*Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
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JONKER - in goud een rode windhond op een groene grond, met zilveren geringde halsband. Wrong: rood
en goud. Helmteken: een gouden antieke vlucht waar uitkomend de hond van het schild. Dekkleden: goud
en rood.

zegelring, zie VG 16 (1991):

Coll. Damstra-Steenkamp. CBG-Den Haag.
Afb. van een mal van een zegelring.
*Ontv. mw H.J. Krikke-Weijtenburg, Zwijndrecht. ©1991.

JOOCHUMS - een merk.

Alof Joochums.
Tek. R.T. Muschart.
*Horst-1: Alof Joochums, geërfde in Veluwe. 30-10-1616. Omschrift: de naam.
JOOSTEN - een merk.

Los zegel. Helmteken: een antieke
v♦lucht, Omschrift: --OOSTEN.
GABarneveld: doosje.
Coll. ACZ, foto B-2-101.

Jacob Joosten, Nijkerk, 19-4-1669.
GANijkerk. R.K. Parochie H. Catharina archief 149.
Coll. ACZ foto Nijkerk I.16.
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JOOSTEN - een merk.

Jan Joosten, gardiaen, 1665 en Jan Joosten, Gardiaen, 1686.
*Arnhem-30, AZ-303 en AZ-302.
JOOSTING - (beschadigd) o.a. een springend paard.
*Wageningen-4: P. Joosting, Wageningen 24-10-1859.
JORDANUS - in rood drie zilveren schaapskoppen. Dekkleden en wrong: rood en zilver. Helmteken: een
uitkomend zilveren schaap.
*Schutte, 1975: I.20. Johannes Jordanus, Arnhem.
Van Nijmeegse Jordanus zijn varianten van dit wapen bekend.
JORDANUS - in goud drie zilveren ramskoppen, rood gehoornd. Dekkleden en wrong: rood en zilver.
Helmteken: een zilveren, rood gehoornde ramskop en hals.
*Schutte, 1975: I.216. Petrus Jordan.
Zilver op goud. Zie ook JORDENS.
JORDANUS van WESTRHENEN - een ring, vergezeld van drie lelies (2-1). Schildhouders: rechts een
leeuw, en links een griffioen.
*Gelderland-5: Johan Jordanus van Westrhenen, kolonel commandant van het regiment cavalleire van de
prins van Hessen Philipsdal, in het leger te Oudenbosch, 17-9-1747.
JORDENS - in zwart drie zilveren hoefijzers met de kalkoenen omhoog. Helmteken: een zilver-zwarte
vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.

♦Abraham Jordens,
luijtenant, en Gerrit
Jordens, adelborst.
Gelders Archief,
Wapenboek van het
Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Abraham Jordens, luitenant 5-8-1752; idem
Gerrit Jordens.
JORDENS - drie ramskoppen.
*Arnhem-6-1: Eevert Jordens en zijn vrouw Henricksken te samen met Henrick BROUWER en diens vrouw
Lijss Jordens een rentebrief aan St Peters Gasthuis te Arnhem 17-10-1610.
Zie ook JORDANUS.
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JORDENS - de letters S en I door elkaar.

Sebvs/Sebus Jordens.
*Arnhem-30 en AZ-304.

JOSTEN - een merk, vergezeld rechts en links van de letter I en I.
*Harderwijk-3: Jan Josten, Harderwijk 1-11-1603.
de JUDE - drie jodenhoeden met lange punten.
*Arnhem-15: Gerwout de Jude, Arnhem 20-1-1364. In tekst: die Joede.
JULIEN - drie achtpuntige sterren schuinrechts geplaatst. Helmteken: de ster van het schild.

*J. Duinkerken, 1991: wapen van Hendrik Anthonie Julien op lijst van schilderij
in Arent thoe Boecophuis, Elburg.

JULIEN - in blauw drie achtpuntige sterren schuinrechts gerangschikt. Helm zonder helmteken.
*Elburg-2-4: Pierre Julien, grondeigenaar te Elburg, 12-9-1815, 28-9-1819.
die JUNGE - drie schuinbalken, vergezeld boven links van een linkerschuinbalkje, dat tegen de bovenste
schuinbalk staat.
*Henric de Junge, in de buurt van klooster Clarewater 22-12-1454. Omschrift: de naam.
JUNIUS - in goud drie rode molenijzers, met tussen de bovenste twee molenijzers een zwarte hoofdletter T.
de
*♦J.H. van der Grient. 1982. Het Utrechts-Wageningse geslacht Junius in de 17 eeuw. Gens Nostra 37:
401-410. Wapen van Wijnanda Junius, tr. Gerrit van Brienen, voorkomend op een wapenkaart van het
echtpaar Johan Nicolaas Lutteken, tr. 13-4-1745 Jeannette Lucretia Borgart.
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*kleur (Kwartierstaat d.d. 13-4-1745, zie
LUTTEKEN).

JURRIENS - gedeeld, I. in rood een merk, II. in blauw een hoog voorwerp, waaruit iets steekt.
*Brummen-2: Jan Jurriens, geërfde in Veluwezoom en deurwaarder, Brummen 24-2-1811.
JURRIENS - een merk. Helm zonder helmteken.

*Derrick Jurriens, Beekbergen 27-8-1659. Omschrift: beschadigd.
Tek. R.T. Muschart.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter K

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, die een wezenlijk onderdeel van het wapen vormen.
Zij zijn meestal afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in zijn wapen hebben
opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, dan raadplege men *, en de Basiscollectie, die
opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente-archief van
Barneveld.

van der KAA - gedeeld, I. drie vogels, II. een boom op losse grond. Helmteken: een vogel.

Jan van der Kaa, gardiaen 1793.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-99.
KALDENBACH - in blauw drie schuinlinks geplaatste gouden berenklauwen met de nagels omhoog.
Helmteken: op blauw-gouden wrong een groene boom. Dekkleden: blauw en goud.

*Arnhem-5: Mr. Adrianus Kaldenbach,
1637.
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Variant: schuinrechts geplaatst.
*R.T. Muschart. 1918. Zutphensche geslachten. De Ned. Leeuw 36: 336-344.
Variant: in blauw drie schuinlinks geplaatste gouden adelaarspoten. Helmteken: een groene boom.
Dekkleden en wrong: blauw en goud.
*Schutte (1975): 10.12 Gerhardus Kaldenbach, Zutphen 12-5-1642.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek St. Lucasbroederschap: Adrianus Kaldenbach, J.V.D. 7-11-1637.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van den KAMENADEN, KAMINADEN - drie klimmende dieren (Muschart: honden of leeuwen?).
*Bentinck: heer Jan van den Kamenaden, pastoer tot Ede 1520, 1522. Omschrift: onduidelijk.
van der KAMP - drie vogels (1-2), de vogel in de rechter benedenhoek omgewend. Schilddekking: een
parelkroon van negen parels.

*Zeven (2006: 08.15) wed. van der Kamp, Wageningen 2-3-1804.

van KAMPEN, zie van CAMPEN
KAMPERT, zie CAMPERT.
KANIS - doorsneden, A. een springende hond met band om dunne hals en vergezeld boven van een
barensteel met drie korte hangers, B. drie vairpalen. Helmteken: een kop en hals van de hond, om de hals
een band, vermoedelijk met de drie vairpalen beladen.
*Rhemen: Otto Kanis, Arnhem 21-4-1578. Omschrift: de naam.
Zie bij CANIS voor afbeelding.
van de KAPELLEN - een ankerkruis waarvan de krul rechts aan de bovenarm en die aan den rechterarm
ontbreken, vergezeld bovenrechts een kapel met punt dak. Helmteken: een dito kapel.
*Schimmelpenninck: Gerlef van de Kapelle, scepen toe Zutphen 1506. Omschrift: de naam. Tekst: Gerlof.
Zie ook van den CAPELLEN.
van der KAPELLEN - een groot krulkruis, waarvan de krul rechts van de bovenarm en boven de rechterarm
ontbreken en vergezeld bovenrechts van een burcht. Schildhouders: twee leeuwen met de kop aanziend en
met het gehele bovenlijf boven het schild uitstekend.
*Arnhem-17: Gerlach van den Kapellen, richter van Veluwen 9-3-1429. Omschrift: de naam. In tekst: van der
Cappellen.
Zie ook van den CAPELLEN.
KAPPEL - een merk tussen de letters H en P.
Hendr. Peter Kappel. Tek. R.T. Muschart.
*Horst-1: Hendr. Peter Kappel, Doesborgh 13-11-1720.
ACZ: Zie Hendrick CAPEL met zandloper et de letters H en P. Kennelijk is het
zandloper-merk heraldisch in een zandloper vertaald. Het initiaal K is nog niet aanwezig,
vermoedelijk omdat hij de achternaam Kappel nauwelijks gebruikte.
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KARSTEN - een merk. Helm zonder helmteken, waarboven de letters H, O en K.
*Brummen-1: H. Otten Karsten, Brummen 20-4-1743.
Het merk lijkt op dat van Bernt KERSTEN.
van KARVENNE, zie van KERVEL.
*Rheden-2-1: Berent van Karvenne.
KEDDE JONGHMAN - in zilver een vertikaal geplaatste gouden kedde of schop met blauw ijzer, het ijzer
omhoog. Helmteken: een kedde of schop tussen een blauwe vlucht. Dekkleden: blauw en goud.

Berndt Kedde Jonghman, sergeant en fiscaal
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Berndt Kedde, sergeant en fiscaal.
van der KEELDONCK - drie schildjes op elkaar gelegd.
*Loef van der Keeldonck 1436.
KEER - in zilver drie blauwe vogels. Helmteken: op een zilver-blauwe wrong een blauwe vogel. Dekkleden:
blauw en zilver.
◄Jan Keer,
adelborst.
Gelders Archief,
Wapenboek van
het
Coninckstraet
Vendel te
Arnhem.
*Arnhem-19:
Jan Keer,
adelborst.
◄Pieter Keer, regent van de huijs-zitten-armen te Amsterdam. 1856.
◄Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Beide wapens lijken verwantschap aan te geven. zijn :
van KEHEN? - een smal kruis, vergezeld boven links van een vogel.
*Arnhem-15: Gerit van Kehen?, knaap, Arnhem 1436.
KEISER - een staande os.
*Wageningen-1: C. Keiser, advocaat van den Hove Provinciaal van Gelderland, Arnhem 8-7-1747.
Zie ook KEYSER.
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KEISERS - drie rozen.
*Muschart (1950): 147: alliantiewapen FEITH-KEISERS: Mariken Keisers, ov. 1674, tr. Peter Feith.
KELDER - een merk.
*GAWageningen, Oud-Archief 86: Dries Kelder, Hattem 14-1-1705.
KELFFKEN - in zilver drie zwarte schuinbalken; helm met zwart-zilveren wrong en dekkleden. Helmteken:
een zilveren vlucht, de rechtervleugel beladen met drie zwarte schuinbalken, links met drie eveneens zwarte
linkerschuinbalken.

▲Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek St. Lucasbroederschap: Joannes Kelffkens, J.V.D. 7-11-1637.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Arnhem-5: Mr. Joannes Kelffken.
*Schutte (1975): 1.363 Jacobus Kelffken, Arnhem 11-6-1643.
Zie Henderik BRANZEN, Johan van BRIENEN, Reinder van BRIENEN en Wijnant VALK.

Detail van een schilderij, waarop Naleken Kelffken (Nijmegen 1632-Nijmegen
?) in 1633 door onbekende kunstenaar is afgebeeld.
*Bierens de Haan (red.). (2002).
KELFFKEN - gedeeld, I. KELFFKEN, II. in zilver een verticale dorre zwarte boom, vergezeld rechts en links
van de stam een rode ster. Helmteken: een zilveren vlucht, de rechtervleugel beladen met drie zwarte
linkerschuinbalken, de linkervleugel beladen met drie zwarte schuinbalken.
*Arnhem-5: Johannes Kelffkens, 1644, raad van Gelderland en Zutphen.
KELFFKEN – alliantiewapen; gedeeld, I. KELFFKEN, II.in goud een zwarte dubbelkoppige adelaar.
Helmteken: een zilveren vlucht, de rechtervleugel beladen met drie zwarte schuinbalken, links met drie
eveneens zwarte linkerschuinbalken.
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Detail van een schilderij, waarop Arnold Kelffken (Nijmegen 1612-Nijmegen
1679), door onbekende kunstenaar is afgebeeld. Deze maakte een soortgelijk
schilderij van zijn broer Willem.
*Bierens de Haan (red.). (2002, p95.).
KELLENARIJ (nederlands), KELNARIJ VAN/HOF TE PUTTEN - drie lelies. Boven het zegel een touw in
een strik geknoopt waarvan de einden sierlijk langs het schild gelegd zijn en onder het schild kruisgewijs
eindigen. Achter het schild een sleutel schuinrechts geplaatst met de baard boven en naar buiten, en een
zwaard schuinlinks geplaatst met de punt naar beneden. Omschrift: +SIGILLVM.CELLERARIA.--.PVTTEN+
(zegel 1764).

Kellenarij te Putten, 10-12-1689.
Zegel afgedrukt door de kellnaer Gregorius Busch, 1689. Omschrift:
SIGILLVM CELLARIARIA PUTTEN.
*GA Nijkerck: Weeshuisarchief 115.
Coll. ACZ foto Nijkerk V.10. Is dit stempel verloren geraakt, waardoor
men weer gebruikt moest maken van een oud versleten en afgedankt
stempel? Zie volgende.

Kellenarij te Putten, 12-3-1692.
Zegel afgedrukt door de kellenaar Gregorius Busch Kellnaern im den
Hoff tot Putten en[de] Volm[achtige]r van Hooggeb. H[e]re Pantaleon
Abt der Abdije van Abdinghoff binnen Paderborn gelegen, Nieckerck/
Nijkerk, 12-3-1692.
GANijkerk, R.K. Parochie H. Catharina-archief 151.
Coll. ACZ foto Nijkerk II.17.
Het stempel lijkt versleten te zijn, want ook andere afdrukken van dit
stempel zijn slecht. Zie opmerking voorgaande.
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Kellenarij Hof te Putten 17-5-1726.
Winimarus Knipschildt, Kellenaer in den Hoff tot Putten voll[machtige]r
des Hooghwel[geb] Heeren Pantaleon Abts der Abdijen in Abdinghoff
binnen Paderborn gelegen.
GANijkerk. R.K. Parochie H. Catharina-archief 154.
Coll. ACZ foto Nijkerk II.18.
Kellnarije zegell daer aen gehangen op den 17 may 1726.

Kellenarij te Putten 17-3-1760. Met kroon met vijf fleurons.
Kelnarij van Putten 17-3-1760. Omschrift: zie boven.
Zegel opgedrukt door de kellenaar Liborius Cothman, Nijkerk, 17-31760.
GANijkerk, Weeshuisarchief 115.
GANijkerk, Kelnarij van Putten, Nijkerk 17-3-1760:
Coll. ACZ foto Nijkerk V.09.

Kellenarij te Putten 31-5-1764.
Zegel opgedrukt door Liborius
Cothman, Kellnaer van den Hoff tot
Putten en volm[achtige]r mynes
Hooged. Heere Felix Abts der Abdije
Abdinghoff binne[n] Paderborn
gelegen.
GANijkerk, R.K. Parochie H.
Catharina-archief 164.Kellenarij te
Putten 31-5-1764. Idem inv. nr. 165.
Zie ook andere stukken.
Coll. ACZ foto Nijkerk II.19.

*coll. Muschart: Lakafdrukken in Archief van de Kelnarij te Putten van de Abdinkhof te Paderborn, omslag 11
d.d. 13-4- 1685 en omslag 31 d.d. 11-10-1692. RAGld: Putten-1-2.
coll. Muschart: Zie van WESTERVELT: dus ook (bij van Westervelt) vrij zeker de 3 lelies der Kelnarij van
Putten.
Kelnarij (germanisme) = kellenarij (nederlands). De kellenarij wordt in charters ook Hof(f) tot Putten
genoemd. De Kellnaer, kellenaar of cellarius is Gevolmachtigde van de Abt der Abdije van Abdinghoff binnen
Paderborn gelegen.
Steenkamp (1917) vermeldt nog: Anno Dni M.D.C. (=1600) 22 Octob. Obiit R.P. Petrus Muert. Cell.
In.Putten. R.I.P.' En 'P. Gregorius Sub.K.L.I. Erarum Ao 1668. De eerste kellenaar (Cell.), de tweede?
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De kellenaars Petrus MULARDT (zie aldaar) en Johannes ROECKMAN (zie aldaar) hebben in hun zegel
naast een persoonlijk merk een zwaard en een sleutel.
Johan HEISSBORRN en Meinwereus OLFFERS hebben alleen de sleutel en het zwaard. Kennelijk
vormden deze beide wapenstukken de basis van het zegel van de kellenaars van Putten. Kellenaar Andres
LESBORN/van LESEBORRN alleen de drie lelies.
KEMINCK - drie lelies. Helmteken: een lelie.
*Gelderland-4: Derck Keminck, procureur te Arnhem, 18-8-1679 met letter K naast het helmteken. Lak in
Archief Culemburg; Theodorus Keminck, procureur te Arnhem 29-2-1696, eveneens letter K, dus Theodorus
= Derck.
*Gelderland-5: Johan Keminck, procureur te Arnhem 24-10-1718; Theodorus Keminck, procureur, Arnhem
29-2-1696.
Variant: helmteken: een lelie tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Johan Keminck, leenman van Gelre, Arnhem 8-7-1726, 23-4-1729.
KEMINCK - drie gaande honden en in een schildhoofd rechts een bokkenkop en links een wiel.
*Gelderland-5: Johan Keminck, Arnhem 29-2-1696.
Muschart: Is dit wel van hem?
KEMP - gedeeld, I. in zilver een zwart schuinkruis, vergezeld van vier zwarte sterren, II. in zilver een gouden
ster, vergezeld van drie zwarte vogels met gouden bek en poten. Helmteken: een zwarte ster tussen een
antieke zwarte vlucht.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Jacob Kemp, Arnhem, 1623.
goud op zilver.
KEMPINCK, zie ook VALCKENBORGH.
KEMPINCK - in blauw drie gouden schijfjes of penningen. Helmteken: een natuurlijk vlammend vuur.
*Gelderland-2: Reijner Kempinck, schepen van Arnhem 1562 (Muschart: bollen).
KEMPINCK - een steekhelm tussen drie schildjes, elk beladen met drie ronde voorwerpen (Muschart:
bollen).
*Arnhem-11: Reyner Kempinck en zijn vrouw Francisca van HATTHEM, Arnhemerbroek, 6-1-1557.
Omschrift: de naam.
*Arnhem-29: Mr. Reiner Kempinck, schepen van Arnhem, geërfde in Veluwe 31-5-1570. Omschrift: de naam.
Muschart: de bollen zijn mogelijk bellen, doch geen oog aan de bovenzijde. Elders vermeldt Muschart:
penningen.
Variant: twee schildjes, beladen met drie bollen.
*Arnhem-14: Reiner Kempinck, scepen van Arnhem 11-5-1571.
*Horst-1: Reinder Kempinck, 25-5-1615. Omschrift: de naam.
Variant: een steekhelm tussen twee schildjes elk beladen met drie bollen en elk getopt door een antieke
vlucht.
*Gelderland-2: Reyner Kempinck, schepen van Arnhem, 1562.
KEMPINCK - gevierendeeld, 1. doorsneden, A. KEMPINCK (drie gouden penningen), B. -?, 2. in goud drie
zwarte rozen, 3. in rood een geruite blauw-gouden dwarsbalk, vergezeld van drie zilveren lelies, 4. in rood
een zwemmende zilveren vis. Helmteken: KEMPINCK.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Berntt Kempinck, Arnhem, landtmeeter.
KEMPINCK - gedeeld, I. KEMPINCK (penningen), II. GODIN (beker).
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Reiner Kempinck, Arnhem.
*Gelders Archief, Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Berntt Kempinck, lanttmeeter.
foto ACZ; zie Inleiding voor foto-kwaliteit.

KEMPINCK - alliantiewapen; gedeeld, I. KEMPINCK (penningen), II. DIBBETS (ringen).
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Lamberth Kempinck, Arnhem; Gelders
Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij: Lambert Kempinck.
Kwwartier II toont het wapen DIBBETS.
foto ACZ; zie Inleiding voor foto-kwaliteit.
KEMPINCK - gevierendeeld, 1 en 2. KEMPINCK (penningen), 3. in blauw een gouden drinkbeker met deksel
(GODIN), 4. in goud drie zwarte gerande zilveren rozen/in goud drie zwarte vijfpuntige sterren, elk beladen
met een omgekeerde zilveren vijfpuntige ster. Helmteken: op een blauw-zilveren wrong gouden vlammen.
Dekkleden: blauw en goud.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Reyner Kempinck, Arnhem,
1657; Gelders Archief, Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Reyniert
Kempinck, Ao1657.
foto ACZ; zie Inleiding voor foto-kwaliteit.
Zie volgende voor een andere beschrijging van kwartier 4.
KEMPINCK - alliantiewapen, gevierendeeld, 1. KEMPINCK (penningen), 2. in rood een dwarsbalk beladen
met -?- en vergezeld met drie lelies, twee boven de balk en één eronder, 3. in goud drie zwarte vijfpuntige
sterren, elk beladen met een omgekeerde zilveren vijfpuntige ster, 4. in rood een gouden vis. Helmteken: op
een blauw-zilveren wrong gouden vlammen. Dekkleden: blauw en goud.

Berntt Kempinck, lanttmeeter.
*Gelders Archief, Wapenboek St. Joosten
Schutterij te Arnhem:.
foto ACZ; zie Inleiding voor foto-kwaliteit.
Zie voorgaande voor een andere beschrijging
van kwartier 3.
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van KEPPEL - in de rechterbovenhoek een roos en in de linkerbovenhoek en in de schildvoet een bemmel.

Arnt van Keppel, Arnhem, 17-9-1400
Verkerk B6523/17.
GAArnhem NB-834-99.
*Verkerk (1992, afb. 44.
Gelders foto Archief.
Identiek (kleuren??) aan de GRUTER.
van KEPPEL/van KEPPELL - in rood drie zilveren Jacobsschelpen. Dekkleden: goud en zilver. Helmteken:
een kroon waaruit een naar rechts gewende zittende zwaan met rode snavel.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.

*Schutte (1975): I04.163: Joachim
van Keppel, Hattem.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.

Dideric van Keppel, Arnhem
Muscharts Wapenboek Amersfoort:
12-7-1358. Verkerk B6555/21.
GAArnhem OAA-5445-178.
Dirk van Keppel, drost te Lochem,
1514. Verkerk (1992, afb. 101 zegel.
▲Ridderschap van de Veluwe
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Tekening van glasraam te Ommen (1631). Uit::C. Gietman.2010. Republiek van
adel (Eer in de Oost-Nederlandse adelsculruur (1555-1702). Uitgeverij Van
Gruting.
*Gelre Die H[eer Herman]. v. Keppel (1368-1377): de gu. à trois coquilles d’arg. C.: un buste de cygne
d’argent becqué d’or > in rood drie zilveren schelpen. Helmteken: een zilveren zwaan met gouden snavel.
*ten Houte de Lange (2001).
*Schutte (1975): I.168: Ioan de Keppel, Geldrus 15-5-1628.
*Hattem-2-2: Johan van Keppel, scholtus van Hattem 17-1-1636.
*Gelderland-1: Johan van Keppel. Hattem, 24-10-1634.
*Arnhem-15: Herman van Keppel, knaap, Arnhem 1436. Omschrift:de naam.
*Epe-1-1: Henrick van Keppell, gerichtsman tot Epe 1569. Omschrift: de naam.
*Hattem-1: Johan van Keppell, scholtis tot Hattem 17-1-1636. Omschrift: de naam; idem Johan van Keppell,
scholtis tot Hattem 13-7-1659. Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Joachim van Keppell, richter tot Hattem, 17-4-1612. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
Lit. Heelu. Middeleeuws rijmkroniek Slag van Woeronc: Dirk van Keppel: Dese ridders baniere was root. Drie
witte mosschelen daerin.
Variant: de hals sterk gebogen.
*Hattem-1: Joachim van Keppel, richter tot Hattem 18-6-1622. Omschrift: onleesbaar. Papierwaszegel.
*Gelderland-5: Joachim van Keppell, richter tot Hattem 9-6-1623, scholtis van Hattem, 16-6-1629. Omschrift:
de naam. Papierwaszegel.
Variant: drie schelpen. Helmteken: op een gekroonde steekhelm een zwanenkop met rechte hals, en zeer
lange bek als van een eend. Alles omgewend, het schildje naar links hellend.
*Arnhem-15: Dierick van Keppel van Verwolde, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
Variant: Helmteken: een omgewende zwanenkop met hals. Helm: eveneens omgewend.
*Gelderland-1 Osewalt van Keppel, Arnhem 23-5-1609. Omschrift: plat.
*Gelderland-4: Joachim van Keppel, scholtus tot Hattem 2-3-1621. Helmteken: eveneens de letters J, V en K.
Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Joachim van Keppell, scholtus tot Hattum 24-9-1618. Helmteken: eveneens de letters J, V en
K. Papierwaszegel.
Variant: Helmteken: op een gekroonde traliehelm een zwanenkop aan een lange sterk gebogen hals.
van KEPPELE - één Jacobsschelp.

zegel Walterus de Keppele, Arnhem, 14-10-1302).
*Verkerk (1992, 100).
GAArnhem, Loeff 23.
foto Gelders Archief.
zie van KEPPEL.
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van KEPPELE - vier aanstotende ruiten schuinrechts geplaatst en als een schuinbalk gerangschikt.

Henricus de Keppele, 1-8-1296.
*Verkerk: Coulissen --, afb. XVIIc.
GAArnhem, Loeff 18
foto Gelders Archief.

KERCHOF - een aanziende hertenkop, vergezeld van een sterretje tussen de hertshoorns.
*Rhemen: Willam Kerchof, scepen in den Nijenbroecke 1439. Omschrift: beschadigd; idem met omschrift
S.WILLEM JANSSOEN.1442; Henric Kerchoff, scepen in den Nijenbrucken 1460. Omschrift: de naam.
KERCHOFF - een aanziende ossenkop, vergezeld van een sterretje tussen de hoorns.
*Arnhem-32: Henric Kerchoff, scepen van Arnhem, Arnhem 25-5-1460. Omschrift: de naam.
KERCKHOFF - een kerk met toren links op een grond. Helmteken: een vlucht.
*Muschart (Zeven, 1995g): zegel van Jan Willem Kerkhoff te Ede 25-11-1769; (Zeven, 1996d): idem.
*Bentinck: Jan Willem Kerkhoff, Ede 31-8-1769, 2-9-1769.
KERCKHOFF - een doodshoofd getopt met een zandloper en in de schildvoet twee gekruiste
botten.Helmteken: een schuinrechts geplaatste zeis tussen een vlucht.

Helmteken, getekend door H.T. Muschart.
I. Kerckhoff.
*AZ-107.
Zie ook Kerkhof.
van KERCKHOFF - in goud een rode keper, vergezeld van drie arendsbenen, twee boven en één beneden.
Helmteken: een op één poot staande haan.

*V.G.A. Bosch. 1900. De Arnhemsche plateelbakkerij van Johan van Kerckhoff.
Bijdr. Meded. Gelre 3: 189-213.
Zijn merk is een haan: het helmteken. Meestal naar (niet-heraldisch) links
gekeerd. Het artikel geeft afbeeldingen van een aantal haan-merken. Er bestaat
een grote variatie.
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van KERCKHOVEN, zie BRUENISSEN, Evert.
van KERCWIJC - een posthoorn, vergezeld beneden van twee voorwerpen.
*Albert van Kercwijc 26-1-1407. Omschrift: de naam.
van KERFFVENHEM - twee toegewende vleugels met de benedeneinden naar buiten omgebogen.
*Steven van Kerffvenhem 1436. Omschrift: de naam.
Zie van KERVENSHEIM.
KERKHOF, KERKHOFF - een dorpskerk met de toren links en vier ramen naast elkaar. Helmteken: een
vlucht.
*Arnhem-4: B. Kerkhof, Roosendaal 5-4-1809.
*Veluwe-7: Jan Willem Kerkhof, Ede 3-10-1767 (zegel beschadigd).
N.B.zie KERCKHOFF.
KERKSTEEN/GROTHE - alliantiewapen: man: in rood een zilveren kerk op een grasgrond (KERKSTEEN),
vrouw: een ovaal schild: in rood een zilveren dwarsbalk beladen met een zwart klaverblad (GROTHE). De
beide schilden gedekt door een vijfbladerige kroon.

*Staats Evers (1874) 2. 11: C.J. Kerksteen, Arnhem 20-11-1749.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr 17: C.S. Kerksteen
Foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
KERPEN/ZELLER - alliantiewapen; gedeeld, I. in goud een zwart schuinkruis, vergezeld in elk kwartier van
een naar rechts gewende zwarte vogel, II. in zilver een gouden zespuntige ster, vergezeld van drie zwarte
vogels, twee boven en één beneden (ZELLER). Helmteken: op een zwart-zilveren wrong een zwarte
antieke vlucht. Dekkleden: zwart, goud en zilver.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Jacob
Kerpen, 1623.
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foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding. Dit wapen lijkt sterk op die van Johan van SCHRIECK. Het
verschil is dat in kwartier I het veld zilver is.
KERSTEN - een merk.
*Brummen-1: Bernt Kersten, geërfde gerichtsman, Brummen 3-9-1735.
Het merk lijkt op dat van H. Otten KARSTEN.
KERTSGEN - een merk.
*Arnhem-6-1: Henrick Kertsgen en vrouw Toenisken, Arnhemer Brouck, 6-7-1585. Omschrift: de naam.
van KERVEL - een dubbele monogram van de letters J, V en K, getopt met een parelkroon met negen
parels.

Zeven (2006: 56.25) J. van Kervel, Amsterdam, 19-9-1761. Ook wonende te
Wageningen.

van KERVEL - een rond schild, waarin de letters C, A en S. Schilddekking: een kroon. Schildhouder: een
links van het schild staande aanziende leeuw.

Zeven (2006: 53.27): Dr. J. van Kervel, Amsterdam 29-7-1768. Ook te
Wageningen.
De initialen duiden erop, dat hij niet zijn eigen stempel gebruikte.
van KERVEL - in rood twee toegewende zilveren vleugels. Dekkleden: rood en zilver. Helmteken: een
gouden kroon waaruit een zwanekop met sterk gebogen hals en rode snavel.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*ten Houte de Lange (2001).
*Rheden-2-1: Berent van Kervel, ampt Reede 10-11-1620.
*Arnhem-18: Mr. Alexander Jan van Kervel en zijn vrouw Huinetta Coenradina
van Brienen, Arnhem 15-10-1760.
Van Kervel: Ned. Patr. 18 (1928/9): 324-337, geen afb. Noot: dit is het wapen
VAN KERVENHEIM, waaruit zonder bewijs Van Kervel zou stammen.
van KERVENHEIM, van KERVENSHEIM - in rood twee ruggelings geplaatste zilveren adelaarsvleugels.
Een gekroonde helm. Helmteken: kop en hals van een zilveren, roodgebekte zwaan. Dekkleden: zilver en
rood.
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*Ned. Patr. 18 (1928/9): 324-337: VAN KERVEL.
*Rheden-2-1: Berent van Kervensheim.
*Arnhem-15: Steven van Kervenheim, knaap, Arnhem 1436. Omschrift: onduidelijk.
Zie van KERVEL.
van KESSEL - vijf (1-3-1) aanstotende en aaneengesloten ruiten. Helmteken: op een steekhelm een
tournooihoed getopt tegen de voorzijde van de bol van twee lange vogelveren naast elkaar.
*Gelderland-21: Jan heer van Kessel, 25-1-1359, groene was. Omschrift: S.Joh---e.Kessel.militis.
*Arnhem-15: Willem van Kessel 1436. Omschrift: de naam.
Als wapen van de heerlijkheid Kessel in Brabant.
van KESSTEREN - gedeeld, I. in rood een vertikaal geplaatste zilveren droogscheerdersschaar met de
punten omlaag (van KESSTEREN), II. in rood boven een zwarte achtpuntige ster, waaronder drie zwarte
ringen. Helmteken: op een rood-zilveren wrong de schaar van het schild tussen een beurtelings van zilver en
rood doorsneden vlucht. Dekkleden rood en zilver.

Jan van Kessteren, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het
Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Jan van Kessteren, adelborst.
zwart op rood! Zie ook van KESTEREN
(schaar).

van KESTEREN - een droogscheerdersschaar met de punten omhoog. Helmteken: de schaar tussen een
vlucht.
*Klarenbeek-1: Wijnandt van Kesteren, gerichtsbode te Arnhem, Gelders leenman 10-6-1682, bij helmteken
en de letter W, V en K.
*Gelderland-5: Wijnant van Kesteren, Arnhem? 28-12-1695; C.O. van Kesteren, leenman van Gelre, Arnhem
26-9-1781.
van KESTEREN - een pauw en een engel als zinnebeeldige voorstelling met de woorden
Amour-hoit-lotgueil, langs de bovenrand, zonder schild.
*Gelderland-5: C.O. van Kesteren te Arnhem 16-8-1780.
Ik weet niet zeker of er staat Amour-hait-l’orgueil = Liefde haat/verafschuwt hoogmoed.
KETEL - een dwarsbalk. Helmteken: een gekroonde en gehalsbande hondenkop met hals.

Johan Ketel, Arnhem
14-11-1765, Bar.
Ketel, gildemeester,
Arnhem, 1731,
Derck Ketel,
gardiaen 1762 en
Johan Ketel,
Gildemeester St.
Eloij 1765.
*Arnhem-28,
Arnhem-30, AZ-109, AZ-110 en AZ-111.

E.L. Steinmeier (red.). 1994. Familieboek Ketel .
Vorden. 250p.
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KETEL - in zilver een blauwe dwarsbalk. Helmteken: kop en hals van een zilveren griffioen met rode pijltong
en blauwe geringde halsband.

De griffioenskoppen uit het helmteken van de wapens, afgebeeld op de volgende bladzijde.
Het blauw is donkergrijs.

Alliantiewapen van Seyger Ketel, tr. Alliantiewapen van Hendrick Ketel,
Roelofjen ter Borchorst, en Matthias, borgermeyster tot Meppel en
tr. Christina Kiers.
Amalia Ravensberger.
Matthias Ketel
▲Drie wapens uit C. de Graaf & J.A. de Boo. 2005. Memoriael van het geslachte ende afkomste van Michiel
Schultinck. Gens Nostra 60: 202-275.
De auteurs beschrijven het dier als een hazewindhond. Wellicht verwijst de blauwe halsband naar de
blauwe dwarsbalk.
KETEL VAN HACKFORT - in zilver een blauwe dwarsbalk. Helm: een zilveren pothelm, waarop een
heraldische kroon. Helmteken: een zilveren windhondenkop met hals en halsband, blauw getongd en
gekraagd. Dekkleden: blauw en zilver.

E.L. Steinmeier (red.). 1994. Familieboek Ketel. Vorden. 250p.
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Variant: Helmteken: een groene griffioenenkop en hals en drakenvleugels, vuur spuwend. Dekkleden en
wrong: zilver en blauw.

*Schutte (1975): 5. 184 Johannes Ketell,
Dieveren, Groningen. Hier voor
kleurenafbeelding.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
Zie ook van HACKFORDE geheten KETEL.

KETELAER - een schoorsteenhaal.

Steven Ketelaer, Gardiaen, 1744
*Arnhem-23 en AZ-112 en AZ-113: Steven Ketelaer, Gardiaen.
Een bijna-sprekend wapen: schoorsteenhaal, waaraam een ketel wordt gehangen.

KETS - een merk. Helmdekking: een gekroonde helm.
*Gelderland-4: Johannes Kets, gerichtsman in ampt Rheden 15-8-1752.
KETS - een monogram J en K.
*Gelderland-4: Johannes Kets, Dieren 29-10-1753.
KEVIT - drie stappende vogels, vergezeld van een zeer klein schuinkruisje in schildhart.
*Arnhem-6-3: Kersten Kevit, scepen tot Arnhem 22-7-1420. Omschrift: de naam. In tekst: Kijvit.
Zie KIJVIT en KIEFERT. De vogels zullen wel kievitten zijn.
KEIJE - in zilver een smal rood schuinkruis. Helmteken: een zilveren vlucht, elke vleugel beladen met een
rood schuinkruisje. Dekkleden en wrong: zilver en rood.
*Veluwe-2-2: zegel Willem Keije, testament verm. Arnhem 13-4-1663. Beschadigd.
*Schutte (1975): 1.259: Otto Keije, Zutphen 6-3-1634.
KEIJMER - een merk met in de schildvoet de hoofdletters A en K.
*Arnhem-23 en AZ-114: Lenardt Keijmer, Arnhem.
Zie volgende.
KEIJMER - een merk met in de voet de letters L en K.

Adam Keijmer en Lenardt Keymer.
*Arnhem-30 en AZ-114 en AZ-115.
Zie voorgaande.
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KEYSEN - gedeeld, I. vier (2-2) omgewende varkens, II. drie. omgekeerde vijfpuntige sterren. Helmteken:
een varken.
*Gelderland-5: Antonis Keysen, leenman van Gelre, Harderwijk? 2-6-1676.
Muschart aarzelt of het misschien muizen zijn; het varken in het helmteken kan op varkens in het schild
duiden.
KEIJSER - een wereldbol (zonder wapenschild).
*Arnhem-25: Hendrick Keijser, 1723, gildeknecht.
KEIJZER - een staande os met kop aanziend gesteld op grond.
*zie van Maria Anna COLLER. Ook Muschart, 1950: 147 Henrick Keyser, schepen van Zwolle 13-5-1664.
KEIJZER - in blauw een stappende os. Helmteken: een boom met korte stam en ronde kruin.
*Gallee: I.J. Keijzer, Arnhem 25-2-1815.
de KEIJZER – gedwarsbalkt.

Zie alliantiewapen COOTH?de KEIJZER.
KIEFERT - drie stappende vogels,vergezeld in het schildhart van een vijfpuntig sterretje.
*Arnhem-32: Kristiaan Kiefert, scepen tot Arnhem, Arnhem 28-7-1424.
Zie KEVIT en KIJVIT. De vogels zullen wel kievitten zijn.
van der KIEFT - een dwarsbalk, vergezeld van drie lelies.
*Gelderland-8: P. van der Kieft, secretaris van Hoevelaken 10-9-1796.
*Gelderland-8: P. van der Kieft, secretaris van Hoevelaken 8-4-1797.
*Gelderland-17: P. van der Kieft, secretaris van Hoevelaken, 8-4-1797.
KIEVITZ, zie KYVITZ.
KILLEN - een ring waarover heen een verticale staaf.
*Gelderland: Lubbert Killen, schepen tot Hoevelaken 18-11-1626. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
KILLENZ - boven twee lelies, beneden een spijker op de benedenrand rustende.
*Veluwe-3: Arnt Killensz, 'goede man' in kerspel Nijkerk 1461. Omschrift: Aernt Killes.
van KINSCHOT – in goud een zwarte beurtelings gekanteelde dwarsbalk, bovenlinks en beneden vergezeld
van een zwarte paardenvlieg, en een vrijkwartier: in groen een zilveren opvliegende vogel,
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Wapenboek Zwanenbroeders
te Den Bosch.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

van KINSCHOT - kwartieren 2 en 4: in goud een een zwarte beurtelings gekanteelde dwarsbalk, bovenlinks
vergezeld van een zwarte paardenvlieg en beneden drie eveneens zwarte paardenvliegen naast elkaar; een
vrijkwartier in groen een zilveren gekuifde vogel met zwarte poten,

*Gelders Archief, inv. 2089. Zie Louys de
VOOCHT.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Het wapen van Kinschot, afgebeeld in Gens
Nostra 59 (2004): 133 vertoont onder de balk
slechts één vlieg. Het rechter veld is de
VOOCHT.
KITS - in zilver een zwart merk (een vertikale staak met drie dwarsstreepjes en getopt met een driehoek).
*Kwartierstaat, C. Bolderman, Bergum.
KIVIT, zIe KYVITS
KLAASEN - in zilver een zwart merk. Helmteken: op een zilver-zwarte wrong het merk van het schild.
Dekkleden: zwart en zilver.

Christoffel Klaasen, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het
Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Christoffel Klaassen, adelborst.
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KLAVER - een klaverblad, vergezeld van de hoofdletters A en K, rechts resp. links naast de steel.
*Nijkerk-2: Alberta Klaver, wed. doctor Wijnand Berghuijs, Nijkerk, 29-6-1818.
van KLEEF - een klaverblad.
*Veluwe-1: Derck van Kleef, geërfde in Veluwe, Epe 18-9-1739.
Is zijn wapen gebaseerd op dat van de stad Kleef? Een sprekend wapen.
KLERCK - in blauw een gouden stralende zon. Aanziende helm met goud-blauwe wrong. Helmteken: een
blauwe afgeknotte kegel beladen met drie gouden rechterschuinbalken en getopt door een zon van het
schild. Dekkleden: blauw en goud.
Variant: (rechts) de zon flikkerend en de helm halfnaar rechts gewend.

Links: *Staats Evers (1874) nr 1.50: W. Klerck, 15-12-1708: Caeciliaconcert, GA Arnhem: Mr. Willem
Kler(c)k, Wageningen.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek ‘Caecilia Concert Arnhem’ nr 16 W. Klerck, 1708 den 15.
Decemb.
*Zeven (2007a).
Foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Rechts: Zeven (2006: 24.03): W[illem] Klerck, Arnhem 6-12-1724.
Hoewel niet vermeld, zal Willem Klerck stadssecretaris van Arnhem geweest zijn. Dit zegel komt vele
malen voor. Op 16-2-1742 gebruikte hij een intaglio als zegelstempel, waardoor een camee-zegelafdruk
ontstond. Zie volgende.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) zegel van Willem Klerck, griffier van de Hove provinciaal van Gelderland, en
Raad van Wageningen juni 1724.
*Wageningen-1: Willem Klerck, burgemr. van Wageningen, Arnhem 6-121729, Raad Ordinaris van Gelderland en burgemr. van Wageningen 27-61725.
*Arnhem-6-1: Wilhelm Klerck, J.U.D., burgemeester der Stad Wageningen
en griffier van Gelre.
Variant: Muschart beschrijft het helmteken ook als: een beklede voorarm
met hand tot vuist gebald waaruit een stralende zon.
*Gelderland-5: Willem Klerck, leenman van Gelre, Wageningen 14-11-1723.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek St. Lucasbroederschap: Conradus
Klerck, 13-2-1656.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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KLERCK - een camee van een naar sigillografisch rechts (heraldisch links) gewende kop.

Zeven (2006: 26.24): W[illem] Klerck, Arnhem, 16-2-1742.
Zie voorgaande. In het algemeen gebruikte Willem Klerck zijn zegelstempel
met familiewapen.

KLERCK - in zilver twee schuingekruiste zwarte sleutels met de baarden omhoog en afgewend. Helmteken:
de twee sleutels tussen een zilveren en zwarte vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.

◄ Zeven (2006: 41.24) J.T. Klerck,
Rhenen 9-2-1685. Zie ook Zeven
(2007a).
◄ Bron: Hollands Genealogische Databank.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996c): zegel van een Klerck te Rhenen 9-2-1685.
*Gelderland-5: Frederick Klerck, leenman van Gelre, -?- 9-11-1686.
Zie ook de Jong en van Otterlo (1996).
*ten Houte de Lange (2001).en de Jong en van Otterlo (1996).
de KLEUVER - gevierendeeld, 1 en 4. in goud drie zwarte droogscheerdersscharen met de punten omhoog,
2 en 3. in rood een zilveren eenhoorn en rechtsboven een gouden -?-.
*wapenkaart, A.P. de Kleuver, Veenendaal.
KLEYN - een wafel.

Zeven (2006: 03.33): J.P. Kleyn, lid der Municipaliteit van Wageningen,
Wageningen 14, 15 of 16-3-1795.
Mogelijk bezat J.P. Kleyn geen eigen stempel en gebruikte daarom het
wafelstempel, dat ook door notaris Jan Kuijk aan klanten, die geen eigen
stempel bezaten beschikbaar werd gesteld. Zie HAMERS. Zie ook volgende.
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KLEYN - een passer met de punten omlaag en vergezeld beneden van een tussen de benen geplaatste
anker. Helmteken: een dito passer.

Zeven (2006: 22.22): J.C. Kleyn, Zeven (2006: 03.30): T.T. Kleyn,
Arnhem 8-3-1795.
Waarschijnlijk Wageningen 14-4-1795.
*Evers: (welke) Kleijn, Arnhem 24-3-1797. Lak.
KLEYN - een merkwaardig gevormd schild, beladen met een merk. Schildhouder: een aanziend gestelde
engel die links van het schild op een grond staat en het schild met haar rechterarm houdt. Mogelijk dat de
engel een zwaard in haar linkerhand houdt.

Zeven (2006: 03.28): J.P. Kleyn, Arnhem 20-6-1795.
Het wapen lijkt op dat van de Arnhemse familie
Engelen.
Mogelijk gebruikte J.P. Kleyn het stempel van een lid van de
familie.Engelen. Zie ook voorgaande.
KLINKENBERG - in zwart een zilveren schildhoofd, beladen met twee vogels van natuurlijke kleur op de
benedenrand rustend. Helmteken: een antieke vlucht. Dekkleden: zilver en zwart.
*Brantsen: W. van Klinkenberg, beëdigd leenclercq te Utrecht 19-5-1768, 16-11-1775.
o.a. te Wageningen.
van KLINKENBERG - drie molenijzers. Helmteken: een vlucht.
*Arnhem-28: Hendrica van Klinkenberg, Arnhem 15-10-1731, alliantiewapen met Adriaan de RONDE.
KLINKENBERG van ECHTEN - in goud drie antieke molenijzers. Helmteken: een antieke vlucht.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): Willem Hendrik Klinkenberg van Echten, schepen van Wageningen 14-111788.
*Wageningen-5: W.H. Klinkenberg van Echten, Arnhem 20-12-1782.
*Hoff: W.H. Klinkenberg van Echten, Wageningen 21-2-1792, 3-3-1793
5-1789.
*Brantsen: Henrika van Klinckenbergh wed. Johan van Nuijs, ampt Rheede 14-3-1760.
*Gelderland-5: W.H. Klinkenberg van Echten, advocaat van het Hof Provinciaal, leenman van Gelre, Arnhem
30-11-1772,
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Zeven (2006: 35.36):
Zeven (2006): 20.24):
Willem Hendrik Klinkenberg van Echten
Schepen en secretaris.
. Misschien Wageningen 18-6-1793.
Wageningen 14-11-1788.
KLINKENBERG van ECHTEN - zegel TRIP: in zwart drie trippen. Helmteken: op een kroon een uitkomende
springend hert. Het schild is geplaatst tegen een sokkel, waarop links en rechts een pot met vruchten en
gesteelde aren,.staat.

Zeven (2006: 21.18): Willem Hendrik Klinkenberg
van Echten, Op den Huize Deyle 11-6-1797.
Klaarblijkelijk had hij geen eigen stempel bij
zich. Zie voorgaande voor eigen zegel.

KLOECK, zie CLOECK.
KLOECK - een gevleugeld hart. Helmteken: een gevleugeld hart.
*Rheden-2-1: Dr. Johan Anthonij Kloek, op 10-5-1755 geërfde in Veluwezoom, op 18-4-1766 med. doctor.
Zie Cloeck.
KLOECK de JONGE - een gevleugelde hart.
Gijsbert Kloeck de Jonge, Gardiaen, 1736, en Jan Anthony Kloek, Med. Dr. en
Gildemeester, 1732 en 1742.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-120.

KLOK, zie MEILINK
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KLOOSTERBOER - in zilver een blauwe golvende dwarsbalk; boven vergezeld van een gebouw bestaande
uit een laag gedeelte met een poort en aan weerszijden een venster, links aansluitend een hoog gedeelte
met twee vensters boven elkaar, beide delen gedekt met een zadeldak van pannen en op de hoeken
schoorstenen, alles van rood, geopend en verlicht van het veld; beneden vergezeld van een rode aanziende
ossenkop met zilveren blaar. Helmteken: zeven gouden korenaren waaiersgewijs geplaatst. Dekkleden:
blauw en zilver.
*Jaarboek Centr.
Bur. Geneal.
1984.
Ontwerp K. van
den Sigtenhorst.
Het gebouw stelt
het klooster Ter
Hunnepe nabij
Deventer voor,
waar voorouders
(klooster)boer
waren.

KLUPPEL - vier bomen dicht naast elkaar geheel rechts op grond, vergezeld links van een ten halve lijve uit
de bomen te voorschijn komend springend dier (ree of hond).
*Gelderland-4: Jan Kluppel, onder scholtis van Apeldoorn 10-5-1726.
KLUIJVENAER - boven twee aansluitende hoofdletters H en D en eronder een hoofdletter K.

Hermen Dercksen Kluyvenaer, Gardiaen, 1655.
*Arnhem-23 en AZ-122: Hermen Dercksen Kluijvenaer, gardiaen,Arnhem 1655.

KNAPPERT - een merk, vergezeld rechts van de letter I, links van de letter K, resp. rechts van de letter T en
links van de letter K.

Jan Knappert, resp. Tijs Knappert.
*Arnhem-30, AZ-123 en AZ-124.
Het initiaal K komt tweemaal voor.

KNIPSCHEER of van der WIEL - een anker. Helmteken: een vogel met lange staart.
*Arnhem-18: Willemina van der Wiel wed. van Jacob Knipscheer, moeder van Christiana Jacoba Knipscheer
(geh. Teunis Vielhaber), Arnhem 28-10-1803.
Het van der Wiel wapen is anders, dus KNIPSCHEER.
KNOOPS - in zilver drie knopen bovenop gezien. Helmteken: een vlucht.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, H.G. Knoops, raadsvriend
1784.
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*Arnhem-18: Hendrik Gijsbert Knoops, lid van het gemeentebestuur van Arnhem, 25-9-1798.
KNOOPS - in zwart drie gouden knopen. Wrong en dekkleden: zwart en goud. Helmteken: een (dunne) arm
met elleboog recht houdende en in de hand een knoop, alles goud.

*C.J. Siertsema-Heuvelink. 1984. Een geslacht Knoops uit Sonsbeck (D) te
Arnhem. Gens Nostra 39: 403-411. Oorspronkelijk afgebeeld op een zilveren
schildje uit 1784 aan een gildebeker in het Gem. Museum, Arnhem. Gestolen.
*ten Houte de Lange (2001).
*Arnhem-13: Hendrik Gijsbert Knoops, lid van het Gemeentebestuur van Arnhem
2-5-1801. Omschrift: de naam.
 de bollen zijn gestippeld en dit duidt op goud.

KNUIVERS, zie ONBEKEND-12
KNYFF - drie -?-. Helmteken: de letters G en K.
*Gelderland-1: Evert Knyff, leenman van het Kapittel van St. Marie te Utrecht, Oosterwolde 6-5-1785.
Evert gebruikt het stempel van een G--- Knyff. In de literatuur wordt een wapen met drie schoorsteenhalen
beschreven.
die KOCK - drie vairpalen en in een schildhoofd drie schuinrechts geplaatste smidshamers met lange steel.
Links van het schild een zittende griffioen met de staart tussen poten omhoog gericht over wiens kop een
steekhelm waarop zonder wrong als helmteken twee sterk naar links gekrulde ramshoorns naast elkaar.
*Arnhem-15: Gijsbert die Kock, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: afgebroken.
Zie COCK.
van KOCKENGEN, zie van COCKENGEN
KOECK - een merk, waarop een schildje, met erboven een cherubijnenkopje in een ovaal, waaronder links
een doodskop met twee doodsbeenderen en rechts een zandloper.De betekenis ervan ken ik niet.

*Steenkamp (1917): Gerrit
Pietersen Koeck, Harderwijk.
*Muschart (1950): 85: Gerrit Pietersen Koeck, Harderwijk.
*N.C.R. de Jong. 2004. Verslag van de lezing Dood en begraven in
Nederland door René van Dam. Vittepraatje 8: 19-22, met foto van
zerk (fragment) in de Grote Kerk van Harderwijk.
Muschart (1950).
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KOEKKOEK - in rood een gouden leeuw met blauwe tong en nagels. Helmteken: drie struisveren, rood,
goud en rood. Dekkleden: goud en rood.

*Jaarboek Centr. Bur. Geneal. 29 (1975): 292: Wapenregistratie Koekkoek. Gebaseerd opeen zegel van
Theunis Lamberts Koekkoek, geërfde op de Veluwe, 24-3-1774.

▲Omslag van enige afleveringen van het tijdschrift Koeckoek-kroniek van een
geslacht. Elke aflevering met een afb. op titelblad.
*Theunis Lamberts Koekkoek, geb. ca 1712, molenaar op de Cannenburghs molen, ov./begr. 24/30-10-1775.
Ontvangen van J.J. Koekkoek, Weert.
KOELE - in groen de gouden hoofdletters B en I. Helmteken: op een groen-gouden wrong een antieke
vlucht, rechts zwart, links goud.

*links: W. Koele. 1986. Het
geslacht Koele 1600-1986.
Oldebroek, rechts: Zeven (1988)::
BI = Berent Jacobsen. Het wapen is gebaseerd op het zegel van Berent
Jacobsen, stadholder van het ambt Oldenbroek, 11-6-1770.
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KOELEWIJN - in blauw een gouden harp, beladen met een blauwe druiventros met de groene steel
omhoog, waaraan twee groene bladeren. Helmteken: een vertikaal geplaatste gouden beklede arm met de
elleboog naar links, houdend in de hand de tros met steel omhoog.
*Arnhem-19: Jan Koelewijn, adelborst.
KOERTEN - de letters G en K, vergezeld boven van een achtpuntige ster en beneden van een horizontaal
geplaatst zwaard met de punt naar rechts.

Zeven (2006: 54.13): Geriit Koerten, Wageningen 12-4-1692.

KOESTAPEL - geen wapen: een gekroond monogram van de letters W en R.
*Horst-1: W. Koestapel, Barneveld, 30-4-1803.
van KOESVELT, KOETSVELD - een merk met de letters G, V en K. Helmteken: vaag.
*Gelderland-5: Gerrit van Koesvelt, leenman van het Huis Dorth, Hattem 14-5-1766. In tekst: van
KOETSVELD.
van KOET - doorsneden, A. drie vijfpuntige sterren naast elkaar nabij de bovenschildrand geplaatst, B. effen.
*Muschart 10m: Steven van Koet, scholt te Ermell 13- 3-1547. Zegel, RAGld.
Zie van COOT/COOTH.
van KOET - effen en in het schildhoofd drie sterren naast elkaar. Helmteken: een antieke vlucht.
*Gelderland-6: Goert van Koet, scholtz ampt Armel 13-8-1576. Omschrift: vaag. Papierwaszegel; Ghoert van
Koet, schouten tot Ermelen 26-4-1577. Tekst: Coett, handtekening: Kooth.
Zie van COOT/COOTH.
KOETS - drie jachthoorns.
*Arnhem-30: Abraham Koets, hopman en gildemeester.
Zie COETS.
van KOEVORDEN - zie afbeelding.
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van KOIT, zie van COOT.
KOK - in blauw een aanziende gouden leeuw, in de opgeheven rechtervoorpoot een vis bij de staart
houdend, met de kop omlaag en in de linkervoorpoot een kookpot, alles zilver. Helmteken: twee met de
buiken naar buiten gebogen toegewende aanstotende zilveren vissen met de koppen omlaag. Dekkleden:
blauw en goud.

*Ontwerp: H.K. Nagtegaal, op verzoek van Steven Kok, Stegen (LUX).
Jaarboek CBG 63 (2009): 212.

van der KOLK - een hengelaar staande op grond, waarin een beek stroomt.vergezeld links van een naar
rechts groeiende boom en rechts een kerktoren, beide staan ook op de grond

H.O. van der Kolk, Gardiaen, 1784, boekhouder, 1786.
*AZ-131.

KONING - gevierendeeld, 1. in zilver een zwart ankerkruis, 2. in rood een passer, vergezeld van drie
klaverbladeren, alles van goud, 3. in rood een aanziende zwarte ossenkop, 4. in zilver drie zwarte merletten.
Wrong en dekkleden: zwart en zilver. Helmteken: een gouden (vuur)mand.

Ft. Nineke Ch.
Zeven-Hissink.

*D.A. Wittop Koning. 1991. Koning. VG 16: 177-180.
Ex Libris (Kits).
*ten Houte de Lange (2001).
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*Kits Nieuwenkamp, 1975.
KOOL - een blad van een sluitkool.
*Arnhem-30 en AZ-132: Egbartus Kool, boekhouder 1751. een lindeblad met de
steel omlaag.

KOOLE - een gekroonde dubbele monogram van de letters A en K.

Zeven (2006: 27.03): Arie Koole, Wageningen 31-5-1786.
Muschart: Ik geloof dat het niet veel soeps is.
KOOPS, zie COOPS.
KOOT - drie vlaggetjes aan stokken, de vlaggetjes gericht naar rechts.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a): zegel van C. Koot, Nijkerk 7-8-1743.
van KORLAAR - gedeeld, I. CORLER, II. een uitgerukte heideplant. Helmteken: een mand op een voet,
waaruit rechte vlammen en de letters J, V en H.
*Nijkerk-2: Jan van Korlaar, rentenier te Nijkerk 28-9-1816. twee lakafdrukken op twee besloten testamenten.
Muschart: het zegel is prullig gesneden. Zie ook Muschart (1950b).
KORNELISSEN - een merk tussen de hoofdletters W en K.

Wilhem Kornelissen, Gardiaen,
*Arnhem 1656.
*Arnhem-23 en AZ-133.

KOSTER - in zilver een zwart merk.
*Brief G.L. Meesters, dd. 22- 4-1985. Betreft Wolter Coster Hermanszn, te Vaassen, Wilp en Deventer.
Verwijst naar Bijdr. tot de Gesch. van Overijssel II: 392, 400, plaat 170.
*A.C. Zeven. 1998. Coster en Beeltsnijder. VG 23: 325-326.
(van) KOUTIJS - een geplante boom, vergezeld naast de stam van twee afgewende honden. Helmteken:
een uitkomende hond.
*Horst-1: Reijnder Koutijs, geërfde in Veluwe, Apeldoorn 21-8-1743, Reijnder van Koutijs 13-12-1746.
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KOUWENHOVEN - in goud een zwarte vogelkooi met lade en een rode handgreep. Helmteken: een kauw in
natuurlijke kleur boven een wrong van zwart en goud.

*ontwerp F.J. Nikkels & G. Kouwenhoven.

van de KRAATS - geen schild: een gekroond monogram van de krulletters
W, V, K en K door elkaar.
*Bentinck: Wouter van der Kraats, kerkmeester van Ede, Ede 24-9-1771.
KRAAIJVANGER - in zilver drie zwarte vogels. Wrong en dekkleden: zwart en zilver. Helmteken: de vogel
tussen een antieke zilveren en zwarte vlucht. Schildhouders: twee leeuwen.
Variant: een gekroonde helm.
*Gelderland-8: R. Kraaijvanger, lid der municipaliteit van Dieren 14-3-1798.
KRANEN – in blauw een kraanvogel met in de opgeheven rechterpoot een gouden steen of goudklomp en
met de vleugels opgeheven. Schilddekking; een los helmteken en twee helmen met een helmteken: rechts
een vogel met lange poten tussen een naar links gewende vlucht, midden: een kroon met drie fleurons, links:
een muts met twee naar links gerichte struisveren.

Zeven (2006: 51.17): Ft. Van Kranen, Wageningen 2-2-1814.
van KRANENBURG - doorsneden, I. ?, II. effen.

Johan van Kranenburg, Arnhem 31-8-1453.
Verkerk.6522/16.
BGAArnhem NB-778-225
*Verkerk (1992). foto Gelders Archief.
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KREEFT - I. in goud een wijnpers en ster, II. in zilver een houweel. Helmteken: een rode ster.
*A.J.C. Kremer. 1905. Een zeldzame verklaring betreffende de wapens der families Kyvytz en Kreeft Ao
1554. Nederlandsche Familieblad NS 17: k267-270.
van KREEL - Muschart: een onleesbaar zegel. Helmteken: ?vlucht.
*Hoekelum-1: Maas van Kreel, geërfde op Veluwe te Bennekom 16-8-1700.
van KREETHUYSEN - een gekroond monogram J, V en K.
*Gelderland-4: Jacob van Kreethuysen, gerichtsman ampt Rheden, Dieren 29-10-1753.
KREINCK - een keper, vergezeld boven van twee toegewende vogels die op de keper rusten, beneden van
een dito vogel rustende op een punt van de benedenrand uitgaand. Helmteken: op een traliehelm en wrong
een vlucht.
*Gelderland-2: Jacob Kreinck, eigenaar van het Gelders leengoed Tiodinck in het kerspel Voorst, 11-2-1603.
Omschrift: de naam, in tekst: Kreijinck.
KREINCK - gekeperd van vier stukken zilver en rood, de zilveren kepers beladen met twee en één kraaien,
rustende op de rode kepers, de eerste omgewend. Helmteken: een zwarte vlucht. Dekkleden: rood en zilver.
Wrong: zilver en zwart.
*Schutte (1975): 1.247: Gherardus Kreinck, Zutphen 18-9-1633.
Zie ook KREIJNCK.
KREPEL - een adelaar. Helmteken: een uitkomende adelaar.

Zeven (2006: 28.22): J.C.F. Krepel, op Last van hetzelve N. Pannekoek per
absentie van den Ampts Secretaris [van het Ampt Rencum], Renkum 8-101801.

KRESTEANS - een merk getoptdoor een hoed of een mal om een hoed te maken.

Jan Kresteans, hoedemaker, Gardiaen, 1717.
*Arnhem-25 en AZ-143.
Zie ook SEELEN.
KREVENGER, KREIJVENGER - in goud een zwarte kraai. Helmteken: een zwarte kraai.
*zie van Gijsbert van BRIENEN, Johan van BRIENEN, Johan SPOLTMAN, Johan van BRIENEN.
*Arnhem-24: Krevenger.
*Gelderland-1: Johan Kreijvenger, scholtz 26-6-1538.
*Schimmelpenninck: Alef Creyenvijnger, 1485. Omschrift: de naam, waarachter drie niet te ontcijferen letters.
Tekst: Aleff Kreijenvenger; Engell Kreijvenger. Omschrift: Engel Kreijvenger. Muschart: de kraai lijkt op een
gier.
Variant: de kraai/vogel omgewend.
*Gelderland-1: Reijnier Krevenger, tot Reden 13-12-1577. Hij tekent: Creijenfenger.
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*Gelderland-6: Engel Kreijvenger, rentmeester tot Doorweerdt, 25-9-1633.
Variant: een omgewende kraai. Helmteken: de kraai van het schild. De helm omgewend; Engel Kreijvenger,
Doorweert, 16-3-1630. Helmteken: beschadigd. Lakzegel.
*Rhemen: Jan Keijvenger, Anhem 24-2-1620. Omschrift: de naam.
Variant: een omgewende vogel met vrij lange hals en de lange staart horizontaal naar rechts gericht.
*Gelderland-1: Henrick Kreijvenger, ingezetene en geërfde, Rheden, 12-11-1568.
zie ook Gijsbert van BRIENEN, Johan van RATINGHEN, Henryck BONGARDTT, Reinder van BRIENEN.
KREVENGER - alliantiewapen; gedeeld, I. KREVENGER (de kraai omgewend), II. SLUYSKEN. Helmteken:
de kraai.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan Krevenger, Arnhem 16/24-1-1625.
KREVENGER - alliantiewapen; gedeeld, I. KREVENGER (de kraai omgewend), II. in goud een halve zwarte
bok met gouden hoorns en met een gouden ring in de neus (van der WART). Helmteken: KREVENGER.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Wilhelm Krevenger, Arnhem 1647, getr. 3-111636 met -- van der Wart; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten
Schutterij Arnhem: Wilhelm Krevenger, 1647.

KREIJNCK - een smalle keper, vergezeld van drie vogels, waarvan de twee bovenste toegewend en de
onderste omgewend en zittend op een punt, die van de benedenrand uitgaat. Helmteken: een vlucht, elke
vleugel beladen met een dwarsbalk.
*Rhemen: Jasper Kreijnck, Raad van Gelderland 27-11-1582. Omschrift: de naam.
*Gelderland-7: Gerardt Kreijnck tot de Beek, burgemeester Zutphen 29-9-1675. Onderste deel afgebroken.
*Schimmelpenninck: Johan Creijnck, scepen to Zutphen 1506. Omschrift: de naam. In tekst: Kreijnck.
Variant: Helmteken: een vlucht en de letter G en K.
*Gelderland-1: G. Kreijnck, Harderwijk 7-11-1589; Gerrijt Kreijnck, Gelders leenman, Zutphen 7-7-1582.
Zie ook KREINCK.
Variant: een verhoogde smalle keper, vergezeld boven van twee vogels en beneden van een ankerkruis.
*Schimmelpenninck: Andries Krijeng, Zutphen 1449. Omschrift: de naam. In tekst: Kreijng Andriesz.
*Gelderland-2: Johan Kreijnck, Gelders raad, 18-7-1582. Muschart: De bek is groot als van een kraai.
Helmteken: op een traliehelm met wrong een vlucht waarvan elke vleugel beladen is met een dwarsbalk.
Omschrift: de naam.
Variant: een verhoogde smalle keper de bovenrand van het schild rakend, vergezeld boven van twee
toegewende vogels met geknotte poten en beneden van een groot krulkruis.
*Gelderland-1: Frans Kreijnck, Gelders leenman, 1525. Omschrift: SIGILLUM FRA---(beschadigd).
KREIJENFENGER - een omgewend stappende vogel.
*Gelderland-6: Heinrick Kreijenfenger, Rheden 1-1-1554. Omschrift: de naam.
van KREIJENKAMP - twee uitgerukte heideplanten naast elkaar.
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Evert van Kreijenkamp.
Tek. R.T. Muschart.
*Arnhem-15: Evert van Kreijenkamp, Arnhem 1436. Omschrift: beschadigd. Zie ook Muschart (1950b).
KREIJVENGER, zie KREVENGER.
De uitspraak van Kreijvenger zal ook kreevenger geweest zijn.
van KRIEKEN – geen schild. Een vijzel met uitstekende stamper en links en rechts vergezeld van een
bebladerde twijg, die onder de vijzel elkaar kruisen.

Zeven (2006: 42.17): Jacobus Willem van Krieken, apotheker te
Wageningen, Wageningen voor 16-1-1860, want dan overlijdt hij.
Lit. A.C. Zeven. 2005. Het beroepszegel van Jacobus Willem van Krieken,
apotheker te Wageningen. Oud-Wageningen 33: 72-73.

KRIMP, zie van HEELSUM.
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van KROENNENBURCH - doorsneden, A. gevierendeeld met gaande leeuw in elk kwartier, B. effen.
*Gelderland-6: Dierick van Kroennenburch, burgemeester en cameler te Rhenen, 14-6-1561. Omschrift: de
naam. Papierwaszegel.
KROEZEN - een verkorte paal steunende op een wassenaar. Helmteken: idem.

*van Helbergen.
Zie CROESIUS.
KROMHOUT, zie ONBEKEND-22
KRONENBERG - in zilver een rode burcht.
*Arnhem 27: Mr. A.J. Kronenberg.
KROON, zie CROON.
KROON - drie kronen met drie bladeren (1-2).
*Gelderland-5: Simon Kroon, diacon, Epe 25-2-1777; DNL 1924.
KRUITBOSCH - doorsneden, A. in zilver een rode, uitkomende vos, B. in rood drie zilveren rozen (2-1).
Helmteken: een zilveren vlucht. Dekkleden: zilver en rood.

*Stamreeks Kruitbosch (Wilp bij Voorst). Aangereikt door Bart Lenserink (email 30-8-2005), uit Mensen van
Vroeger. Ft C.E. ten Houten de Lange, Zeist.
KRUITHOF - gekanteeld doorsneden; A. in zilver twee groene elzenbladeren, B. in groen een zilveren knol
met gouden bladeren. Helmteken: een uitkomende goud gekroonde zilveren leeuw met dubbele staart, rood
getongd en genageld. Dekkleden: groen en zilver.
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Ons Voorgeslacht 66 (2011): 347. Afstammelingen van Henric Gerrits Kruijthof, wonende in 1684 op ’t
Hooghe te Oldebroek, tr. 23 maart 1684 Gerrigjen Dries. Ontwerp H.K. Nagtegaal.
KRUSE, zie CROESER.
de KRUIJFF, KRUYFF - doorsneden, A. in groen drie zilveren zwaarden met de gouden gevesten beneden,
B. in rood een zilveren rennende windhond, vergezeld van een gouden schildhoofd.
*VG 15 (1990): 231-237.
Variant: een zilveren dwarsbalk op een van purper en rood doorsneden veld, vergezeld boven van drie
zwaarden met gevest naar beneden naast elkaar, en beneden van een omgewende springende hond.
Helmteken: een dito zwaard.
*Arnhem-7: J.M. de Kruijff, notaris te Brummen 8-1-1823.
*Twello-1: Aart Lubertus de Kruijff, notaris te Twello 15-6-1838. Geen randschrift.
Variant: met een gouden dwarsbalk over de snijlijn heen en de windhond springend.
*ten Houte de Lange (2001).
KRUIJMER - in zilver een zwart merk, bestaande uit een verticale stok getopt door de hoofdletter H en
staande op de hoofdletter M, en vergezeld rechts van de hoofdletter K en links van de hoofdletter R. Door de
linkerpoot van de M een schuinlinks blakje. Oorspronkelijke kleuren onbekend.

Hendrik Krvymer = Kruijmer,
*Arnhem-30 en AZ-149.

*van den Bosch: wapen op gildebeker van St. Eloij, GMArnhem.

KRUYTBOSCH - in blauw een gouden vertakte bebladerde steel met zes bloemen, eveneens goud met
zilveren harten. Dekkleden: blauw en goud. Helmteken: een goud vertakte groen bebladerde steel met drie
bloemen van het schild.
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KUIP - ovaal schild: een smal schuinkruis, vergezeld van vier sterren. Helmteken: een ster tussen een vlucht
en de letters J en K.
*Gelderland-5: Jacob Kuip, Nijkerk 3-5-1630, Arnhem 23-12-1637, Nijkerk 11-1-1638.
KUIPER - een aanziend doodshoofd. Helmteken: een doodshoofd van het schild.
*Coll. Muschart: Kasteel ‘s Heerenberg, Gravelijk Bergsch Archief: Wilhelm Kuiper, landschrijver van het
ampt Wageningen, 22-8-1658.
KUNRETORF - drie vijfbladige bloemen.
*Backer, 1880: zegel van Hendrik Kunretorf, 1546.
KURFF - een merk bestaande uit de initialen, n.l. een W, daaronder een I (= J) en en in de schildvoet een S.

Willem Jansen Kurff, Arnhem.
*AZ-151.
De S zou een K moeten zijn, of is er iets anders aan de hand?.
KURFF - een mand waaruit drie bebladerde takjes.

Ian Kvrff = Jan Kurff, Gardeiaen.
*AZ-150.

KUTTSCHREUTTER - een schuinbalk, vergezeld rechts en links van een zoomsgewijs gerangschikte
sterren en lindebladeren. Toevoeging ACZ: Muschart schetste het wapen, waaruit blijkt dat boven twee
lindebladeren en één ster, en beneden één lindeblad en twee sterren voorkomen en dat de steeltjes van de
bladeren op de schuinbalk geplaatst zijn.
*Gelderland-5: Daniel Frederic Kuttschreutter, op het huis Busloo, leenman van het huis Wilp 14-3-1747.
van KUVEL - twee dode takken, licht naar buiten gebogen naast elkaar.
*Putten-1-2: A.A. van Kuvel, predikant te Putten 5-3-1793.
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van der KUIJLEN - in groen een tulpenboom met drie bloemen op een grond alles van zilver. Helmteken:
een opvliegende zilveren zwaan. Dekkleden: zilver en groen.

▲Jaarboek Centr. Bur.
Geneal. 35 (1981):
277-278.

KUIJPER - een sabel en een degen schuingekruist en met de punten omhoog.

Rutger Kuijper, Gardiaen 1683.
*Arnhem-30 en AZ-152.
KUIJPERS - gevierendeeld, 1 en 4. twee zwaarden kruislings geplaatst en met de punten omhoog, 2 en 3.
drie kuipershamers schuinrechts geplaatst. Helmteken: een geharnaste arm met zwaard in de hand naar
links omlaag.
*Putten-1-2: Gerardus Kuijpers, 17-5-1756.
KWIERT - een smalle dwarsbalk, vergezeld boven van een voorwerp, en beneden van een merk.
KIJEMT - drie hoekig doorsneden dwarsbalken.
*Arnhem-15: Johan Kijemt, knaap, Arnhem 1435.
KIJMT - drie stappende vogels, vergezeld van een klein vijfpuntig sterretje in het schildhoofd.
*Arnhem-14: Kristiaan Kijmt, schepen van Arnhem 22-7-1421. Omschrift: de naam.
KYMT zonder sterretje.
KYMT - drie stappende vogels.
*zie KIJMT.
KIJVIT, KYVITZ, KIEVITZ, KIVIT - in goud drie zwarte kievitten. Helmteken: een kievit van het schild.

Kerstiaen Kivit, Arnhem 4-9-1434.
Verkerk B6525/2.
GAArnhem NB-768-188.
*zie Kremer, 1905.
*Verkerk (1992 afb. 60 zegel *Klooster-1-3: zegel Wolterus Kyvit,
priester te Arnhem 31-3-1450: drie vogels.
Gelders Archief.
Zie ook KEVIT en KEVET.

676

Variant: drie vogels, vergezeld van een vijfpuntige sterretje in het schildhart.
*Hattem-2-3: Kersten Kivit 24-9-1422. Omschrift: de naam. In tekst: Kijvit.
KIJZER - doorsneden: A. in goud twee blauwe ringen naast elkaar; B. in blauw een gouden mispelbloem.
Helmteken: een vlucht van blauw en goud. Dekkleden: goud en blauw.

▲Kits Nieuwenkamp. dl 2: 141:
Harderwijk; zie G.J. Scholten, brief 13-5-1987.
zie VG 16 (1991): 248.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter L
Gaarne aanvullingen, aanmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail Anton.Zeven@hetnet

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, hetgeen betekent dat zij een wezenlijk onderdeel
van het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder
zijn handmerk in zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen.
.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Geleidelijk aan zullen de nog ontbrekende afbeeldingen worden toegevoegd Voor een Inleiding
Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene Inleiding.Indien
geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, de Basiscollectie, die opgeslagen is
in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente-archief van Barneveld

van de LAAK - een merk vergezeld boven van de hoofddrukletters M en P.

Maas Pieters van de Laak, geërfde in Veluwezoom, Arnhem 17-11-1734.
*Brantsen:
Zonder schild etc. Tek. R.T. Muschart.
van LAAR - een dwarsbalk boven vergezeld van twee ruiten.
*de Jong (1999): zegel van Jonge Otte van Laer, schepen en later richter te Rhenen, 1348, Archief
Duitsche Orde, inv. nr. 2411.
van LAAR - een paardenkop met uitgerukte hals.

*Zeven (2006: 19.07): Bernardus van Laar,
noodschepen van de Hooge en Vrije
Heerlijkheid Indoornik. Indoornik, 22-5-1750.
Doordat Indoornik onder Wageningen viel
kwam dit stuk in het GAWageningen
terecht.
Lit. de Jong & van Otterlo (1996). p445.
Hierin onjuist vermeld dat het paard
gekroond is. Idem de Jong (1999).
Het paard is niet gekroond. De manen
werden voor een kroon aangezien. Zie ook A.C. Zeven. 2006. Persoonlijke was- en lakzegels in het
Gemeentearchief van Wageningen. Wageningen; zegel 19.07.
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van LAAR - een gevederde pijl met de punt omhoog en beladen met een hoefijzer.
*de Jong (1999): familie in Ede.
van LAAR - een merk of een bank of tafel met drie hoge poten. Helmteken: een vlucht.
*Epe-1-1: G. van Laar, geërfde in Veluwe, verwalter scholtis van Epe, Vaassen 17-7-1783.
*Coll. Muschart: Gerhardus van Laar, onderscholtis van Epe 16-11-1780.
*Veluwe-4: Gerhardus van Laar, onderscholtis van Epe 11-3-1780.
*Veluwe-7: Gerhardus van Laar, scholtis ampt Epe 29-12-1773.
*Gelderland-4: Gerhardus van Laar, onderscholtis van Epe 10-3-1779, meerdere data.
*Veluwe-2-1: G. van Laar, Emst, buurschap onder Epe 11-8-1779.
Coll. Muschart.
van LAAR - een tafel met drie hoge poten. Helmteken: een uitkomende adelaar.
*Gelderland-6: Egbert van Laar, gerichtsman van Epe 19-3-1576.
van LAAR - een merk vergezeld rechts boven en links beneden van een ster. Helmteken: geen.

*Arnhem-25 en AZ-305: Burgart van Laar, boekhouder, 1714.
van LAAR - zeven lelies (3-3-1).
*de Jong (1999): zegel van Alert van Laer, schepen van Rhenen 1698.
van LAAR - een springend paard met de staart omhoog op grond, vergezeld boven van twee zesbladige
bloemen aan steeltjes. Helmteken: een dito gesteelde bloem.
*coll. Muschart (Zeven, 1996c): zegel aan de achterzijde van een testament van Gijsbarta van Eck wed.
Johannes Christoffel van Laar, Wageningen 20-10-1800.
van LAAR/van DOLDEREN - alliantiewapen; man: in rood drie zwart gesnoerde, rood beslagen zilveren
jachthoorns; vrouw: in goud een groene oranjeboom op groene grond, een rood schildhoofd beladen
met zilveren barensteel met vijf hangers. Helmteken: de jachthoorn.

*de Jong (1999): Rhenense familie. Ontwerp: A.P. de
Kleuver: alliantiewapen van Laar-van Dolderen.
gekleurd uit Bron.
Ft. Adriaan P. de Kleuver.

LABAER - in zilver een, in een halfschuinlinkse richting geplaatste boomstam, waaraan een tweede stuk
stam van dezelfde kleur, paalsgewijs verbonden. Uit deze laatste stam spruiten drie groene stengels met
gouden eikels voort. Een half aanziende helm met zilver-groene wrong. Helmteken: het verticaal
geplaatste stuk boomstam met de drie eikels van het schild. Dekkleden: zilver en groen.
*Staats Evers (1874) nr. 1.11: Arnoldus Labaer, Arnhem, ca 1670.
LABOTS - een gekroond monogram van de letters HVLB zonder schild.
*Gelderland-8: A. Labots, secr. Roosendaal 16-9-1796.
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LABOTS - een anker.
*Veluwe-4: Gerrit Labots, gerichtsman, geërfde in Roosendaal 22-2-1810.
LABOTS - een anker dat links gehouden wordt door een mens.

A. Labots, Guardiaen, 1793.
*AZ-306.
N.B. Of is het een dier?

van den LAEGENBRINK - een merk. Geen helmteken.
*Hoevelaken-1: zegel Lambert Evertsen van den Laegenbrink, oudste schepen der heerlijkheid
Hoevelaken 24-11-1751.
LAENEN - een merk. Helmteken: een antieke vlucht.

Steven Laenen, gardiaen St. Eloij, Arnhem 1651 en Arnt Laenen.
*Arnhem-30, AZ-310 en AZ-308.

LAENEN - een merk.

Arnoldus Laenen, Boeckhouder, 1716.
*AZ-307.

LAENEN - een merk.

*AZ-309: Gerrit Laenen, Gardiaen.
van der LAER - een barensteel met drie lange hangers in de bovenhelft geplaatst.
*Hattem-2-3: Henric van Laer, richter te Hattem 21-6-1428, 3-2-1444. Omschrift: de naam; Willem van
de Laer, richter tot Hattem 20-12-1476. Op een lint de naam.
Als Roeloff WITTE.
van LAE??N - vijf bomen, elk op de top van een heuveltje, welke heuveltjes in de vorm van een keper
aaneengesloten gerangschikt zijn.
*Rheden-3: Joh. Ph. van Lae??n, ?pred. te Spankeren 12-3-1779.
LAGERWEIJ - een horizontaal geplaatste knoestige boomstronk, vergezeld boven rechts van een lelie,
boven links van een (platgedrukt), en beneden effen. Helmteken: een gedeelte van een lelie te
onderscheiden.
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*Wageningen-4: A.C. Lagerweij schrijft Utrecht 3-5-1872, dat zijn vader Jan Lagerweij, em. predikant
oud 66 jr overl. is. Predikant te Wageningen 1845.
LAGERWEIJ - alliantiewapen: man: een keper beladen op elke been met drie sterren en vergezeld
beneden van een ster; vrouw: een boom komende uit een brede op de benedenrand rustende put,
waarop links van de boom een omgewende hond zit, die met een touw aan de stam van de boom is
verbonden.
*Gelderland-4: W. Lagerweij, secr. van het gericht van Woudenbergh, 10-6-1752.
LAGERWEY - in zilver boven twee rode lelies naast elkaar en beneden een zwarte vis met de kop naar
rechts.

◄Kaart van de Slaperdijk, 1705: Henderyk Lagerwey.

van LAIR - een barensteel met drie hangers.
*Gelderland-2: Willem van Lair, richter tot Hattem, 1475. Papierwaszegel op papieren charter.
Muschart schrijft 'voorwerp als schets', en tekent dan een n.m.m. een barensteel met drie hangers.
LALAER - in zilver een groene tak met zijtak waaruit drie gouden groen gedopte eikels. Helmteken: de
tak en eikels van het schild. Dekkleden: groen en zilver.

*Gelders Archief, Wapenboek St.
Caecilia Concert Arnhem: Arnoldus
Lalaer.
 foto ACZ. Zie Inleiding voor fotokwaliteit.
‘t LAM - doorsneden, A. een stappend paaslam, B. een zandloper ondersteund door twee
schuingekruiste doodsbeenderen. Helmteken: het paaslam met gespleten hoeven.
*Gelderland-5: Nicolaas 't Lam, Rosendaal 13-10-1734.
LAMBERTIS - gevierendeeld, 1 en 4. in rood een gouden lelie, 2 en 3. in blauw drie zilveren vissen
boven elkaar, de koppen overtopt met een gouden kroon. Helmteken: de lelie van het schild. Dekkleden
en wrong: rood en zilver.
*Schutte (1975): 2.43 Paulus Lambertis, Harderwijk 23-9-1647.
LAMBERTS - een geplante distelplant met één bloem in de top en aan de steel rechts en links twee
bladeren boven elkaar.

Jacop Lamberts, Gardeiaen, 1708.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-311.
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LAMBERTS –drie vijfbladige bloemen met nogal brede kroonbladeren vergezeld in het schildhart van
een vijfpuntig sterretje in de schildhart.

Arnoldus Lamberts?, 1367.
Verkerk B6554/11.
GAArnhem OAA-6229-224.
*Arnhem-32: Arnold Lamberti, scepen van Arnhem 4-10-1370. 1367?
foto Gelders Archief.

LAMBERTSZ - rechtsboven een adelaarskop met lange bek en korte hals, linksboven en beneden een
vijfbladige bloem met lange spitse of puntbladeren, de bovenste met één blad omhoog, de benedenste
met één blad omlaag/en beneden de Gelderse bloem met puntbladeren.

Ghisebert Lambertszoon
Verkerk B6556/12.
GAArnhem OAA-4490-206.

Jacob Lamberts zoon, 1364.
Verkerk B6555/18.
GAArnhem OAA-4490-206.

Jacob Lamberts soen, 1389.
GAArnhem, Loeff 246.

*Arnhem-14: Jacop Lambertsz, scepen van Arnhem 16-1-1387. Omschrift: de naam; idem 1386.
Adelaarskop en randschrift: afgebroken.
*Arnhem-32: Jacob Lambertsz, scepen van Arnhem, Arnhem 19-7-1379, 21-3-1384.
*Arnhem-33: Jacob Lambertsz, schepen van Arnhem, Arnhem 22-11-1382. Omschrift: de naam in Latijn.
Muschart geeft deze niet.
*Arnhem-15: Ghisebert Lambertsz, Arnhem 20-1-1364. Omschrift: de naam.
*Verkerk (1992).
GAArnhem.
LAMBRECHTSE - negen ruiten (5-4). Half-aanziende helm. Helmteken: een borstbeeld in profiel.
*Backer, 1880: zegel van Jasper Lambrechtse, 1598.
van LAMSWEERDE/van LAMZWEERDE - in rood een zilveren stappend lam, de linkervoorpoot
geslagen om een zilveren zwaard met gouden gevest in schuinlinkse richting over het lam gaande met
de punt naar beneden. Helmteken: twee gevesten van zwaarden met kort stuk bij de lemmet als
omgekeerde keper/kruislings gerangschikt, beide met de lemmetten omlaag. Schildhouders: twee
griffioenen.
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Een sprekend wapen: een lam met een zweerd = zwaard.
Bron: Hollandse Genealogische Databank.

Gevelsteen in het voormalige kapel
Van huize Van Lamsweerde te Wehl.
Afbeelding ontleend aan het Gelders
Dagblad/Oost-Gelderland d.d. 25-9-2000.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.

Wapenboek ZwanenBroederschap te
Den Bosch.

Variant: schilddekking een kroon met drie fleurons en twee parels.

M.A. van Lamzweerde, Arnhem 7-2-1724.
Zie Zeven (2006: 52.22).

M.A. van Lamzweerde, Arnhem 7-1-1727.
Zeven (2006: 44.03).

*Horst-1: Gerrit Willem Joseph van Lamsweerde, Zutphen 20-11-1788, 27-11-1801; Joseph Mauritius
van Lamsweerde van Eerbeeck, heere van Eerbeeck, leenman van de Prins van Zalm, 8-9-1739.
*Gallee: Ph. van Lamsweerde, Zutphen 9-10-1821.
Variant: Helmteken: een kroon, waaruit twee gekruiste zwaarden van het schild kruislingsgeplaatst en
met de punten omlaag. Geen schildhouders.
*ten Houte de Lange (2001).
van LAMZWEERDE - alliantiewapen: gevierendeeld, 1. een omgewend lam met schuinrechts geplaatst
zwaard achter het lam geplaatst waarover het lam de rechtervoorpoot geslagen houdt (van
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LAMZWEERDE), 2. een dwarsbalk beladen met drie weerhaken naast elkaar, 3. een bel vergezeld van
drie sterren, 4. drie kepers vergezeld boven van een barensteel met drie hangers.
*RAGld: Huisarchief van de Ehze: M.A. van Lamzweerde, Arnhem 18-10-1736.
van der LANDE - gedeeld, I. in zilver drie zwarte dwarsbalken, de eerste beladen met twee en de
tweede beladen met één zilveren lelie, II. in goud een klimmend hert. Helmteken: een zilveren lelie
tussen een zilver en zwarte vlucht.

* *Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij:
Diederick van der Lande. Volgens potloodaantekening is het tweede
veld VERMEULEN?
 foto ACZ. Zie Inleiding voor foto-kwaliteit.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Dederick van den Lande, Arnhem.
Volgens ten Houte de Lange (2001) is het eerste kwartier het wapen van der LANDE. Dekkleden:
zwart en zilver. Geen helmteken.
de la LANE de DU THAIJ - gevierendeeld, 1 en 4. in blauw drie verticaal geplaatste zilveren eikels, de
stelen omlaag, de bolsters en stelen groen, 2 en 3. in rood twee zilveren dwarsbalken. In een zilveren
hartschild een boom op een grasgrond, waarachter een wild zwijn springt, alles van natuurlijke kleur. Het
schild gedekt door een vijfbladige kroon. Een aanziende gekroonde helm. Helmteken: een eikel van het
1e en 4e kwartier tussen een antieke vlucht van blauw en zilver, daarachter drie vierkante vaandels, de
rechtse en de middelste volgens het hartschild, de linkse gedeeld volgens het 1e en 2e kwartier.
Dekkleden: boven aan de helm zilver en rood, beneden zilver en blauw. Schildhouders: twee
wildemannen van natuurlijke kleur, met groen omkranst, ieder een gouden emmer in de buitenhand
houdend.

*Staats Evers (1874) nr 2.4: O.A.H. de la Lane de Du Thay,
Arnhem, ca 1740.
*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem 17:
bij de tekening staat geen naam; uit de ledenlijst is het wapen
van C.A.H. de la Lane de Du Thaij, ca 1740.
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 foto ACZ. Zie Inleiding voor foto-kwaliteit.
van LANGEN - een leeuw. Helmteken: de leeuw van het schild.
*Coll. Muschart, Oldebroek 1 (zie Zeven, 1995a): zegel van B. van Langen, gerichtsman 29-7-173?.
*Gelderland-5: Berent van Langen, leenman van het Kapittel van St. Marie te Utrecht, Oldebroek 30-41727, 26-7-1752, 12-6-1753; Barent van Langen, leenman van Cannenburg, Oldebroek, 21-10-1748.
LANS, zie ook HOLTIUS
LANSINCK - in zilver een zwarte molenijzer. Helmteken: een wrong met een zwart-zilveren vlucht.
Dekkleden: zwart en zilver.

*Arnhem-5: Mr. Henricus
Lansinck, HT, 1637.
*Gelders Archief inv. 352.1
Wapenboek S. Lucasbroederschap Arnhem: Henricus
Lansinck, J.V.D. 7-11-1637.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.

LANSINK - een schuinbalk. Helmteken: twee struisveren.
*Horst-1: Hendrick Lansink, geërfde in Veluwe 20-4-1611. Omschrift: de naam.
LANSSEL - in zilver een omgekeerde, roodgerande zilveren keper, beladen met drie gouden pijlen met
de punt omhoog en vergezeld boven en beneden van een groen klaverblad. Helmteken: twee
schuingekruiste gouden pijlen met de punten omhoog. Dekkleden: goud, rood en groen.
Detail met tekst.

Isaack Lanssel, adelborst en scriba.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te
Arnhem.

*Arnhem-19: Isaack Lanssel, adelborst en scriba.
*. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of
Kramersgilde, Arnhem, Isaak Lanssel, extra ordin. raatsheer
1706, beschreef dit zegel als twee schuingekruiste dorsvlegels,
vergezeld boven en beneden van een klaverblad.
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Isaak Lanssel., Extra ordin. Ratheer.
AZ-312. Deze afbeelding komt niet overeen met de beschrijving. Dit betekent,
dat de tekenaar een verkeerde tekening maakte.
van LANTSCROON - drie fleurenkroon. Helmteken: een brede kuip waaruit vermoedelijk twee
berenpoten steken,
*Horst-1: Frans van Lanscroon 21-5-1645. Omschrift: de naam.
van LANTSKROON/WIJNTGES - alliantiewapen van LANTSKROON en WIJNTGENS (zie aldaar).

Bibliotheek Arnhem kluis 799 f 44:
Jonker Francois van LansKroon,
Heer van Boshuijsen en Joffr. Anna
Marija Wijntges, zijn huysvrouw.

LANTERBAG - een dwarsbalk, beladen met twee naar links zwemmende vissen naast elkaar.
Helmteken: vermoedelijk een lelie tussen twee onduidelijke voorwerpen.

Zeven (2006: 17.04). G. Lanterbag, Arnhem
4-4-1724.

LATTENHOUWER - het wapen bestaat uit vier medaillons: een merk. Helmteken: een arm met
elleboog, houdende een bos latten in de hand.

Johan Lattenhouwer, custos Arnhem, 1651.

*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem en AZ-313:
*Arnhem-17: Johan Lattenhouwer.
Zeven (1993b): beker en AZ-313.
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van LAURENBURG - drie molenijzers.
*Backer (1880): zegel van Aart van Laurenburg, 1580.
van LAUWICK - zie van LAWICK.
zw (de Jong, 1994).
van der LAUWIC, LAUWICK, LAUWIJCK, LAUWYK - een smalle geënte dwarsbalk vergezeld boven
van twee vijfpuntige sterren. Links naast het schild een edelvrouw die de gekroonde steekhelm
vasthoudt waarop als helmteken een uitkomende leeuw.

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.

*HUA-coll 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

*Arnhem-15: Arnt van der Lauwic/Lauwijck, Arnhem 14-12-1580. Omschrift: de naam.
Variant: naast het schild een wildeman met knots bij de voet die de steekhelm houdt.
*Arnhem-15: Derck van der Lauwijck, broer van Arnt van der Lauwic, Arnhem 14-12-1500. Omschrift: de
naam.
Variant: helmteken: Helmteken: een uitkomende beer.
*Gelderland-6: Udo van der Lauwijck, richter tot Waegeningen, 1552. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
Muschart: niet te zien of de ster vijf- of zespuntig is.
van LAWICK, zie ook ten HOEVE, van MEEDEN, van POELWICK, van der SANDE en van den
BROECK
van LAWICK - in rood een geënte zilveren dwarsbalk. Helmteken: een uit een kroon komende rode
beer; op de kleurentekeningen naar rechts gewend en dat van de Ridderschap met de kop naar links.
Dekkleden: rood en zilver. Schildhouders: twee leeuwen, de linker aanziend.
*Gelre Die [Arent] v.d. Lawic (1376-1396): de gu. à la fasce ondée de gu. C.: un buste d’ourson de gu.
issant d’une couronne arg. > zie boven.
*Ridderschap van de Veluwe.
*Brummen-1: Hessel van Lawick, Wageningen 30-8-1703.
*Arnhem-6-3: Marij, en haar man Aelbert JANSZ, 4-10-1557. Omschrift: Marij van ---ick.
*Arnhem-15: Gadert en Wilhelm van der Lawick, Arnhem 25-2-1450. Helmteken: een steekhelm.
Omschrift: de naam. Hun broer Derick van der Lawick, zie beneden.
*van Lawick: Arnt van Lawick, geërfde op Veluwe 19-3-1708, Hessel van Lawick heet van Heukelom 193-1708.
*Verwolde-2: E. van der Lawick, Wageningen 23-8-1725.
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Bron: Hollandse
Genealogische
Databank.

◄kleur (vdBosch), kleur (HUA), zw (Ridderschap van de Veluwe);
*zw (Inleydingh tot de Hollantsche wapenkunde' door Cornelis van Alkemade. ca
1700: Lauwijk. Geld[ersch] Ed[elman], van root met een geslingerde balck van silver. Homoet). Uit R.J.F.
van Drie. 1989. Blasoenkonst. Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 43: 68-116.

Arnt van der Lawic, 1422.
Verkerk N6524/33.
GAArnhem NB-768-162.

Uit R.J.F. van Drie. 1985. Blasoenkonst.
Jaarboek CBG 1985, uit: Inleydingh tot de
Hollantsche Wapenkunde. Coll.HRvA.

Ovaal schild, overtopt door een kroon
met vijf fleurons.
Hessel van Lauwick tot Heukelom,
stadholder van Wageningen.
Wageningen 23-9-1721.
Zeven (2006: 35.16). Hij spelt meestal
zijn naam als van Lawick.
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Variant: Helmteken: een uitkomende beer met de poten schuin omhoog. Schildhouders: twee
griffioenen.
*van Lawick: J. van Lawick, burgemeester van Wageningen 1-8-1716, Johan van Lawick, 12-9-1726.
Variant: een zwarte roodgetongde naar rechts gewende zwarte beer komende uit een kroon.
Dekkleden: rood en zilver. Schildhouders: twee leeuwen, de rechter aanziend.
*Johanniternieuws juni 2009, en ten Houte de Lange (2001).
van LAWICK - in rood een geënte zilveren dwarsbalk, erboven vergezeld van twee zilveren vijfpuntige
(doorboorde) sterren. Helmteken: een uitkomende, rode beer.

Aernt van der Lawic, hof- en
tinsmeester van Renwijck,
Wageningen, des
Woensdaghes na Sente Agnieten
dach = 29-1-1307.
Zeven (2006: 42.31). hij gebruikt zijn
eigen zegelstempel.
◄Ridderschap van de Veluwe.

Henrci vander Lawic, 1401
Verkerk B6522/25.
GAArnhem NB-758-100,

Rolof vander Lawic, 1414.
Verkerk B6524/28.
GAArnhem NB-768-142.

*Arnhem-15: Gerit van der Lawic, knaap, Arnhem 1435. De sterren omgekeerd. Omschrift: de naam;
idem Derick van der Lawick, Arnhem 25-2-1450. Omschrift: de naam.
*Wageningen-1: Hessel van Lawick, stadhouder van Wageningen 23-9-1721.
*Hattem-2-3: Johan ten HOEVE en zijn vrouw Alijt (van der Lawick) met land in de Laten aan de
IJseldijck 24-3-1455. Omschrift: Alijt van -- awick. Mansschild: Aernt van de Lawijc, richter tot Hattem 148-1431.
*Van Brienen: Aernt van der Lawic, hof en thinsmeyster van Gelre 1359. Omschrift: de naam in Latijn.
zw (Ridderschap van de Veluwe).
Variant: de sterren vijfpuntig.
*Arnhem-32: Ernst van der Lawick, Arnhem 10-1-1576.
Variant: geen helm.
*Arnhem-15: Willem van der Lauwijck, Arnhem 14-12-1500. Omschrift: van der Lawick.
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van LAWICK - brede, geënte dwarsbalk, beladen met een schildje, waarop drie palen, en vergezeld
boven van twee vijfpuntige sterren, op gedamasceerd veld.
*van Treslong Prins (1918): zerk van Ernst van der Lawick, ov. 1544, tr. Id. van MARTENA. Zerk
verloren gegaan.
*Gelderland-2: Arnt van der Lawic, knaap, 11-8-1367. Omschrift: de naam in Latijn. Groene was.
*Klooster-1-1: Eva van Lawick, 1-7-1529, vrouw van Henrick van POELWIJCK.
Zie ook van BIJLANT en van UBBERGEN.
van LAWICK - een brede geënte dwarsbalk beladen op de middelste bocht met een schildje waarin
twee vairpalen.
*Arnhem-15: Arnt van der Lawic, knape, Arnhem 8-12-1370. Omschrift: de naam.
van LAWICK van PABST - gevierendeeld, 1 en 4. van PABST (pauselijke tiara en drie zwarte leeuwen,
zie ook volgende), 2 en 3. van LAWICK. Een hartschild beladen met een gekroonde adelaarskop.
Schildhouders: twee griffioenen.

◄ Hollandse Genealogische Databank.

Zeven (2006: 07.27):
Jan Anthoni van Lawick van Pabst Zeven (2006: 07.27): Jan Anthoni
van Lawick van Pabst van de Hooge Adelyke Huijze Dooreweerd/
Doorwaard (=Doorwerth).Wageningen oktober 1790.

Variant: schildhouders rechts de voorste helft van een omkijkende, gaande leeuw van het schild
uitgaand, links een omkijkende leeuw.
*Bentinck: A.A. van Lawick van Pabst, 21-11-1769. Hartschild zeer klein. Het schild gekroond.
van LAWICK van PABST - gevierendeeld, 1 en 4. van PABST (pauselijke tiara/drie leeuwen),
hartschild: een goudgekroonde zwarte adelaarskop. 2 en 3. van LAWICK (in rood een zilveren geënte
dwarsbalk). Schildhouders: rechts een omkijkende griffioen en links een omkijkende leeuw.
*van Lawick: Jan Anthony van Lawick van Pabst, baron, cornet bij een regiment carabiniers, Arnhem 142-1793.
*Gelderland-5: Rudolph Willem Pabst, burgemeester van Wageningen, heer van de Wolfsweert.
Wageningen 2-8-1741.
*ten Houte de Lange (2001).
van LAWICK van PABST van NIJEVELT - gevierendeeld, 1 en 4. opnieuw gevierendeeld. a en d. in
zilver een rode pauselijke tiara waarom drie gouden kronen, b en c. in goud drie zwarte leeuwen. In een
zilveren hartschild een goud gekroonde zwarte adelaarskop (van PABST), 2 en 3. in rood een zilveren
geënte dwarsbalk (van LAWICK).
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*Arnhem-27: Jhr. D.J.A.A. van Lawick van Pabst van Nijevelt, burgemr. van Arnhem 1899.
van de LAWICK, zie van LAWICK.
LAWIJCK, zie LAWICK
LE DUC - een vertikaal geplaatste, licht naar rechts gebogen, dolfijn met de grote kop omhoog en naar
links, tussen twee smalle schuinbalken, waarvan de bovenste over de dolfijn heengaat, terwijl deze zelf
over de onderste gaat. Helmteken: een ster.
Muschart beschrijft het ook als: een tweelingsschuinbalk en een dolfijn als schets: d.w.z. met de kop
omhoog, waarvan het lichaam achter de bovenste balk en voor de onderste balk .
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e) zegel: Jacob le Duc, Harderwijk 24-2-1708, schoonzoon van Julius
Jacob Pelser en Elisabeth Jans.
*Harderwijk-2-5: als boven.
Volgens Muscharts schetsje gaat de bovenste helft over de dolfijn en de benedenste achterlangs.
LE GRAND - gevierendeeld, 1. door een deellijn verdeeld in een ⅔ veld en een ⅓ veld: a. beladen met
een dik verkort schuinkruis, b. drie vogelkoppen (reigerkoppen) met slanke hals boven elkaar, 2 en 3.
drie zwanen zonder poten vergezeld in het schildhart van een zeer klein roosje, 4. door een deellijn
verdeeld in een ⅓ veld en een ⅔ veld: a. de drie vogelkoppen van kwartier 1, b. drie dwarsbalken.
*Gelderland-5: Aäron Le Grand, predikant, Elburg 4-7-1774.
van der LECK - gevierendeeld; 1 en 4. drie wassenaars, 2 en 3. een gekroonde leeuw binnen een
smalle met 11 koeken beladen schildzoom. Helmteken: op een gekroonde steekhelm een antieke vlucht.
Schildhouders: twee leeuwen met de kop aanziend en de staart tussen de achterpoten door omhoog
gericht.
*Arnhem-6-1: Willem van der Leck, here ten Berge, knaap 1419. Omschrift: de naam.
LEDEBOER - in rood een keper. Helmteken: Wrong en dekkleden: rood en zilver. Helmteken: twee
waaiergewijs geplaatste rode fazantenveren, elk beladen met de keper van het schild.

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.
Variant: helmteken: twee struisveren.

*Voorn, 1985. afb. 83 p. 308:
xerox (Voorn, 1985): riemkap van
Johannes Ledeboer.
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LEEMPOELL - in rood drie eenden met zeer lange snavels. Helmteken: een brakshondenkop met hals.
*Gelderland-5: A. Leempoell, leenman van Gelre, 5-8-1747.
LEERTOUWER, zie van MEURS
van LEEST - drie zwaarden, waarvan twee schuingekruist en het derde verticaal daar overheen, alle
met de punten omlaag.
*Hattem-2-3: Gerard van Leest, pastoor van Eep (=Epe) 22-3-1556. Omschrift: de naam.
Zie van LEESTEN.
van LEESTEN - drie zwaarden waarvan twee schuingekruist en het derde verticaal daarover heen met
de punten omlaag.
*Gelderland-6: Gerrit van Leesten, pastoor tot Eep/Epe, 30-3- 1566. Boven het schild de letters G, V en
L. Papierwaszegel; he[e]r Gerit van Leesten pastor tot Epe, 1555. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
Zie van LEEST. En van LEISTEN.
van der LEEUW - een adelaar.

D. van der Leeuw, predikant. Wageningen 3-7-1807.
Zeven (2006: 30.32).
Op 8-8-1807 maakt hij gebruik van een zegelstempel met het
monogram J. V en O. Het is dus niet van hem (zie Zeven (2006):
29.29).
de LEEUW van COOLWIJCK - gevierendeeld, 1 en 4. twee smalle schuinkruisjes aaneengesloten en
naast elkaar, 2 en 3. drie (wereld)bollen. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen een vlucht.
*Arnhem-29: charter 3033: Mr. J. de Leeuw van Coolwijck, 31-12-1768. Omschrift: de naam.
*Arnhem-11: Mr. Johan de Leeuw van Coolwijck, amptman en richter der stad en heerlijkheid Gent, 145-1740.
*Horst-1: M.D. de Leeuw van Coolwijck. Apeldoorn, 20-4-1807.
*Grotenhuis: M.D. de Leeuw van Coolwijk, Vorden 21-10-1795.
Variant: in plaats van bollen schelpen.
*R.T. Muschart. 1918. Zutphensche geslachten. De Ned. Leeuw 36: 336-344.
van LEEUWEN - in de schildvoet een hart waaruit vier waaiersgewijs geplaatste bloemen een
bebladerde stelen.

Isak van Leeuwen, Nijkerk, 5-6-1808. Zwartlak. GANijkerk,
Weeshuisarchief 106. Coll. ACZ foto Nijkerk IV.31.

van LEEUWEN -. doorsneden, A. in blauw boven een gouden ster, beneden een gouden wassenaar, B.
in rood een zilveren naar links gewende omkijkend Paaslam, de zilveren gespleten wimpel beladen met
een gouden kruis en aan een gouden stok.
zie Arnoltt TULLEKEN.
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van LEEUWEN - in zilver een rode keper beladen met drie schelpen op de benen in de richting daarvan.
Helmteken: een leeuw tussen drie voorwerpen als een omgekeerde keper gerangschikt.
*Hattem-1: Mr. Joh. van Leeuwen 22-7-1786.
van LEEUWEN - in zilver een rode verlaagde keper beladen met drie gouden schelpen, de onderste
geplaatst in de richting van de been. Helmteken: een uitkomende zilveren roodgetongde en –genagelde
leeuw tussen een rode gesloten baniervlucht. Het geheel geplaatst op een groene arabesk.

*kleur (Gens Nostra 55 (2000): ▲ Hollandse Genealogische Databank.
160). zie Bron.
Variant: Helmteken: een leeuw tussen drie voorwerpen als een omgekeerde keper gerangschikt.
*Brantsen: Mr. Joh. van Leeuwen 29-4-1809.
Variant: de beide schelpen op de poten van de keper verticaal geplaatst.
van LEEUWEN - in blauw een roodgetande gouden leeuw. Helmteken: op een blauw-zilveren wrong de
leeuw uitkomend. Dekkleden: blauw en goud.

Paulus van Leeuwen, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het
Coninckstraet vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Paulus van Leeuwen, adelborst.

van LEEUWEN - het veld schuinrechts geärceerd (groen), waarin een (zilveren) leeuw.

P. van Leeuwen, Raetsheer, Arnhem 1752.
*AZ-314.
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van LEEUWEN - geen wapenschild: een leeuw.

Barberra van Leeuwen, Nijkerck,
6-8-1771.
*GANijkerk, Weeshuisarchief 082.
Coll. Anton C. Zeven foto V.16.
Het lijkt of de leeuw gehelmd is,
maar dit zal een fout in de afdruk
zijn.

van LEIN - een merk.

Peter Krynen van Lein.
*AZ-315.
van LELIC - zie van VELIC.
van LEM - een kerkbanier met drie ringen aan de bovenzijde en drie even lange hangers.
*Arnhem-6-1: Albert van Lem verkoopt aan Jan van Venen land onder Oeij 1458. Omschrift: afgebroken.
LEMMINGH - in blauw vier zilveren zespuntige sterren (1-2-1). Wrong: blauw en zilver. Een aanziende
helm met blauw-zilveren wrong. Helmteken: een ster van het schild. Dekkleden: blauw en zilver.

*Staats Evers (1874) nr 1-42: G[erard]
Lemmingh, Arnhem, 10-4-1701 > Gens
Nostra 55 (2000): 220.
Gerard Lemminck, 10 april 1701.
Wapenboek van het St. Caecilia Concert te
Arnhem, p. 233.
kleur uit Wapenboeck. Ook in Gens
Nostra 55 (2000): 220.
LEMMIJNCK - een merk, vergezeld van vier vijfpuntige sterren. Helmteken: een ster.
*Arnhem-6-1: Johannes Lemmijnck en vrouw Aeltijen Gerretsen 15-11-1691.
*Arnhem-6-3: als boven.
Bron.
Afdruk van een zegelring in was.
LENARTS - gevierendeeld, 1 en 4. drie omgewende wassenaars, 2 en 3. een stappende wolf.
Helmteken: een uitkomende wolf.
*Backer (1880): zegel van Johannes Lenarts, 1657.
van LENDT - drie vairpalen. Helmteken: twee bazuinen met band om het midden.
*Putten-1-2: Steph. Gerard van Lendt, pastor in Arnhem 26-4-1704.
Variant: het schild gedekt met een abtshoed met vier kwasten.
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*Putten-1-2: Steph. Gerard van Lendt, abt, Arnhem 22-3-1710.
van LENNEP - in rood een gaande gouden leeuw.
*Gelderland-1: Jorijs van Lijnepe, leenman van hertog Arndt van Gelre 7-8-1423. Omschrift: de naam.
van LENNEP - 8-5-1822: doorsneden, A. in rood een gaande aanziende gouden leeuw, staande op de
doorsnijdingslijn; B. effen zilver. Een aanziende geheel zilveren helm (op de afbeelding: goud gesierd),
zwart gevoerd; wrong: rechthoekig, rood; dekkleden: rood, gevoerd van zilver; helmteken: een naar
rechts gewende, gouden leeuw, rood getongd, de rechterachterpoot opgetrokken, tussen een zwarte
(antieke) resp. de vlucht doorsneden van het schild.

Helmtekens ontleend aan de Hollandse Genealogische Databank

Wapenboek Zwanenbroeders te Den Bosch, 1979.
1886: gevierendeeld, 1 en 4 als 8-5-1822, maar de leeuwen niet op de snijlijn/doorsnijdingslijn; 2 en 3
in groen twee schuingekruiste gouden zeisen; hartschild: in rood een gaand zilveren paard. Twee
helmen, de rechter als 8-5-1822; rechts een rode wrong, links een kroon van drie parels en twee
bladeren; dekkleden: rechts rood, gevoerd van zilver, links groen, gevoerd van goud; helmteken: rechts
een uitkomende gouden leeuw, rood getongd tussen een zwarte vlucht, links een vrouw van natuurlijke
kleur, zwart gekleed em gesluierd, met boven op de linkermouw een gouden bezant en houdende over
de rechterschouder een gouden zeis.

18-10-1822: als 8-5-1822, maar de leeuw in A klimmende (volgens de tekst: gaand), in plaats van de
wrong drie kleine zilveren struisveren (niet in de tekst vermeld), de dekkleden goud, gevoerd van rood,
de leeuw van het helmteken staande op beide achterpoten en de vlucht van het helmteken doorsneden
van rood en zilver (volgens de tekst: rood en zilveren vlucht).
1903 en 1911: als 8-5-1822, maar de leeuwen niet op de doorsnijdingslijn, de wrong rood en zilver en
het helmteken als 18-10-1822, maar de leeuw niet rood getongd.
1927: als 1903, maar versierd met twee ter weerszijden afhangende purperen linten, komende uit de
rangkroon.
1934: zilver; in een rood schildhoofd een gaande aanziende gouden leeuw. Een halfaanziende helm,
wrong en dekkleden (op afbeelding: dekkleden rood en goud) rood en zilver; helmteken: een uitkomende
gouden leeuw tussen een vlucht, doorsneden van rood en zilver.
Zie verder Hollandse Genealogische Databank.
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Eén van de 32 kwartieren van Lintelo (zie aldaar).
*Van Lennep. Ned. Adelsboek 1998.
Variant: een (zwarte) vlucht.
*kleur Deutz van Lennep (1886).
Van Lennep.
*ten Houte de Lange (2001). De vlucht antiek.
zie ook Gijsbert COETS.
van LENNEP, LENNIP - doorsneden, A. in rood een gaande aanziende gouden leeuw, B. effen zilver
(gedamasceerd). Helmteken: op een omgewende, gekroonde traliehelm een ?vlucht.
*Ridderschap van de Veluwe.
*Hattem-2-2: C. van Lennep, Putten 16-10-1695; Johan van Lennep, schepen van Hattem 30-6-1574.
*Gelderland-1: Warnar van Lennep, Nijmegen 23-5-1570. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Rhemen: Georg Warner Jacob van Lennip, leenheer van het goed ten Holte onder Brummen 12-41730. Lak. Omschrift: van Lennep.
Variant: de leeuw niet aanziend.

*Backer (1880).
*Gelderland-1: Johan, zv. Jorijs van Lijnepe, leenman
van hertog Arndt van Gelre 7-8-1423. Omschrift: van
Lijnep.
*Gelderland-5: Jurriana Cunera Roderica van Lennip, Elburg? 11-1-1720;
Christiaen van Lennep, leenman van Gelre, Doornspijk 19-1-1697; Warnner van Lennep, -?- 25-8-1576.
*Gelderland-2: Johan van Lennep tho Billoen, verkrijgt het recht bij de Billoense Hege een pampier
moelen op te richten, 13-6-1617. Omschrift: beschadigd.
zw (Ridderschap van de Veluwe); kleur (vdBosch). Johanniternieuws juni 2009.
Graveur J.B. Rietstap, 1883. Bron: H.S. van Lennep. 2007. Genealogie van de familie van Lennep.
de leeuw niet aanziend.
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Variant: de kop aanziend. Helmteken: de leeuw met de kop aanziend.
*Putten-1-2: C. van Lennip, Putten 10-2-1689.
*Hoeclum: Juriana Cunera Roderica van Lennep, op huize Putten, leenvrouw 13-6-1720.
Variant: de kop aanziend. Helmteken: de leeuw met de kop aanziend tussen een vlucht.
*Spaen: Georgh van Lennep, Velp 3-7-1657.
Variant: een aanziende leeuw. Helmteken: een zittende leeuw tussen een schuinrechts gewende vlucht.
*J. Belonje. 1936. Het huis Harseloo en zijn bezitters. Bijdr. & Meded. Gelre 39: 43-75: afb. van grafzerk
voor Arend toe Boecop toe Harsseloo en zijn vrouw Gerberich van Lennep in de NHkerk te Bennekom.
*Hattem-1: Johan van Lennep, schepen binnen Hattem 30-3-1574. Omschrift: de naam. Beschadigd
zegel.
xerox uit Bron.
Variant: de leeuw met de beide voorpoten van de grond en een effen schildvoet. Helmteken: een
uitkomende leeuw met de kop aanziend tussen een vlucht.
*Rhemen: Christiaan van Lennip 27-12-1764.
Variant: in het schildhoofd een gaande leeuw. Helmteken: een leeuw tussen een vlucht doorsneden.
*Gelderland-5: Jurriana Cunera Roderica van Lennip (getr. met Christoffel Daniel van Coevorden heer
van Rande), Elburg 3-1-1729, cedeert het regte halfscheyd van het Huis en Hove van Putten, voorts de
bomen, huis en hof van Altena aan George Warner van Lennip (getr. met Johanna Catharina van
Lennip).
van LENNEP - een platgedrukt zegel
*Gelderland-6: Rodolf van Lennep tho Bijlijoen en Johan van Lennep, tot Biljoen, 29-6-1603.
van LENNEP - alliantiewapen; gedeeld, I. doorsneden, A. in goud een omgewende riode leeuw
houdende in de opgeheven linkerpoot drie waaiervormig geplaatste zwarte pijlen, B. effen zwart (van
LENNEP (variant)), II. in zilver een zwart moriaansborstbeeld, rood gekleed met gouden kraag, het
hoofd omwonden met een zilveren lint met aan de achterzijde afhangende slippen (van der BLESSE).
Helmteken: de leeuw met de pijlen van het schild. Dekkleden: goud en rood.

*C. de Graaf & J.A. de Boo. 2005. Memoriael van het geslachte en
afkomste van Michiel Schultinnck. GN 60: 202-275.
van LENNEPH - gedeeld, I. doorsneden, A. een klimmende leeuw, B. effen, II. een dwarsbalk
geschakeerd in drie rijen. Helmteken: een traliehelm met een leeuw tussen een vlucht.
*Arnhem-17: Melles van Lenneph 1552. Omschrift: de naam.
Variant: A. de leeuw half. Helmteken: geen traliehelm vermeld.
*Zutphen-2: Mellijs van Lenneph, geërfde in Veluwe, Zutphen 5-3-1566. Omschrift: Mely van Lenneph;
geërfde in Noirtemppe 4-6-1551.
van LENNIP - doorsneden, A. in rood een gaande leeuw op de snijlijn rustend, B. gedamasceerd.
Helmteken: de leeuw tussen een vlucht. Schildhouders: twee griffioenen.
*Hoeclum: Georg Warner Jacob van Lennip, op den huize Putten, leenheer van het huis en heerlijkheid
Putten 17-1-1731; GAWageningen: beschadigd zegel Johanna Catherina Elisabet van Lennip, 18-81760.
*Coll. A.C. Zeven, zie Zeven (1999).
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LENSEN - een merk en twee sterretjes. Helmteken: de ster tussen een vlucht.

Gerrit Lensen, Gardyaen.
*Arnhem-25 en AZ-316.
van LENT - drie vairpalen.
*Arnhem-15: Dierc van Lent, broer van Johan (?van Lent), knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
Variant: in het schildhoofd een barensteel met drie hangers.

*Gorissen (1959).

LENTING - drie bomen naast elkaar op een grond. Helmteken: een boom.

Derk Lenting, Gardiaen, 1750. AZ-317.
Dirk Lenting, Gildemeester, 1757. AZ-318.
Will[e]m Lenting, Guard[iaan]n, 8-8-1771.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ-317: Derk Lenting,
gardiaen 1750.
*Arnhem-30 en AZ-318: Dirk Lenting, gildemeester 1757, AZ-319: Willem Lenting, Guardn, 9-8-1771.
Muschart beschrijft het wapen op een zegel ook als drie rijstakjes naast elkaar op een grond.
Helmteken: een rijstakje. En ook als 3 gebladerde takken naast elkaar.
Variant drie rijstakjes.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ-319: Willem Lenting,
guardiaen 9-8-1771.
Variant: drie rijstakjes naast elkaar op een grond. Helmteken: een sparreboom.
*Arnhem-18: Lambertus Lenting, Arnhem 7-1-1796.
Variant: drie gebladerde takken naast elkaar. Helmteken: een heester.
*Rheden-2-1: Dirk Lenting, koopman, Arnhem 4-6-1785, 15-11-1791 huismeester van het St. Peters
Gasthuis.
LEPPINCK - gedeeld, I. in goud een zwart schuinkruis, vergezeld in elk canton van drie groene
klaverbladeren (1-2), II. in goud drie rode kepers. Helmteken: een groen klaverblad.
LEPPINCK - gedeeld, I. in goud een smal zwart schuinkruis vergezeld in elk canton van drie groene
klaverbladeren (1-2), II. in goud drie rode kepers. Helmteken: een groen klaverblad, gedeeld van zilver
en groen. Dekkleden: zwart, groen en goud.
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*Arnhem-24: Jan Leppinck, hopman 1707, ov. 30-4-1725.
*Gelders Archief, inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat Vendel
Arnhem: Jan Leppinck, Hopman, Ao 1707. Obiit 20 August.s
Ao1723.
foto ACZ. Zie de Inleiding voor kwaliteit.
De familie van het wapen in de linkerhelft zal door
genealogisch onderzoek bepaald kunnen worden.
LESBORN - drie appels met korte steeltjes.
*Putten-1-4: Andres Lesborn, kellenar tot Putten, Putten 29-6-1562. Omschrift: de naam. In tekst: van
Leseborrn.
ter LET - in zilver boven twee liggende zwarte molenijzers, beneden twee omgekeerde zwarte
hermelijnstaartjes. Helmteken: op een zwart-zilveren wrong een vlucht, rechts zwart, links -zilver.

J.D. ter Let, adelborst.
Gelders Acrhief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: J.D. ter Let, adelborst.
LETHER/LEETHER – kepersgewijs doorsneden, A. in blauw twee gouden trommels met rode randen,
zilveren huiden en zwarte touwen, B. in goud een geopende blauwe
schaar. Helmteken: een uitkomende aanziende gouden leeuw, rood
getongd en genageld, een omgekeerde gebladerde tak met vier
vruchten, alles groen, in zijn rechter opgeheven klauw houdend.
Dekkleden: blauw gevoerd van goud.

*F.D.P.M. Lether, per e-mail 03-08-2015.
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LEVENBURG - een zespuntige ster vergezeld van drie lelies. Helmteken: de ster tussen een vlucht.

Lubbert van Levenburg/
Loevenburg/Louvenburg,
Nijkerk 28-2-1695. Omschrift: --VAN LOEVENBVRG.
*GANijkerk, Weeshuisarchief
75, In de tekst Louuenburg =
Louvenburg.
Coll. ACZ foto Nijkerk III.16.

LEVINGSTOUNE-van HEURN - gevierendeeld, 1 en 4. een klimmende griffioen, 2 en 3. drie vijfpuntige
sterren binnen een geleliede streepbinnenzoom.
*Gelderland-5: Deliana van Heurn wed. kap. Pieter Levingstoune, Rhenen 2-1-1699.
LEVIJ - een pul met de voet binnen een ring. Links als schildhouder een leeuw. Schilddekking: een
kroon waarboven de letters M, G. en (afgebroken, waarschijnlijk) L.
*Veluwe-2-1: Moses Gompel Levij, Arnhem ca 1760.
LEYDECKER - in goud een zwarte stijgbeugel met kort riempje naar boven. Helmteken: de stijgbeugel
tussen een antieke vlucht.
Sterk vergrote detail van een zwart-wit foto van een schilderij, waarop
Helee Leydeckers (1558/1570-ca 1643 is afgebeeld. Sterk vergroot.
Bron: Bierens de Haan (red.) 2002; p113.
*Arnhems Hist. Museum: portretschilderij van Helena Leydecker, dv.
Andries Leydecker, 1643, waarop wapen met stijgbeugel; Arnolt
Leydecker, Arnhem 11-7-1621. Omschrift: de naam.
*Rheden-2-1: Arndt Leydecker, geërfde in Veluwezoom, ampt Rheden
12-12-1628.
*Putten-1-2: papierwaszegel Jonker Frans Leydecker 13-8-1657.
*Arnhem-16: Arnolt Leydecker, geërfde in Veluwezoom, 1643.
*Gelderland-5: Arnold Leijdecker, Arnhem 29-11-1638. Omschrift: de
naam; Arnt Leijdecker, leenman van Gelre, Arnhem 16-5-1646.
Variant: Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-5: Arnolt Leijdecker, 9-11-1633.
*Gelderland-6: Arndt Leydecker, geërfde in Veluwe, 16-6-1620.

LEIJDECKER - gedeeld, I. een merk, II. een stijgbeugel.
*Klooster-1-1: Arnt Leijdecker, scolaster 15-1-1537.
LEIJDECKERS - doorsneden, A. gedeeld, I. in goud een rode ossenkop met korte hals, II. in goud een
rode leeuw, B. in blauw een springende zilveren Pegasus. Helmteken: een uitkomende leeuw.
Ook beschreven als: doorsneden, A. gedeeld, I. in purper een ossenkop met korte hals, II. een leeuw
met verm. een barensteel over de hals, B. een springende Pegasus. Helmteken: een uitkomende leeuw.
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Johannes
Jacobus Leydeckers,
Arnhem 101-1797.
Zeven (2006:
29.28).
▲ WIJNEN.
LEIJDECKERS/JONCKHEER - alliantiewapen LEIJDECKERS/JONCKHEER.
*Arnhem-11: Johannes Jacobus Leydeckers, deurwaarder des Hoves Gelderland, Arnhem 15-1-1797.
N.B. Muschart: is dit zijn zegelstempel?. Uit de volgende bronnen blijkt dat hij dit zegelstempel in elk
geval één keer meer heeft gebruikt.
*Arnhem-28: A.J. Leijdeckers, procureur, Arnhem ca 1804. Helm zonder helmteken.
LEIJDEN - drie schuinrechts geplaatste onduidelijk voorwerpen. Helmteken: een voorwerp van het
schild.

*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-320: Jurriaan Abraham Leijden, guardiaen 12-2-1776.
van LEYEN - een schuinrechts geplaatste droogscheerdersschaar met de punten omhoog.

*AZ-321: Derck van Leyen, Boeckhouder, 1739.

LEYENDECKER - drie antieke kronen.
*Horst-1: Adriaen wed van Henrick Leyendecker, Hall 5-6-1537. Omschrift: Adriaan Leyendeck.
Haar eigen naam niet vermeld.
(ter) LEIJERMOELL - een zesspakig wiel.
*Muschart: los charter: Wilhem Leijermoell, geërfde in Veluwe. Omschrift: de naam; Wilhem ter
Leijermoell, geërfde te Vellip (=Velp) 16-12-1578. Omschrift: de naam.
Een Wynant Leyermoell schilderde in 1462 het Arnhemse stadswapen, dat daarop werd uitgehangen
aan een herberg te Engelanderholt (Wynant Leyermoell gemaelt [geschilderd] enen aern [adelaar] voir
die herbergh tot Engelreholt). J.S. van Veen. 1901. Engelanderholt. Bijdr. Meded. Gelre 4: 72.
van LEISTEN - drie zwaarden met de punten naar beneden en waarvan twee schuingekruist en de
derde er verticaal daar overheen. Helmteken: beschadigd.
*Arnhem-34: Gisbert van Leisten, Arnhem 12-6-1599. Omschrift: beschadigd.
In tekst: van, LOESTEN. Zie ook van LEEST., van LIESTEN.
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L'HERMINIER - drie hermelijnstaartjes. Een helm zonder helmteken.

N. L’Herminier, curator over den desolate
boedel van wijlen Hendrik Jacobsen en zijn
nagelaten weduwe Hendrina Gerrits, te
Nijkerk 15-2-1779.
*Coll. Timo Ridder, Nijkerk.
Coll. ACZ foto Nijkerk V.01.
*Hattem-2-2: Nicolaas L'Herminier, leenman van de abdij Elten en van de abdij Abdinkhof binnen
Paderborn, geërfde in Veluwe, Arnhem 27-12-1786.
LICHT - drie kepers.
*van der Hoop: Joost Licht, kerkmeester van Oosterbeek 26-11-1771.
LIEFFERDINK - een dubbele adelaar.
*Gelderland-5: Jan Liefferdink, Arnhem 11-3-1774.
LIEMFFERT - een adelaar. Helmteken: een adelaar.
*Putten-1-4: Willem Liemffert, geërfde in Veluwe 21-1-1674. Omschrift: de naam. In tekst: Limpert, hij
tekent Lijemffert.
van LIENDEN, zie van LIJNDEN
van LIENEN - een geënte dwarsbalk, waarvan de middelste bovenste bocht beladen is met een effen
schildje.
*Arnhem-6: Henrick van Lienen, scepen tot Arnhem 22-6-1438. Omschrift: de naam.
*Arnhem-14: Henrick van Lienen, scepen van Arnhem 10-4-1455. Omschrift: de naam.
Variant: een brede geënte dwarsbalk.
*Arnhem-32: Henric van Lienen, richter van Veluwe 13-3-1450. Omschrift: de naam.
a LIEREN - in zilver een springend rood hert met een gouden gewei, zwart gehoefd en op een
grasgrond. Helmteken: het hert van het schild uitkomend. Dekkleden en wrong: zilver en rood.

*Schutte (1975): 5.127 Gerhardus a Lieren, Apeldoorn.
Handfoto Ad J. de Jong.
van LIESTEN - drie zwaarden met de punten omlaag waarvan twee schuingekruist en de derde
verticaal daaroverheen. Helmteken: twee schuingekruiste zwaarden met de punten omlaag tussen een
antieke vlucht.
*Rhemen: Goert van Liesten, dijckgreef van den IJsselt 1516. Omschrift: de naam. In de tekst: van
Leeijsten.
Zie volgende.
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van LIESTEN - drie zwaarden met de punten omhoog waarvan twee schuingekruist en de derde
verticaal daaroverheen. Helmteken: twee schuingekruiste zwaarden met de punten omlaag tussen een
vlucht.
*Gelderland-2: Conrait van Liesten, dijkgreve, 1508.
Zie voorgaande.
LIEVENS - een beurtelings gekanteelde dwarsbalk vergezeld van drie eikels. Helmteken: een eikel
tussen een vlucht.

Jacobus Lievens, predicant tot Nyckkerck,
Nijkerk 24-11-1697. Omschrift:
--COB—LIEVENS V.D.M.
GANijkerk, Weeshuisarchief 102A.
Coll. ACZ foto Nijkerk II.25.

R. Lievens, scholtus van Nijkerk,
Nijkerk 5-7-1808.
GANijkerk, Weeshuisarchief 104.
Coll. ACZ foto Nijkerk IV.27.

*Harderwijk-2-5: Reijnier Lievens, scholtis ampt Nijkerk 11-3-1728.
*Gelderland-4: Reynier Lievens, scholtis ampt Nijkerk 19-6-1730, 21-5-1731.
*Gelderland-5: Reynier Lievens, leenman van Elten, Nijkerk 28-8-1721; idem scholtis van Nijkerk, 16-11726.
*Arnhem-11: Reynier Lievens, scholtis ampt Nijkerk 25-12-1724.
*coll. Muschart: R. Lievens, scholtis te Nijkerk, 11-1-1726; R. Lievens, geërfde in Veluwen, Nijkerk 21-81798.
*GA Nijkerk, Gasthuisarchief 192A: 24-11-1697: Jacobus Scholten, predicant in Nijckkerck;
Weeshuisarchief 104, R. Lievens, scholtus van Nijkerck, 23-5-1731.
van LIL - een gekroond monogram van de letters A, V en L.
*Horst-1: A. van Lil, schepen van de heerlijkheid 't Loo, 9-7-1777.
van LILAAR – in zilver drie rode lelies. Helmteken: een morenborstbeeld tussen een zilveren en rode
vlucht. Dekkleden: rood en zilver.

*Muscharts Wapenboek Amers-

Detail van wapenbord van
de regenten van het R.K.
Bron: Hollandse Genealogische Maagdenhuis, 1737, door
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foort. GA Amersfoort.
Zie Zeven (2000).

Databank.

O. le Normant, ontleend aan
Dudok van Heel (2008).
e

e

e

Ook van Lyenlaar, regeringsgeslacht in Amersfoort 14 -15 -16 eeuw.
van LILL - een merk. Helmteken: een vlucht.

G. van Lill, gardiaen, 1758.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
*AZ-323.
van LIMBERG, van LIMBERGHEN - een koehoorn vergezeld van drie degens of dolken.

Boven het schild de letters A?, V en D. d.w.z.
AverVoorDe.
*de Jonge (1983: van Avervoorde).

van LIMBURG - in zilver een rode leeuw met in zijn beide voorklauwen een knoestige, rode tak
houdend. Op een gekroonde helm een helmteken: een uitkomende, rode leeuw voor een bos
pauwenveren. Dekkleden: rood en zilver.
*Schutte (1975): I.68 Gerardus a Limburg, Deventer 13-7-1621.
van LIMBURG STYRUM - gevierendeeld, 1. in zilver een zwart of blauw gekroonde rode leeuw (van
LIMBURG), 2. in rood een goud? gekroonde zilveren leeuw (van BRONCKHORST), 3. in goud twee
rode blauw genagelde leeuwen boven elkaar (van WISCH), 4. in goud drie rode koeken (van
BORCULO). Hartschild: in goud een rode dwarsbalk beladen met drie zilveren palen (van GHEMEN).
De kwartieren zijn vier heerlijkheden, terwijl het hartschild verwijst naar det rijksonmiddelbare heerlijkheid
Gemen.

▲Bron: Hollandse Genealogische
Databank
▲Museum Nairac, Barneveld. ▲Gens Nostra 41 (1986): 217.
Zie ook Johanniternieuwsjuni 2009.

705

Variant: gevierendeeld, 1. een omgewende gekroonde leeuw (van LIMBURG), 2. een gekroonde leeuw
(van BRONCKHORST), 3. mogelijk twee gaande leeuwen boven elkaar (van WISCH), 4. mogelijk drie
ballen (van BORCULO); hartschild: onduidelijk. Schilddekking: vier gekroonde helmen, de twee
buitenste half naar binnen gewend, waarop vier helmtekens: 1. een pauwenstaart beladen met een
omgewende leeuw (van LIMBURG, 2. twee paardenpoten met de hoeven naar boven en naar buiten
(van WISCH), 3. een vlucht (van GHEMEN?), 4. twee opgeheven berenpoten met in elk klauw een bal
(van BRONCHORST). Boven de helmen de letters HOGZL, d.w.z. Herman Otto Grave Zu Limburgh).

*Zeven (2006: 23.22.): Herman Otto Grave Zu Limburgh, Zutphen
9-2-1625. J.A. de Boo (email 2009): Styrum ontbreekt, omdat deze
rijksonmiddelbare heerlijkheid verkocht was.
Volgorde van helmtekens: 1. van Limburg, 2. van Wisch, 3. van
Borculo?, 4. van Bronckhorst.

Zie ook zu LYMBURCH.

LIMBURGH - gevierendeeld, 1. in zilver een (omgewende) zwart of blauw gekroonde rode leeuw met
beide voorpoten een rood tak houdend (van LIMBURG), 2. in groen een zilveren lelie, 3. in rood een
zilveren linkerschuinbalk, beladen met drie rode rozen, 4. in zilver een omgewende halve rode leeuw.
Helmteken: de leeuw uit kwartier 1 uit een kroon komend voor een natuurlijke pauwenstaart. Dekkleden:
rood en zilver.

*Arnhem-5: Mr. Gerhardus
Limburgh, HT, 1643.
*Gelders Archief inv. 352.1
Wapenboek S. Lucasbroederschap
Arnhem: Dm Gerhardus Limburch,
1643./ à Limburg.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.
van LIMBURGH - drie schuinbalken. Helmteken: een onduidelijk voorwerp tussen een vlucht.

*Zeven (2006: 16.20): Dr. Gerhardt van Limburgh, Arnhem, ca 20-6-1655.
De naam wordt ook van LIMBORGH gespeld.
LIMPERT, zie LIEMFFERT
LINCK - een burcht.
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G. Linck, gardiaen 1738.
*Arnhem-30 en AZ-322.
ter LINDE - drie kepers vergezeld bovenrechts van drie bolletjes en ?, en bovenlinks van ?, en beneden
een sterretje.
*Rhemen: Lambert ter Linde, scepen in den Nijenbroick 1482. Omschrift: de naam. In de tekst: ther
LIJNDEN.
van der LINDEN - in zilver een geplante groene boom, vergezeld voor de stam van een staande
zilveren herdershond. Helmteken: zes struisveren (2-2-2) van zilver, groen en zilver. Wrong en
dekkleden: groen en zilver.
Een sprekend wapen: lindeboom.

Bartholomeus van der Linden, gardiaen 1712.
*Arnhem-30 en AZ-324.
Misschien is de hond of niet aangebracht of niet herkend. Zie achter Van
der LYNDEN (boom), alwaar ook geen hond.
▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.
kleur: (HGD, Gens Nostra 55 (2000): 160), en zw (AZ-324).
LINDENHOFF - een geplante boom. Helmteken: een zonnebloemplant (een verticale stengel met twee
bebladerde zijtakken en eindigend in een naar beneden gebogen bloem tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Philippus Lindenhoff, Twello 5-7-1774.
van LINTELO - in zilver twee dwarsbalken vergezeld boven van drie vogels, alles van zwart. Helmteken:
een antieke vlucht. Ook een merlet tussen een antieke vlucht.

*Alg. Ned. Familieblad no 17 (1883).
Bron: C. de Graaf & J.A. de Boo. 2005. Memoriael van
het geslachte ende afkomste van Michiel Schultinck.
Gens Nostra 60: 202-275.
*Zutphen-2: Everdt van Lintelo, schepen van Zutphen 18-2-1595.
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*Gelderland-1: Evert van Lintelo toe der Mars ende Ese, Zutphen 5-4-1638. De dwarsbalken smal.
Helmteken: een merlet tussen een antieke vlucht. Omschrift: de naam.
*Gelderland-4: Wilhelm van Lintelo, Arnhem 20-6-1628. Helmteken: Muschart’s Wapenboek Amersfoort
een vlucht vergezeld van de letters G, D en L.

Ontleend aan C. Gietman. 2010. Republiek van adel. Eer in de Oost-Nederlandse adelscultuur.
Uitgeverij Van Gruting. Aan deze afbeelding werden een aantal kwartierwapens ontleend.
N.B. Er staat Lenteloo.
*Rhemen: juffr. U.E.P. van Lintelo, Zutphen 5-1-1790. Ruitschild.
Variant: ruitschild: in zilver twee zwarte dwarsbalken vergezeld boven van drie op d

708

e bovenste dwarsbalk rustende vogels.
*Gelderland-5: juffr. U.E.P. van Lintelo, Zutphen 5-1-1790.

Variant: het veld goud. De drie vogels staan op de bovenste dwarsbalk.

◄Alg. Ned. Familieblad no 17 (1883).Bron: Hollandse Genealogische
Databank.
van LINTELO/ROTGERS - alliantiewapen; gedeeld: I. van LINTELO (de vogels omgewend). II. in goud
drie zwarte berenklauwen (ROTGERS). Helmteken: een zwarte vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.

*Gerhadt van Lintelo en Barteltjen Rotgers.
Bron: C. de Graaf & J.A. de Boo. 2005. Memoriael van het geslachte ende
afkomste van Michiel Schultinck.
Gens Nostra 60: 202-275.
van LINTELO/SCHULTINCK - alliantiewapen; gedeeld: I. van LINTELO (de vogels omgewend). II. in
zilver drie rode koeken, waarvan de twee bovenste kleiner zijn dan de onderste (SCHULTINCK).
Helmteken: een zwarte vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.

*Didrich Lintelo en Janneghjen Schultinck.
Bron: C. de Graaf & J.A. de Boo. 2005. Memoriael van het geslachte ende
afkomste van Michiel Schultinck.
Gens Nostra 60: 202-275.
LIPPEN - een ?kegel die de bovenrand raakt, vergezeld rechts en links van een ster, en beneden van
een klaverblad. Helmteken: drie struisveren.
*Gelderland-1: Georgh Lippen, J.U.D., Arnhem 5-4-1641. Omschrift: de naam.
LOBË - 10 (4-3-2-1) hermelijnstaartjes. Helmteken: een antieke vlucht.
*Gelderland-5: Wilhelmus Lobé, pred. te Elburg, 8-7-1741. Opziender van het te bouwen 't Feitenhof te
Elburg.
van LOCHEM - in blauw een gestyleerde zilveren lelie. Dekkleden en wrong blauw en zilver. Helmteken:
een vlucht van zilver en blauw.
Het merk lis identiek aan het GELRE-merk.
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Johannes van Lochem, Arnhem.
*Gelinck, 1915; *Schutte (1975): II.193
Johannes van Lochem, Arnhem, 1659; VI.1.
Johannes van Lochem, Arnhem, 1670.
xerox fig. 20 uit Schutte (1975).
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
van LOCHORST, LOCKHORST, LOKHORST - in goud een (groot) uitgeschulpt zwart schuinkruis.
Wrong en dekkleden: zwart en goud. Helmteken: de twee bovenste armen van het schuinkruis.
Schildhouder: twee bruine beren, met halsband waaraan een ketting, alles van goud (1816).

▲Muscharts Wapenboek
Amersfoort 1558

▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.

▲E.J. Wolleswinkel. 2005. Het
wapenboekje van Willem Jacobsz
Willem van Lockhorst, vermeld
glasschilder in Den Haag anno.
anno 1565. De Ned. Leeuw 122:
238-244.

Variant: de beren omkijkend (1928).

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*ten Houte de Lange (2001).
*Schilderij Luiken met leden van het geslacht Lokhorst. Kasteel
Heeswijk.
kleur (T. van Bueren. 1999. Leven na de dood. Gedenken in de late
Middeleeuwen. Utrecht: 251).
*Gelderland-5: Adam van Lochorst, Arnhem 9-10-1613.
LOECHSEN - drie zwemmende vissen boven elkaar. Helmteken: twee halve vissen met de staart
omhoog, verticaal als omgekeerde keper.
*Wouter Loechsen, geërfde in Veluwen, Putten 2-3-1632. Omschrift: de naam. In tekst: LOOCHSZ.
LOEFFEN - een dun anker met ring aan de onderkant van de armen. Helmteken: een antieke vlucht.
*Hattem-1: Gerrit Loeffen, Hattem 16-6-1649. Omschrift: de naam.
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Onduidelijke beschrijving (ACZ).
Variant: een anker. Helmteken: een antieke vlucht.
*Hattem-2-2: Gerrit Loeffen, burgemr. van Hattem 16-6-1649. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Gerrit Loeffen, schepen van Hattem, Hattem 3-8-1637. Omschrift: de naam.
LOEFFSEN - in goud een schuingeplaatst zwart anker. Helmteken: het anker van het schild. Dekkleden
en wrong: zwart en goud.

*Schutte (1975): X.10 Joachimus Loeffsen, Elburg, 1615.
zw (vHelbergen).

LOEFSEN - in zilver een zwarte roodgetongde leeuw. Dekkleden en wrong: zwart en zilver. Helmteken:
de leeuw van het schild uitkomend.

*Schutte (1975): VII.14 Nicolaus Loefsen,
Hattem, 1661; kleur (Kwartierstaat d.d. 134-1745, zie LUTTEKEN).
zie VG 16 (1991): 247.

LOEFFSEN - een omgewende leeuw. Helmteken: een vlucht.
*Schutte (1975): X.8. Laurentius Loefsen, Hattem, 1655.
*Putten-1-1: Louwe Loeffsen, kerkmr. te Elburg, geërfde in Veluwe 23-1-1686.
van LOELLE, zie van LOLE
van LOENDESLOOT - in goud een rood schuinkruis.

Wellicht is LOENDERSLOOT bedoeld.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
van LOENEN - een gekroonde leeuw.
*Gelderland-1: Henrick van Loenen 26-11-1506. Omschrift: de naam.
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van LOENERSLOOT - in goud een rood schuinkruis. Een gekroonde helm. Helmteken: een rode hoed
met hermelijnen opslag, getopt met een gouden antieke vlucht.
*Gelre nr 1574 H. Split v. Loonresloot (Splinter Loenersloot, 1372-1406): d”or au sautoir de gu. C.: un col
de dragon; chapeau (non peint=geen kleur) > zie boven.
Zie ook LOENESLOOT.

Uit: Wijnaendts van Resandt (1926).
*Wapenkaart 17e eeuw. coll. CBG, zie
Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 40 (1986): 7273.

*Lit. H.J. Kruimel. 1982. Van Loenersloot. Gens Nostra 37: 41-62.

Variant: helmteken: getopt met een rood schuinkruis tussen een gouden vlucht.
*de Jong & van Otterlo (1996): p.174.
van LOESTEN, zie van LEISTEN.
van LOEVENBURG, zie van LEVENBURG
LOHSE - een hartvormige figuur, waarin rechtsboven de letter M, linksboven de letter H en in de punt de
letter L, en getopt met een merk in de vorm van een vier, waaronder een dwarsbalk.

*Zeven (2006: 29.03): Maarten Hendrik Lohse, muntmeester te
Harderwijk, Harderwijk 6-6-1783.

de LOLE - een schuinbalk geschakeerde in drie rijen.

Otto Doeus de Lole, Arnhem 20-1-1364.
Verkerk B6556/15.
GAArnhem OAA-4490-206.
*Hattem-2-3: Willem van Loelle, richter to Zallic 31-3-1416. In tekst:
ten Lole.
*Arnhem-15: Otto van Lole Doeus, Arnhem 20-1-1364. Omschrift:
de naam in Latijn (<uschart).
*Verkerk (1992 afb. 24: Otto Doeus de Lole, Arnhem 20-1-1364).
van LOO - een vis met de kop naar links, gebogen in de vorm van een posthoorn.
712

*Veluwe-1: J. van Loo, geërfde in Veluwe 2-10-1754.

van LOO - een meermin op water zwemmend.

Evert van Loo, gildemeester, 1706.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-325.

van LOO/GOYET - alliantiewapen; vrouw: (GOYET); man. van LOO (meermin).

Huwelijksbord met alliantie-wapen van
Suzanne GOYET/ COYET, wed. Adrian
Schorel en van Everhart van LOO,
ontvanger van de Grote GelderseTol van
Elburgh, wonende te Arnhem. Amsterdam
5-2-1678.
Uit: Antiek jaar?.
LOOCHSZ, zie LOECHSZ.
van LOOHUIJSEN - een gekroond schild met de letters I en H.
*coll. Muschart (Zeven, 1995f): zegel gebruikt door Gerrit Sander van Loohuijsen, geërfde in de Veluwe,
Epe 1-7-1765.
Zie Hendrik HAVERKAMP.
van LOOKE - een ploeg op grond. Helmteken: een vlucht.

Wessel Alberts van Looke 1661.
*Arnhem-30 en AZ-326.

van LOON - en ster. Helmteken: een ster.

Zeven (2006: 44.04): D. van Loon, Arnhem 18-11-1722.
*Klarenbeek-1: Dr. M.N. van Loon, Gelders leenman te Arnhem 17-12-1735.
*Wageningen-9: M.N. van Loon, Arnhem 18-11-1722.
de LOOS - gedeeld, I. de Friese adelaar, II. effen. Helmteken: de rechterhelft van een adelaar.
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Frederick de Loos, Raetsheer.
AZ-327.
*van Lawick: Fredrik de Loos, leenman van het huis Doorweert 13-9-1726.
*Gelderland-5: Berent de Loos, Arnhem maart 1711, leenman van Gelre. Naast
het beschadigde helmteken nog de letter I te zien; Frederik de Loos, Arnhem
10-1-1692, 16-7-1694; Frederik en Berend de Loos, Arnhem? 21-4-1697, bij Berend in helmteken de
letters B en L.
van LOOIJENGOED - in groen een uitgerukte en afgezaagde boomstronk waaruit drie loten oprijzen,
elk met zes eikenbladeren, aan weerszijden vergezeld van een lans, alles zilver; in een zilveren
ingedreven punt de benedenhelft van een rood wagenwiel. Helmteken: een zilveren pauwenkop en hals. Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.

*Wapenregistratie Van Looijengoed, op verzoek van Pieter Albertus
van Looijengoed. Jbk CBG 54 (2000): 274. Looijengoed te
Halvinkhuizen, Putten.
LOTH - in groen op een grond een afgehakte boomstam, met twee dode takken, aan de rechter tak een
stengel met drie van bladeren voorziene takjes, alles van natuurlijke kleur; achter de boomstam een
stappend zilveren schaap. Een aanziende helm met een vijfbladige kroon. Helmteken: het schaap van
het schild. Dekkleden: groen en zilver. Schildhouders: twee engelen met neerhangende vleugels, rechts
met een blauwe en links met een purperen mantel.

*Staats Evers (1874) nr 1.54: Siegismond Loth, Arnhem, 5-5-1717.
*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem: Siegesmond Loth, 1717 den 5sten Maij.
Tekening van Willem ten Haegh.
 foto ACZ. Zie Inleiding voor foto-kwaliteit.
LOUTEBACK - een dwarsbalk ,beladen met twee visjes naast elkaar.
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*AZ-328: Abraham Louteback, Gardiaen, 1708.
van LOUVENBURG, zie van LEVENBURG
LOUW - gedeeld, I. doorsneden, A. in zilver drie gouden molenijzers, B. in groen een zilveren spoor met
rad omhoog, II. WOLFF van WESTREENEN (lelies en wolf). Helmteken: op een groen zilveren wrong
het molenijzer van het schild. Dekkleden: groen en goud.

Evert Louw, ampts-joncker.
*Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Evert Louw, amptsjonker.
in kwartier 1 goud op zilver.
LOUW - gedeeld, I. drie schuinkruisjes (1-2), II. doorsneden, A. een klaverblad, B. effen. Helmteken: een
enkele vlucht.
*Oldebroek-1: Jacobus Louw, Elburgh 7-5-1697.
van LOIJEN - een schuinbalk beladen met 3 ?.
*Gelderland-1: Rutger van Loijen 26-11-1506.
LUBBERTI, zie LUBBERTS, en FISBACH.
LUBBERTS - een kroon waardoor twee schuingekruiste veren pennen, links en rechts vergezeld van
een kleine zespuntige ster. Helmteken: een vlucht.

*van den Bosch, 1981: koster Elbert Lubberts, Voorst 1648.
*Brummen-1: Elbertus Lubberti, custos, Voorst 19-2-1648.
*Arnhem-17: Elbaertus Lubberti, geërfde in Veluwezoom 20-3-1661.
Omschrift: de naam.
zw (uit Bron).

LUBBERTSEN - een plant of tak waaraan vijf bloemen.
*Veluwe-3: Evert Lubbertsen, kerspel Oldebroek 1532.
LUCAESSEN BECKER - een merk. Helmteken: drie gesteelde klaverbladeren.
*Zutphen-2: Jan B. Lucaessen Becker, geërfde in Veluwe, Zutphen 12-2-1635.
LUCASSEN - een smalle keper, vergezeld van drie vogelkoppen met hals.
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*Rhenen-2-2: papieren zegel Walraven Lucassen, subst. richter van Rienen 11-7-1561. Omschrift: de
naam.
LUCHKENSE - gedeeld. I. mogelijk een tak met vijf zijtakken eindigend in eikels, II. drie ‘uitgerukte
heideplanten’ naast elkaar.

* Gerrit Luchkense, kerchmester,
ontvangen van Oudheidkundige
Ver. 'De Broeklanden' 4-10-1991.
Grafzerk.

van LUCHTEREN - een aanziende ossenkop.
*Thomas van Luchteren, geërfde in Veluwe, Zutphen 5-3-1566. Omschrift: de naam.
van LUEBBEN - in zwart een gouden schuinkruis, beladen met een gouden ring en vergezeld van vier
gouden ringen.
Zie SLUIJSKEN-van LUEBBEN.
LUER - een merk.

Hetzelfde merk als van Gisbert EVERWI[J]N.
*Veluwe-8: Reiner Luer, Arnhem 1-2-1616. Omschrift: de naam.
coll. Muschart. Reinier Luer. Tek. R.T. Muschart.
LUESSINK - drie rijstakjes naast elkaar op grond. Helmteken: ?een zwanenkop met hals tussen een
vlucht.
*Putten-1-1: Hendrik Arents Luessink, geërfde in Veluwe 29-6-1706.
LUFOLCK – in goud een rode schuinbalk, vergezeld van twee bruine vogels met kromme snavels op
zwarte takken, geplaatst in de richting van de schuinbalk. Helmteken: een vogel van het schild.
Dekkleden en wrong: rood en goud,

*Schutte (1975): V.159 Carolus Lufolck, Wageningen
Handfoto Ad J, de Jong, 2010.
Wellicht wordt met hem Carolus SUFFOLCK te Wageningen bedoeld.
van LUINNENBORCH - een merk.
*Gelderland-6: Garit van Luinnenborch, Rheden 1-1-1554. Omschrift: de naam.
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LUITJES - merk met initialen R, A en L.

*Voorn (1985): p. 96, fig. 46.
xerox fig. 46 p. 96 (Voorn, 1985).
van LUNTEREN - in zilver drie zwarte lelies. Wrong: zilver en zwart.
Helmkleden: zwart en zilver. Helmteken: een uitkomende half naar
rechte gewende borstbeeld een oude man met opgeheven
onderarmen. Gekleed in het zwarte kledij, natuurtlijk gekleurde
gezicht en handen en een grijze baard.

*Wapenboek van Victor Bouton (----), Kon. Bibliotheek te Brussel.
tekening ontv. van G. van Lunteren, Putten, 2003.

LUTTEKE - een merk. Omschrift: S.ANDRES+LUTTIC.

*Anon. 1886. Gescheidsbrief tusschen Johan en Ghert Luttike, ter eenre, en
Tydeman Lamberts en Andres Luttikes kinderen ter ander sijde, wegens de
gerechtigheid van een half erve in Oostenwolde, 12 December 1420. Alg. Ned.
Familieblad 3: 129. Aan het beschreven document uit de 'Elburgsche
charterverzameling' hingen [in 1886] vier zegels, waarvan alleen die van
Andrees Lutteke een tekening is afgebeeld.
afb. van zegel van Andrees Lutteke.

LUTTEKEN - in rood een opgeheven, rechthoekig gebogen, metaalkleurig geharnaste rechterarm met
gebalde vuist in natuurlijke kleur/in rood een arm met een tot vuist gebalde vuist. Dekkleden en wrong:
rood en zilver. Helmteken: de arm van het schild. Schildhouders: twee aanziend gestelde wildemannen
met lange knots in buitenste hand bij de voet.
*van Helbergen; Duinkerken, 1991 en mond. meded., 1992: kwartieren 1 en 4 van wapen Herman
Arnold BROUWER; Duinkerken, 1992: trouwbord te Oldebroek.
*Arnhem-16: Johan Lutteken, duerweerder, Arnhem 1643. Omschrift: de naam.
kleur (Kwartierstaat Johan N. Lutteken en Jeannetta L. Bongart d.d. 13-4-1745, part. coll.).
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) zegel van Barthold Lutteken, schepen van Wageningen 22-1-1749
*Wageningen-1: Barthold Lutteken, schepen van Wageningen 5-3-1739.
Muschart: Aller misselijkst vuistje.
*Gelderland-3: Barthold Lutteken, richter van 't Nubroeck, burgemr. van Wageningen 26-6-1732; idem
leenman van Gelre, Wageningen 8-4-1735.
t
*Gelderland-5: Barthold Lutteken, schepen van Wageningen, 7-5-1723; idem luit. reg van overste
Haersolte, Wageningen 15-6-1716. Zie NOORMAN; idem burgemeester van Wageningen en rigter van
Nieuwbroek, 9-8-1741, idem juli 1743; Johan Nicolaas Lutteken, commis extra ordinair van de
monstering in het Vlie, 15-9-1751.
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*van Lawick: B. Lutteken, schepen van Wageningen 26-11-1721, 21-9-1726.
*Veluwe-8: N.J. Lutteken Arnhem 3-9-1802.
zw (Gens Nostra 1978: 161; zw (vHelbergen); VG 6 (1981): 104, 116; kleur (vdBosch); xerox
(Duinkerken, 1992).

Bartolt Lutteken, schepen van
Wageningen, Wageningen 22-1-1747.
Zie ook Zeven (2006: 37.10): de arm
mismaakt weergegeven.

Bron: J.H. van der Grient. 1978. Het
Geslacht Lutteken. Gens Nostra 33:
161-166.

LUTTEKEN BROUWER - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. een mand gevuld met ronde vruchten
op lage draagbaar (BROUWER), 2 en 3. LUTTEKEN (arm).
*Elburg-5: Mr. Arend Lutteken Brouwer, vrederechter van het canton Elburg 8-11-1824.
Hij moet een Brouwer geweest zijn, want het kwartier 1 (en daardoor vaak 4) is het belangrijkste
kwartier. Daarnaast wordt de toegevoegde naam voor de eigenlijke familienaam geplaatst.
LUTZ - een monogram van de letters J en L. Helmteken: een uitkomende hert.
*Jan Lutz, geërfde in Veluwe, Ermelo 1-5-1773.
LUTZ - in blauw een lelie.
*Gelderland-1: Jan Lutz, Gelders leenman, Arnhem 13-8-1783, 18-8-1783, 2-9-1783.
*Gelderland-5: Jan Lutz, leenman van Gelre, Arnhem 14-3-1786.
LUIJMERS, zie van OORT
LUIJTEN - drie luiten.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e) zegel van Jan Luijten, schepen van Harderwijk 1-5-1712.
*Harderwijk-2-5: Jan Luijten, schepen van Hardewijk 17-12-1718, raad van Harderwijk 28-1-1717.
LYE - een naar rechtsgewende adelaarskop vergezeld van drie adelaarskopjes (2-1).
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Lye (of Lyc(, 1411.
Verkerk B6524/15.
*GAArnhem NB-773-130.

zu LYMBURCH, BRONCKHORST, STYRUMB, WISCH UND BORCKLOE - gevierendeeld met in elk
kwartier een gekroonde leeuw, die in 1 en 3 ongewend. Hartschild: twee gekroonde gaande leeuwen
boven elkaar. Drie helmtekens: 1. pauwenstaart beladen met een omgewende leeuw (zonder het ovale
bord), 2. twee paardenpoten met hoeven omhoog en afgewend, 3. twee berenpoten elk met een bol in
de klauw.
*Veluwe-3: Agnes gravinne zu Lymburch etc, abdisse van het wereldlijke stift Elten 1618. Omschrift: de
naam.
Zie van LIMBURCH.
van LIJN - effen en een effen hartschild. Leeuw?
*Arnhem-17: Jan van Lijn, reyntmeister in Lymarsch 1442. In tekst: van Lijne.
van LIJNDEN, LYNDEN - in rood een gouden kruis. Een aanziende helm met vijfbladige kroon.
Helmteken: (op een kroon) een naar rechtsgewende zwarte zittende windhond met gouden halsband.
Dekkleden: goud en rood. Schildhouders: twee zwarte al of niet omkijkende windhonden met gouden
halsband.
.
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*Staats Evers (1874) nr 2.30: H.D. van
Lijnden tot Onsteijn, Arnhem, 26-2-1762.

Museum Nairac, Barneveld.

*Ridderschap
van de Veluwe.

Steven Baron van Lynden, Heer tot Geeresteyn
Kaart Slapersdijk
Handfoto Ad J. de Jong
zw (Ridderschap van de Veluwe); kleur (R.A.J. Dix & N.A. Hamers. 1986. Gens Nostra 41: 217; N.A.
Hamers. 1985. Gens Nostra 41: 160.
kleur :aan de buitenzijde van de toren van de N.H. kerk te Hemmen (ACZ). Eveneens
Johanniternieuws juni 2009.
 foto ACZ. Zie Inleiding voor foto-kwaliteit.
*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem 17: H.D.V.Lynden Onsteijn, den 26 Feb.
1762.
*Gelderland-21: Dideric van Lijend, ridder, groene was, 25-1-1359. Omschrift: S.Teoderici.de
Liend.militis.
*ten Houte de Lange (2001): Schilddekking: een kroon; de schildhoudende hond niet omgewend.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Diederick van Lijnden, heer tot Hemmen en Blitterswijck, amptman en
dijckgraaf in Over-Betuwe, ov. 1651.
*Klesser (1995): zw afb. GABarneveld.
*Putten-1-3: Mevrouw T.W. van Watteville née van Lynden, op de Glinthorst 2-12-1767. Vrouwswapen.
Zie ook van WATTEVILLE.
*Verwolde-2: Goissen van Lienden, Wageningen 20-7-1482.
Zie ook Assueer van APPELTORN, en G.W. van ZUIJLEN van NIEVELDT.
Middeleeuwse zegels; zie N. Plomp. 2003. De oudste generaties van het geslacht van Lynden (II).
Jaarboek Centr. Bureau Genealogie 57: 230-271.

Gosewijn Heer Hilling van Lynden,
met barensteel, 10-6-1342
Plomp (2003); foto GAA .

Hubrecht van :Lynden,
23-2-1346.
Plomp (2003); foto HUA .

van Lynden: middeleeuwse zegels (vervolg).
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Dirk van Lynden. Heer van
Hemmen met hartschild, 197-1406.Plomp (2003); GAA.

Dirk van Lynden
Steven Dirksz, 1410.
Plomp (2003); foto HUA.

Gosen van Lynden,
30-3-1419.
Plom (2003); foto HUA.

Elisabeth van Lynden, echtgenote van Willem Heuck, 1444.
Plomp (2003); foto GAA.

Johan van :Lynden, heer
van Hemmen, 26-3-1454.
Plomp (2003); foto GAA.

Gosen van Lynden, 20-7-1482.
Plomp (2003); foto GAArnhem.

van Lynden: middeleeuwse zegels
Vijf broeders van Lynden (1465) (Plomp, 2003); foto GAArnhem.
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Gosen van Lynden,
18-9-1443.
Plomp (2003); foto GAA.

Gosen van Lymden,
17-6-1461.
Plomp (2003); foto EThR
Unger.

Dirk van Lynden

Steven van Lynden
met barensteel

Cornelis van Lynden

Vijf broeders van Lynden (1465) (Plomp, 2003); foto GAA (vervolg).

Arend van Lynden
met ster of verontreiniging

Johan van Lynden
met ster

Zeven (2006: 47.00): Casper Antonie
van Lijnden. Amptman ende Richter
des Ampts Overbetuwe,
Bemmel 14-10-1677.

Zeven (2006: 46.31) idem.
Bemmel 20-2-1682.
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Zeven (2006: 46.32):
Idem.
Ressen 14-4-1696.

Zeven (2006: 12.29): Otto Frederick
van Lijnden, ambtman van Overbetuwe tussen 22-12-17181 en 9-21782.
Omschrift:
OTTOFREDGRAVELYNDEN.AMB
OVERBETUWE
Zeven (2006: 47.20): B[aron] van
Lijnden, Amptman, Righter,en
Dijckgreef des Ampts Overbetuwe.
*Wageningen-13: J.E. van Lijnden, Hemmen 7-9-1775.

Zeven (2006: 12.33) J.E. van Lijnden,
Hemmen 26-5-1795.

Zeven (2006: 43.26): B[aron]
Grunsfoort 7-2-1790.

van LIJNDEN -gevierendeeld,1 en 4. een vierbladige bloem, 2 en 3. een tulpen- of leliebloem; in een
schildhoofd een klimmende leeuw. Schilddekking: een kroon met drie fleurons en twee drie-parels.
Schildhouders: rechts een leeuw, en links een griffioen.

Zeven (2006: 19.02): J.E. van van Lijnden maakte van Lijnden (waar?) op 31-5-1783 gebruikt
van een andermans zegelstempel: een ovaal schild; O.Z. van HAREN gebruikte te Arnhem op 13-121745 hetzelfde zegelstempel.
van LIJNDEN - gevierendeeld, 1 en 4. van LIJNDEN (in rood een gouden kruis), 2 en 3. een adelaar op
een van blauw en rood gedeeld veld. Hartschild: gedeeld, I. geschakeerd (HEMMEN), II. in rood een
groot blauw schildhoofd. Schildhouders: twee gehalsbande windhonden.
*Verwolde-1: Frans Godert baron van Lijnden, heer van Hemmen en Blitterswijk, gedeputeerde van het
quartier van Nijmegen, burggraaf, richter, dijkgraaf van het Rijk van Nijmegen 26-8-1774.
*Verwolde-2: F.G. van Lijnden, Wageningen 6-5-1811.
van LIJNDEN - gevierendeeld, 1 en 4. van LIJNDEN (in rood een gouden kruis), 2 en 3. een adelaar op
een van blauw en rood gedeeld veld. Hartschild: gedeeld, I. geschakeerd met een vrij kwartier, II. getand
doorsneden van blauw en zilver.
*Gelderland-5: Frans van Lijnden, heer van Hemmen en Blitterswijk, dijkgraaf van het ampt OverBetuwe
17-10-1682.
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van LIJNDEN - een linkerschuinbalk. Helmteken: een vlucht.

*Zeven (2006: 46.34): B[aron] van Lijnden, Amtpman, Richter en
Dijckgraaf des Ampts Overbetuwe. --, 1-3-1701.
Klaarblijkelijk heeft Van Lijnden zijn eigen zegelstempel niet bij de
hand en zegelt hij met het stempel van een ander. In 1703 zegelt hij
met wapenzegel: een gevierendeeld wapen. Zie boven.
van LIJNDEN - in rood een gouden kruis; het hart beladen met een ovaal schildje waarin een adelaar.
Schilddekking: een kroon; of een helmteken: een uitkomende hond met geringde halsband om.
Schildhouders in dien aanwezig: twee (omkijkende) honden het geringde halsband om.
van LIJNDEN van BLITTERSWIJK - in rood (verticale arcering) een gouden (stippeling) kruis (in een
ruitvormig schild). Schilddekking: een kroon met 11 parels. Schildhouders: twee omziende windhonden
met vermoedelijk geringde halsbanden.

Zeven (2006: 38.32): Cornelia Mechteld van Lijnden van Blitterswijk,
Wageningen 27-1-1803. Haar zuster Wilhelmina zegelt ook met het
zelfde zegelstempel.

van LIJNDEN van/tot HEMMEN - gevierendeeld, 1 en 4. van LIJNDEN (in rood een gouden kruis), 2 en
3. in blauw een adelaar. Hartschild: geschakeerd (HEMMEN). Twee helmtekens: 1. twee zittende
aanzien gestelde honden met de kop naar links gewend, 2. een ?vlucht. Schildhouders: twee
windhonden met geringde halsbanden.
Variant: schilddekking een zwevende kroon met vijf fleurons

◄Hij zegelt ook met zijn ‘eenvoudige’
zegelstempel: een kruis.
Schilddekking: een kroon met vijf
fleurons. Schildhouders; twee
windhonden met halsbanden, de
linker waarschijnlijk omziend.
Zeven (2006: 40.22): Frans Godert van Lijnden van Hemmen, Huize Hemmen 21-8-1789.
*Gelderland-15: F.G. baron van Lynden, vrijheer van Hemmen, Blitterswijk en Wanssum, 23-4-1776,
burchgraaf richter dijkgraaf van het Rijk van Nijmegen.
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van LIJNDEN tot LANDTFORT - gevierendeeld, 1 en 4. van LIJNDEN (kruis), 2 en 3. in zilver een
adelaar. Helmteken: een zittende windhond met geringde halsband om en met een sterk opgetrokken
linkerpoot.

Zeven (2006: 28.26): H. van Lijnden tot
Landfort, Richter van Arnhem en in
Veluwenzoom, vermoedelijk Arnhem 25-1777.
*Brantsen: Heilwig Derk baron van Lijnden tot Landtfort, heer tot Landvoort, raad van Gelre, Arnhem 9-81755.
van LIJNDEN tot OLDENALLER - in rood een gouden kruis (van LIJNDEN). Hartschild: een adelaar.
Helmteken: een zittende hond met geringde halsband. Schildhouders: twee gehalsbande honden.
*Coll. Muschart: RAGld, Stukken van het hof van Gelderland, port. Arkemeen II. zegel van H. van
Lynden tot Oldenaller, te Oldenaller 23-5-1771.
van LIJNDEN tot OLDENALLER - in rood een kruis; een blauw hartschild beladen met een adelaar.
Schildhouders: twee gehalsbande windhonden.
*Gelderland-5: Harmen, Willem, Jan baron van Lijnden, heer van Oldenaller, Ridder van de Duitse Orde
en Commandeur, Putten 11-12-1788.
van LIJNDEN tot RENEN - van LIJNDEN (in rood een gouden kruis). Het schild gelegd op een zwart
kruis.
*Nijkerk-1: Jasper Hendrik van Lynden tot Renen, ridder en commandeur der Duytsche Order ter Balye
binnen Utrecht, Arnhem 13-3-1743.
van LIJNDEN tot RESSEN - in rood een gouden kruis. Een hartschild beladen met een adelaar.
*Gelderland-5: A. van Lijnden tot Ressen, heer van Ressen, lt gen. van de Cavallerie te Arnhem, 30-111772.
van LIJNDEN tot den SWANENBURGH - in rood een gouden kruis. Hartschild: in blauw een gouden
adelaar. Schilddekking: een gekroonde helm met negen parels, waaruit een gekroonde helm met
helmteken: een zittende hond met geringde halsband aan. Schildhouders: twee windhonden met
geringde halsbanden.

Zeven (2006: 43.14): Derk van Lijnden
tot den Swanenburgh, verschreven in
de Ridderschap des Quartiers van Veluwe,
aangestelt tot Rigter der stadt Wageningen.
Wageningen 6-5-1765.

Zeven (2006: 43.16): Derk van Lijnden,
Wageningen 24-8-1766.
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*Wageningen-10: D. van Lijnden tot den Swanenburgh, Arnhem 17-1-1769. Als boven.
Zeven (2006: 43.18): op 24-8-1772 heeft
D[erk] v[an] Lijnden tot Swanenburgh, te
Swanenburgh zijn zegelstempel niet bij de
hand en zegelt hij als zaakwaarnemer, samen
met C. Cras, secretaris van de stad
Wageningen, met het stempel Van Nagell:
een ronde gesp,waartegen aan de buitenzijde
vijf lelies met de voet naar het midden (2-2-1)
geplaatst zijn. Schilddekking: een kroon met
drie fleurons en twee drie-parels.
Schildhouders: twee leeuwen.

van LIJNDEN - gevierendeeld. 1. Een kruis (van LIJNDEN), 2. een geënte dwarsbalk (vermoedelijk van
WELDEREN), 3. twee gekruiste armen (VIJGH), 4. een dwarsbalk. Een hartschild: vermoedelijk een
adelaar. Schilddekking: een kroon met vijf fleurons; Schildhouders: rechts een een windhond
(vermoedelijk met een geringde halsband) en links een griffioen.

Zeven (2006: 46.36): B[aron] van Lijnden,
Amptman Ende Richter des Ampts
Overbetuwe. Ressen 28-9-1703.

van LIJNDEN/van DEELEN - alliantiewapen; man: van LIJNDEN. Helmteken: een uitkomende naar
links gewende hond met geringde halsband om. Dekkleden: goud en rood. Vrouw: in zilver een rode
dwarsbalk beladen met twee goudgehoornde naar rechts gewende ramskoppen. Helmteken: een
aanziend gestelde vrouwenborstbeeld met loshangend haar, het lichaam op de hoogte van de borst
beladen met een dwarsbalk volgens het schild (van DEELEN).

*Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Diedrick van
Lijnden, Heer tot Hemmen
ende Blitterswijck, Amptman
ende Dijckgraef In
Overbetuwe de tweeden
dach gecomen 1641. Obiit
1651.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit
de Inleiding.
van LIJNDEN - geschakeerd en een hermelijnen vrijkwartier. Schildhouders: twee leeuwen.
*Gelderland-5: Frans van Lijnden vrijheer van Hemmen en Blitterswijk, Nijmegen 8-2-1692.
Muschart: Aldus zegelt hij met het geswore kruis van Lijnden.
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van der LYNDEN - in zilver een drievoudig gekroonde groene boom op groene grond.

Frans van der Lijnden, rekenmeester van het Hof van Gelderland en het
raafschap van Zutphen.
*Gens Nostra 41 (1986): 217: Frans van der Lynden.
Gens Nostra 41 (1986): 217: Frans van der Lynden.
Zie ook Van der LINDEN, alwaar ook zonder hond.

LIJSTER - drie omgewende smidshamer met lange stelen. Helmteken: een smidshamer tussen aan
antieke vlucht.
*Rhenen-2-2: papieren zegel Henrick Wilhemsz Lijster, Rienen 11-7-1561. Omschrift: de naam.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter M

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet,nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van
het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in
zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie,
die opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente-archief van
Barneveld.

MAAGH - gedeeld, I. een merk, II. doorsneden, A. drie voorwerpen, B. een ankerkruis.
*Muschart (1950): 80: Bette Jans, begr. 8-10-1602, als wed. Jan Maech Peters, begr. 1599.
Bron.
Muschart: losse afdruk ca 1775: gedeeld, zelfde merk doch met éen uitsteeksel naar links in de
rechterhelft en in de linkerhelft alleen een ankerkruis en als helmteken een vlucht.
van MAANEN - in blauw drie zilveren gezichtswassenaars in de richting van het schild geplaatst en de
hoorns naar rechtsboven gericht. Helmteken: een gezichtswassenaar uit het schild. Dekkleden blauw en
zilver.
*Arnhem-28: Jacob van Maanen, Arnhem 10-3-1750, luitenant van de Turfstraat vaandel te Arnhem 17-61755.
*ten Houte de Lange (2001).
zie van MANEN. Sprekend wapen, omdat een wassenaar = een halve maan.
Variant: gezichtswassenaar ipv. wassenaars.
van MAANEN - in zilver een rode paal, rechts en links vergezeld van drie bovenelkaar geplaatste rode
harten.
*wapenkaart, A.P de Kleuver, Veenendaal.
Variant: pompebladeren i.p.v. harten.
*Kwartierstaat C. Bolderman, Bergum.
van MAAREN, zie van MAREN.

729

MAASEN - een geplante boom.

Dirk Maasen/Masen.Maessen, Boeckhouder, 1736.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-332: Dirik Maasen, boekhouder, 1736.
MAASEN - een merk vergezeld rechts van de hoofdletter H en links van de hoofdletter M.

Hermen Maasen, Gardiaen, 1644 Stadts wynverlater, Gardiaen, 1635.
*AZ-333 en AZ-334.
ter MAAT - een banier getopt met een hart. Helmteken: het hart tussen een vlucht.
*Arnhem-30: Jacob ter Maat, gildemeester 1664.
uit Bron.
MACDONALD - gevierendeeld, 1. in goud een rode leeuw, 2. in blauw een vertikaal geplaatste natuurlijke
arm met de elleboog naar rechts, houdende in de hand een geveste zilveren zwaard, 3. in blauw een
vaartuig of vissloep, 4. in zilver een zwemmende groene vis. Helmteken: op een zilver-groene wrong de arm
met het zwaard.: Dekkleden: rood en zilver. Devies: VINDERE AUTMOPI

◄Willem Macdonald, luitenant, 1776.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Willem Macdonald, luitenant 7-5-1776.
van MAEDT - een voorwerp, mogelijk een kerkbanier.
*Gelderland-2: charter 1350 Jacob van Maedt, geërfde in Veluwe, 25-7-1609. Omschrift: vaag.
MAESEN - een monogram van W en M. Het schild gekroond.
*Rheden-2-1: Willem Maesen, geërfde in Veluwezoom, Rheden 17-5-1731.
MAESSEN - een merk tussen de hoofdletter H en M.
*Arnhem-23: Hermen Maessen, gardiaan en stadswijnverlater, Arnhem 1655.
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MAESSOEN – een kruis in het hart beladen met een ?.

Geryt Maessoen, Arnhem, 1434.
Verkerk B6225/3.
*GAArnhem NB-768-188.
Gelders Archief.
ter MAET - misschien een maatemmer, getopt van een hart.

*Arnhem-23: Jacob ter Maet, Arnhem 1668.
ACZ: of is het een kerkvaan, getopt met een hart.
Tekening R.T. Muschart.
ter MAET - een merk.
*Wageningen-1: J. ter Maet, Arnhem 3-8-1672.
van der MAET - een klaverblad beladen met vier ?penningen.
*Backer (1880): zegel van Gheert ter Maet, 1400.
van MALBURG/MALBURGEN - in-rood vijf zilveren dwarsbalken, waaroverheen een zwarte leeuw met
dubbele staart.

Wapenboek Gelre: 1447: Jan van Malborch.
natekening uit het Wapenboek Gelre.
(www.heraldique-europeenne/org/armoriaux/gelre/)
*L.M. van der Hoeven & K.A. Reuvers. 2011. Genealogie van het geslacht
van Malburg. De Ned. Leeuw 128: 1- 11

de MAN - een halve leeuw. Helmteken: een dito leeuw.
*Arnhem-7: mr. Frederik de Man, notaris te Brummen 2-1-1838.
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van MANEN - een adelaar. Helmteken: een antieke vlucht.

Jacob van Manen, 1475.
Verkerk B6558.20.
GAArnhem OAA-6193-1088.
*Gelderland-5: Rudolph van Manen, leenman van de Abdij van Elten,
Harderwijk 22-8-1721.
*Arnhem-14: Jacob van Manen, priester 24-8-1475. Omschrift: de naam.
*Klooster-1-1: Gossen van Manen, 15-1-1537.
Variant: de adelaar omgewend.
*Klooster-1-1: Herman van Manen15-1-1517.
*Gelderland-1: Jacob van Manen, ingezetene en geërfde in kerspel Reden, 12-11-1568. Omschrift: de
naam. Papierwaszegel.
van MANEN - in goud een rode schuinbalk, beladen met drie gouden wassenaars, geplaatst in de richting
van de schuinbalk. Helmteken: een gouden wassenaar. Dekkleden: rood, gevoerd van goud.
*Ned. Patriciaat 70 (1986).
*A. Holla. 1990. De weg naar een familiewapen. Cuijk. 10p.
uit Bron.
Variant: de schuinbalk van blauw, de wassenaars niet geplaatst in de richting van de schuinbalk.
Dekkleden: blauw gevoerd van goud.
*ten Houte de Lange (2001).
kleur Zeven-Hissink.
zie van MAANEN.

Ft. Nineke Ch. ZevenHissink

-

Zeven (2006: 37.22):
R.O.H. van Manen,

Ned. Patriciaat (1986) ca 7-9-1818.
van MANEN - in blauw twee zilveren zwaarden, goud gevest, kepervormig geplaatst, vergezeld boven van
twee toegewende wassenaars en beneden van een uitgerukte gebladerde boom, alles goud. Helmteken:
drie struisveren, waaiersgewijs geplaatst van zilver, blauw en zilver. Dekkleden: blauw en goud.
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Ons Voorgeslacht 66 (2011): 347: voor nakomelingen van Aalt Willemse
alias Dirk van Manen, gedoopt Nijkerk 12 mei 1785. Ontwerp: H.K.
Nagtegaal. Een sprekend wapen.

MANMAKERS - ?een adelaar.
*Muschart (1939).
MARCHANT - in hermelijn drie rozen/vijfbladige bloemen. Helmteken: een dito bloem.
*Gelderland-5: Philippine Jacoba Marchant, kleindochter van Geertruijdt Wakker, wed. van de scholtis van
Arnhem, Harderwijk 14-1-1745., Harderwijk 5-12-1789.
van der MARCK - in zilver een zwarte dwarsbalk vergezeld boven en beneden van drie rozen. Helmteken:
een vlucht. En de letters F A V D en M.
*Arnhem-18: Mr. Fredrik Adolf van der Mark en zijn vrouw Agnita van der Horst, Arnhem 19-10-1753.
Variant: een smalle dwarsbalk vergezeld boven van een achtpuntige ster en beneden van drie zesbladige
bloemen. Helmteken: een achtpuntige ster tussen een vlucht.
*Horst-1: Frederik Adolph van der Marck, J.U.D., advocaat en stadhouder der lenen van het huis Wilp,
Arnhem 11-5-1758.
*Voorstonden: Mr. Frederik Adolph van der Marck, advocaat en stadhouder der lenen van het Huize en
Heerlijkheid Wilp, Arnhem 21-6-1756, 28-7-1756, 6-12-1756.
MARCKOLF/MARCKOLFF - in blauw een zilveren adelaar, in de poten vasthoudend een tak. Dekkleden
en wrong: zilver en blauw. Helmteken: de adelaar uit het schild, de tak verdwijnend achter de wrong.

◄Ridderschap van de Veluwe.
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MARCUS - de letters M, G en M naast elkaar binnen een geruit horizontaal ovaal.

Zeven (2006: 40.13): Mordechai Gabriel Marcus, fabrikant aan de
Googstraat te Wageningen, Wageningen 15-10-1839.
‘- heeft gegeven een met drie Cachetten [verzegeld stuk] bevattende
volgens deszelfs verklaring zijn gewone Cachet zijnde de letters MGM in
een geruit ovaal in rood lak uitgedrukt --.
van MAREN - in zilver een groene dwarsbalk beladen met drie gouden zespuntige sterren, vergezeld van
zes rode lelies, drie boven het schild en drie in de schildvoet (2-1).

*J. van Ravenhorst-van Maren. 2000. Het familiewapen van de Van
Maren's uit Maarn-Barneveld. De Mare 3 (1). Ontwerpers Steven van
Rumelaar en J. Willem van Maren.
kleur via e-mail Maren008@wxs.nl (2002).

van MARHULSEN - in goud drie groene hulstbladeren. Helmteken: een groen hulstblad tussen een gouden
vlucht. Dekkleden: groen en goud.

*Arnhem-5: Johan van Marhulsen, HT, 1649.
*Gelders Archief, inv. 352.1 Wapenboek S.
Lucasbroederschap Arnhem: Johan Marhulsen,
7-11-1637, 1649.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding. Wsl.
sprekend wapen.
MARISSEN - vier dwarsbalken.
*Putten-1-4: Heerewijn Marissen, kuermeister op Veluwen 7-3-1544. Helmteken: ?. Op een lint de naam.
Papierwaszegel.
van der MARK, zie van der MARCK.
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van MARKEL - een monogram van de letters J, L en M, waarboven een strik.

a

Zeven (2006: 60.08): Joh[ann] Brinkererf wed. Lodewijk Markel,
logementhoudersche te Wageningen, Wageningen 20-11-1835. – heeft
aangebodem een paket in eenen omslag over de beide buitenzyden met
paerel wit fitellen linten gesloten en toegezegeld met drie cachetten in
zwart uitgedrukt – en dat dat cachet gewoonlijk door wijlen haar man
gebruikt was.

van MARLE - in zilver twee schuingekruiste zwarte zwaarden met gouden gevest en de punten omhoog.
Helmteken: een zwaard met de punt omhoog tussen een vlucht van zilver en zwart. Dekkleden: zilver en
zwart.

G. Rakhorst: zegel (1676); brief G. Rakhorst (1986).
◄wapenkaart GADeventer.
*Grotenhuis: Thomas van Marle, ontvanger van het ampt Voorst, Voorst 1-6-1711.
Variant: in zwart twee schuingekruiste zilveren zwaarden met gouden gevesten. Helmteken: een
geharnaste zilveren rechterarm, houdende een zwaard van het schild.
*Schutte (1975): 2.144 Henricus a Marle, Wije 22-5-1657. Idem Helmichius a Marle, Zwolle 22-5-1657.
Variant: in zwart twee schuingekruiste zilveren zwaarden met gouden gevesten. Helmteken: het zwaard
tussen een zilveren zwarte vlucht.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: de punten naar beneden. Geen kroon.
*Voorstonden-1: Thim. van Marle, ontvanger des ampts Voorst, geërfde in Veluwe 21-3-1716.
Variant: in een schildhoofd drie bolletjes naast elkaar. Helmteken: een geharnaste zilveren rechterarm,
houdende een zwaard van het schild.
*Veluwe-2-1: Theodora van Marle geb. Nuijs, Heerde 20-3-1725.
Heerde 13-11-1726: met de letters D, V en M, en Campen 28-8-1727: twee afgewende wassenaars. Had
zij in Kampen haar zegelstempel niet bij zich?
Variant: het zwaard in het helmteken getopt met een zeer grote kroon.
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*Veluwe-1: B. van Marle, scholts van ampt
Doornspijk 29-5-1779.
*Veluwe-2-1: B. van Marle, Heerde 24-31771.
*Gelderland-3: B. van Marle, scholtus ampt
Doorspijk 19-2-1788.
*Gelderland-4: B. van Marle, scholtis ampt
Doorspijk 3-2-1774.
*Gelderland-10: Johanna van Apeldoorn wed.
Berent van Marle, Heerde 10-12-1775.
*Gelderland-7: Evert Egbert van Marle,
Arnhem 30-4-1671. Omschrift: de naam.

Variant: in zwart twee schuingekruiste gouden zwaarden resp. zilveren zwaarden met gouden gevesten.
Wrong en dekkleden zwart en zilve. Helmteken een verticaal geplaatste geharnaste arm houdende een
zwaard van het schild.

◄Bron: Hollandse Genealogische Databank.
▲WIJNEN.
van de MARSCH-van SCHROEIENSTEYN - gedeeld, I. een ankerkruis, II. twee kepers van vair.
Helmteken: een adelaarskop met hals.
*Dubbe (1999): Bitter van der Marsch (zijn moeder is een van Schroeiensteyn) op zijn Raadsbeker,
gemaakt door Jacob van Santen, werkzaam 1555-1602. Sted. Museum, Zwolle.
uit Dubbe (1999).
van MARTENA - gedeeld, I. een halve adelaar, II. doorsneden, A. een lelie, B. een eikel aan een takje.
*van Treslong Prins (1918): zie ernst van LAWICK. Zerk.
MARTENS - een omgewend staand schaap met een ketting vastgebonden aan een links in het schild
geplaatst van de benedenlijn uitgaand paaltje. Helmteken: het schaap uitkomend tussen een vlucht.

Rijck Martens, boeckhouder van den Ampte1657.
*Bakkers- en brouwersgildebeker GMArnhem en AZ336: Muschart 56M.
Zeven (1993b) medaillon op beker, en AZ-336.
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Variant: het schaap niet omgewend. Rijck Martens, Boekhouder van de Ampte/
MARTENS - zes (3-2-1) sterren. Helm zonder helmteken.
*Grotenhuis: Adam Martens, Brummen 1-10-1707.
MARTENSE, MARTENSEN - in blauw een krukkenkruis van zilver. Helmteken: een aanziende ossenkop.
Dekkleden en wrong: zilver en blauw.
*Elburg-2-1: Gerrit Martensen 8-4-1678; Gerrit Martensen 20-9-1781.
kleur (vdBosch); zw (Nix).

MARTIN - de krulletters M, C, M en T door en naastelkaar, een gedeelde schildvoet, I. een friese adelaar, II.
een vertikaal geplaatste sleutel met baard omhoog en naar links. Schild zonder helm.
*Veluwe-2-1: M.C. Martin, Arnhem 22-8-1765, 16-10-1768, verm. horlogemaker.
Muschart: hij schrijft dikwijls in het Frans.
MARZELIS - een molenijzer vergezeld boven en beneden tussen de poten van een mogelijk sterretje.
Helmteken: een antieke vlucht.
*Gelderland-6: Sander Marzelis, scholt tot Renswoude, 2-7-1566. Omschrift: (vaag) de naam.
Papierwaszegel.
MASEN - onduidelijk.

A. van Veldhuizen. 1988. Vier en halve eeuw geschiedenis van de familie
van Veldhuizen, 403p: Jantjen en Aert Masen gebruikten hetzelfde
zegelstempel. Jaartal niet vermeld.
van der MATE - een ankerkruis.
*Gelderland-5: Lambert van der Mate, momber, Epe 19-1-1756.
MATTHIJSZ - een merk.
*Mathijs Mathijsz, 16-10-1443.
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van MATTISSEN - boven een stralende zon, beneden een wassenaar. Helmteken: een stralende zon
tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Jan van Mattissen, Hattem 4-5-1627. Omschrift: de naam.
MAURICIUS (voornaam) – adelaar. Omschrift: S”M---ARNEM.
Maurits, vroeger richter van Arnhem,
Arnhem in die Mychaelis Archangeli
R.U.P.no 335, 29-9-1299. Oorkonde,
gedrukt in Spaen, Inleiding IV bl
(28).
*Verkerk (1992 afb. XIX zegel
Mauricius quondam iudex.
CSN1083. Deze foto werd ca 1937
genomen en de volgende ca 1970.
Gelders Archief., St Pieter nr. 336,
OBSU 2935.
Foto uit 1937

Foto uit ca 1970

MAURICII - een adelaar.

*Verkerk (1992, afb. 103 zegel Cesarius Mauricii, Arnhem, 4-3-1327).
Gelders Archief.
Dit is een patronym.

MAURICII - een dwarsbalk, vergezeld waarop boven van twee vogelkoppen met hals rusten.

Jacob Mauricii, schepen van Arnhem, 20-7-1325.
*Verkerk (1992, afb. 104, 105, 106, 107 zegel Jacobus Mauricii,
Arnhem, 20-7-1325; afb. 105 zegel Cerys Jacobs soen, Arnhem, 20-11364; afb. 106 zegel Sariis Jacobs soen, Arnhem, 7-1-1367; afb. 107
zegel Mauritius Saryssoen, Arnhem. Cerys en Sariis dezelfde persoon.
foto Gelders Archief.
Dit is een patronym. Zie ook Cerys/Sariis Jacobs soen en Mauritius
Sarys soen.
MAURIJSZ - een omgekeerde ster, vergezeld van een bolletje tussen de bovenste twee punten.
*Hattem-2-3: Riqwijn Maurijsz en zijn vrouw Ghese 3-3-1418. Omschrift: de naam.
MAURIJSZ - een vijfpuntige, omgekeerde ster, vergezeld rechts van een vijfbladig bloempje.
*Hattem-2-3: Rutgher Maurijsz, broer van Riqwijn Maurijsz 24-4-1419. Omschrift: de naam.
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MECHERSHAUSEN - een grazende koe op grond. Helmteken: geen.
*Gelderland-5: Philip Wilhelm Mechershausen, Oldebroek 26-7-1752.
MEDENBACH – een zegel zonder wapen.
*Gelderland-6: Jacobus Medenbach, predikant te Ermel[o], 11-11-1632.
van MEDENBACH WAKKER - wapen van MEDENBACH met als hartschild WACKER.
*zie WACKER, en Wapenboek van Mr. W. van der Lely: Naamen, wapens en stamdeelen der Veertigh
Raden van Delft. GADelft.
van MEECKEREN - in zilver een zwart schuinkruis, vergezeld in elk kwartier van een
droogscheerdersschaar met de punten omlaag eveneens zwart. Helmteken: uit een gekanteelde, blauwe
kroon een uitkomende zwart manspersoon met gouden wrong en hoorns. Schildhouders: twee leeuwen met
de kop aanziend, die de helm houden.

Bron: Hollandse Genealogische
Databank

*Ridderschap van de Veluwe.

*Gelre nr 1230 Herman van Mekeren (1387-1406): d’arg. au sautoir de sa. cant. de 4 forces de même. C.:
une tête imberbe issant d’une couronne crenelée, en nr 1232 Jonge Herman van Mekeren (1379-1395); Zie
nr 1230. C.: un buste de more à 2 cornes de bélier d’arg.
*Klesser (1995). GABarneveld.
*Rheden-2-1: van Meeckeren tot den Cruishorst, Jonker Adam, heer tot Puffelijck, *Rheden 23-12-1659:
een smal kruis.
*Rheden-2-1: van Meeckeren tot Scharpenhoff, Jonker Gijsbert, 23-12-1659.
*Horst-1: Gijsbert van Meeckeren, heer tot Meijnerswijck. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Gijsbert van Meekeren, stadhouder drost van Veluwen, 12-9-1555. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
zw (Bron).
*Verkerk (1992 zegel Herman van Mekeren, Arnhem, 10-4-1436); (zegel Peter van Mekeren, Arnhem, 31-51465).
foto Gelders Archief.
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van Mekeren (1582).
Andere stelle[n] dit hooft com[m]ende uijt ee[n] gouden toorn met ee[n]
goude[n] halve mane op ’t hooft ende goude quaste[n] aen de tippe[n]
va[n] de baf? ende de ba[n]de.
Bron: zie Van Pallandt.

◄Museum Nairac, Barneveld
Variant: de beide gekromde hoorns op de kop naar links gekromd.
*Arnhem-6-1: Peter van Mekeren, scepen tot Arnhem 31-5-1365.
*Gelderland-16: Johan van Mekeren, schepen van Arnhem, 1520. Een smal kruis. Helmteken: een
steekhelm en ?. Omschrift: beschadigd.
*Gorissen (1959).
Variant: het schild goud.
van MEEDEN - in zilver een springende rode wolf op groene grond. Helmteken: op een rode wrong de kop
en de hals van de wolf. Dekkleden: zilver en rood.

Jacobus van Meeden, adelborst.
Gelders Archief, wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Jacobus van Meeden, adelborst.
van den MEER - een dwarsbalk, beladen met een schildje waarin drie vijfbladige bloemen.
*Klooster-1-2: zegel Johan van der Meer, tr. 1421-1-4 Griet, in de buurt van Elst (Over-Betuwe).
Griet zegelt: een geënte dwarsbalk, vergezeld boven van twee wassenaartjes. Omschrift: Griet van der
Meer. Zij voert een wapen dat op Van La(u)wick lijkt. De Van Lauwick's komen uit Lauwick nabij Elst (OverBetuwe).
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MEERBACH - een hertengewei.
*Arnhem-14: Willem van Meirbach, pastoer te Arnhem 26-6-1445. Omschrift: de naam.
*Klooster-1-3: zegel Wilhelmus Meerbach, pastoor te Arnhen 7-2-1554. Omschrift: de naam.
1445 of 1554?
MEERMAN – in zwart een meerman met gekrulde staart en een Turks sabel boven het hoofd alles van
zilver.

Bron: Hollandse Genealogische Databank

Loke

*Wageningen-1: Dina Maria Meerman, afk. van Den Haag, test. Wageningen 14-6-1745, ov. Wageningen
12-1-1746.
van MEERVELT - een droogscheerdersschaar met de punten omhoog over een zeer brede schuinbalk
heengaande.
*Arnhem-15: Broenys van Meervelt, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
de MEESTER - doorsneden, A. gedeeld, I. bundel van zeven pijlen met een koord tesamen gebonden, II.
drie korenschoven, B. een omgewende meermin met een dikke geknoopte staart, de rechterhand op de
heup en in de opgerichte linkerhand een ovale spiegel. Helmteken: een korenschoof tussen een vlucht.
Schildhouders: twee aanziende leeuwen.

GAHarderwijk, Transporten etc. N.W. de Meester, Harderwijk 14-7-1768. Foto: Karel Uittien.
Muschart: De bundel pijlen heeft de vorm van een schoof, doch de pijlpunten zijn duidelijk te
onderscheiden. Fraaie afdruk.
*Harderwijk-2-3: N.W. de Meester, schepen, Harderwijk 27-6-1751. Omschrift: Mr. N.E. de Meester,
burgemr. der stad Harderwijk.
Zie beneden voor een verwisseling/verwarring met een korenschoof.
de MEESTER - doorsneden, A. gedeeld, I. in groen een gouden korenschoof, II. in groen drie gouden
korenschoven, B. in groen een omgewende meermin met gouden bovenlijf en gekrulde zilveren staart
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omhoog gericht, met haar rechterhand op de heup en in de rechterhand een spiegel houdende. Helmteken:
een korenschoof tussen een zilveren vlucht. Schildhouders: twee leeuwen.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.
*ten Houte de Lange (2001).
*Veluwe-5: W. de Meester, geërfde van Veluwe, Ermelo 10-8-1767.
*Schimmelpenninck: W. de Meester, schepen, Harderwijk 29-1-1788.
*Harderwijk-2-5: N.W. de Meester, Harderwijk 22-4-1749, vrouw en vier kinderen.
*Putten-1-2: W. de Meester, geërfde in Veluwe, 19-9-1768.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e): zegel: N.W. de Meester, schepen van Harderwijk 28-2-1758. Omschrift:
Mr. M.W. de Meester, burgemeester der stad Harderwijk.
*Gelderland-5: Nicolaas Willem de Meester, momber, Harderwijk 10-9-1733.
Variant: in 2. in groen een zeemeermin van natuurlijke kleuren.
*Beijer & van Dijk (1988).
Zie beneden voor een verwisseling/verwarring met een pijlenbundel.
de MEESTER/CRAMER - alliantiewapen. Zie boven, en CRAMER.

van MEGEN, MEGHEN - een omgewende adelaar. Helmteken: afgebroken tussen een vlucht.
*Zutphen-2: Willem van Meghen, geërfde in Veluwe, Zutphen 12-2-1635. Omschrift: de naam.

742

*Schimmelpenninck: Wilhelm van Megen, majoor 31-3-1634. Omschrift: de naam.
van MEHEN - in groen drie gesteelde gouden vierbladeren, groen gepunt. Helmteken: een gesteelde
vierblad van het schild. Dekkleden en wrong: groen en goud.

*Schutte (1975): II.122 Pelegrom à
Mehen, Harderwijk. Gedeeld I. als boven,
II. van BRIENEN (eenhoorn).
zw (Nix).

van MEHEN - gedeeld, I. drie vierbladige bloemen, II. een vogel met een klaverblad in de bek staande op
een voetstuk.
*coll. Muschart 4i (grafzerk te Harderwijk).
Muschart: deze zerk was foutief toegeschreven aan predikant Ellardus van Mehen, ov. Harderwijk 18-11835.
van MEHEN - gedeeld, I. in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, II. in rood een gouden
patriarchaal kruis met twee even lange dwarsarmen en alle armeinden gekrukt. Helmteken: een kroon met
drie bladen en twee parels.

*Muschart 2c: Ds Ellardus van Mehen, Harderwijk, 1610.
*Gelderland-6: Ellerdus van Mehen, predikant te Harderwijk 24-6-1610. Boven het
schild E en M (=Ellardus van Mehen).
zie VG 20 (1995): 306.
Variant rechterhelft beladen met twee bloemen.
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van MEHEN - in rood een gouden kruis met aan het eind een linker deel van een krul. Helmteken: een
vlucht van rood en goud.

Muschart tekent hierbij een ankerkruis waarvan de vier linkerhaken afwezig zijn:
dus luidt de beschrijving --- een rechter deel van een krul.
*van de Bosch: Elbert van Mehen, Voorst, 1614: zegel Volm. Geld. Leenkamer 1614.
*Arnhem-15: Wouter van Mehen, Arnhem 1436.
*Gelderland-6: Elbert van Mehen, scholtus tot Voorst 19-10-1604. Boven het schild
de letters E, V en M. Papierwaszegel. Evert van Mehen, scholtis ampt van Voerst,
20-10-1608.
zie (VG 20 (1995): 332).
*Gelderland-5: Andries van Megen, -?- 18-5-1719.
Muschart schrijft van Megen. Zie hieronder.

van MEHEN - een smal schuinkruis. Hartschild: een leeuw.
*Arnhem-29: charter 2948d: Herman van Mehen, 19-4-1436. Omschrift: de naam
van MEHEN - een verkort kruis met gespleten armeinden. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-5: Andreas van Mehen, scoltis van Voorst, 12-11-1649. Omschrift: naam.
Muschart schrijft van Megen. Het verkorte kruis met gespleten armeinden duidt op een ankerkruis. Zie
boven.
van MEHEN - een ankerkruis waarvan de haken aan ter rechterzijde van de kruisarmen ontbreken.
Helmteken: afgebroken.
*Horst-1: Andreas van Mehen, 14-4-1595. Omschrift: de naam. Elbert van Mehen, scholtus tot Voorst 1-71641. Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Gaert van Mehen, scholtis ampt Voorst, 29-4-1577. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Gelderland-5: VVMehen, Arnhem 18-8-1696. Helmteken: een vlucht en de letters V, V en M.
van MEHEN - een ankerkruis waarvan vier haken ontbreken. Helmteken: op een traliehelm met wrong een
vlucht.
*Gelderland-5: Gaert van Mehen, scholtz de Voerst, 21-6-1599. Zegelringafdruk. Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Elbert van Mehen, scholtis van Voerst, 9-9-1614.
ACZ: Aan welke zijde ontbreken de haken?
van MEHEN - een bijzonder ankerkruis. Helmteken: een vlucht.
*Elburg-2-3: Johan van Mehen, verwalter, scholtis des Ampts Rheden. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
*Gelderland-4: Elbert van Mehen, scholtis tot Voerst 27-7-1615, 5-3-1616. In het helmteken de letters E, V.
en M. Papierwaszegel; Elbert van Mehen 5-3-1616.

744

van MEHEN - drie aanstotende wassenaars, waarvan de bovenste liggend en de linkse omgewend.
Helmteken: een gewende wassenaar tussen een vlucht. Kleuren onbekend.
*Muschart 75P: Dyderick Jan van Mehen, leenman van de Praestery te Deventer 18-1-1668.
van MEHEN - een smal schuinkruis, vergezeld van vier droogscheerdersscharen met de punten omlaag.
Helmteken: een vlucht.
*Klooster-1-1: zegel Gerrit van Mehen, drost en richter op de Veluwe 28-6-1487. Omschrift: afgebroken.
*Klooster-1-3: zegel Johan van Mehen, schepen van Arnhem 28-1-1475.
*Wageningen-5: Gerrit van Mehen, drost en richter op de Veluwe 28-6-1487. Omschrift: de naam.
*Rhemen: Elbert van Mehen, 15-3-1626.
Variant: helmteken: op een steekhelm zonder wrong een vrij hoge stenen put, waaruit steekt een aanziend
gestelde manshoofd met dunne hals, het hoofd niet erg duidelijk.
*Arnhem-14: Ghisbert van Mehen, schepen van Arnhem 26-6-1440.
Variant: Helmteken: op een steekhelm uit een stedekroon half naar rechts gewend manshoofd waaraan
rechts en links een ramshoorn.
*Arnhem-32: Jan van Mehen, scepen van Arnhem, Arnhem 10-10-1497. Omschrift: de naam.
van MEKEREN – vijf schuinbalken.Omschrift: S’ OT VAN MECER EN

Otte van Mekeren, 1423
Verkerk B6521/13
GAArnhem NB-763-165.
*Gelders Archief: Ot van Mekeren, Arnhem 1423.
foto Gelders Archief.
Het omschrift geeft aan dat dit het zegel van Ot van Mekeren is. Duidt
zijn zegel op het feit dat hij tot een andere familie van Mekeren, dan die
met het schuinkruis en de droogscheerdersscharen, behoort?
MEILING - doorsneden, A. een hondenkop met hals van de snijlijn uitgaand, B. drie rozen.
*Muschart (Zeven, 1994b): zegel van J.H. Meiling, Brummen 11-4-1795.
Zie MEILINK, en volgende.
MEILINGIUS - doorsneden, A. in goud een bruine hazewindkop en hals uitkomend, B. in rood drie gouden
vierbladeren, groen gepunt. Helmteken: de hazewindekop en hals van het schild. Dekkleden en wrong: rood
en goud.
*Schutte (1975): 2.165: Henricus Meilingius, Arnhem 12-9-1658.
Zie MEILING, en MEIJLINK.
MEILINGIUS - gevierendeeld, 1. in goud een van de benedenrand uitgaande (uit hoffelijkheid) omgewende
rode wolvenkop met hals (MEILINGIUS kwartier 1), 2. ENGELEN (zilveren kruisje) 3. in rood drie zilveren
vijfbladige bloemen hals (MEILINGIUS kwartier 3), 4. van OMMEREN (leeuwen). Helmteken: de wolvenkop
met hals van het schild naar rechts gewend komende uit een rood-zilveren wrong. Dekkleden: rood en
goud.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Jacobus
Meilingius, med. doctor, Arnhem 1645;
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Jacobus Meilingius, Medicinae doctor et chirugh, Ao 1645.
Zie MEILINK (wolfskop/roos) en voorgaande.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Zie MEILING, MEILINK en MEIJLINK.
MEILINK - doorsneden, A. in goud van de snijlijn uitgaande wolfskop met hals, B. in blauw drie rozen.
Helmteken: een wolvekop met hals. Schildhouders: twee omkijkende griffioenen met de staart tussen de
achterpoten door.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994c): zegel van Hendrik Meilink, schepen van Hattem 5-6-1809.
*Hattem-1: Jan Berend Meilink en zijn vrouw Maria Catharina Klok, Hattem 26-1-1807.
*Gelderland-5: Meijlink, burgemeester van Twello 26-12-1736.
Variant: ipv drie rozen > vijfbladige bloemen als korenbloemen.
*Hattem-1: A.W. Meilink, magescheidsvriend 22-7-1786.
Zie MEILING, MEILINGIUS en MEIJLINK.
Variant: een zilveren schild beladen in een goudgerande ovaal schild, doorsneden: A. in blauw een bruine
paardenhoofd met hals, B. in blauw drie ‘bruine’ vijfbladige bloemen. Schilddekking: een kroon en erboven
een aanziende zilveren ramskop, houdende in de bek en gehecht aan de hoorns linten, waarnaam het
schild hangt.

paardenhoofd met hals

roos

Bron: Hollands Genealogische Databank.
ACZ: waren het paardenhoofd en de rozen oorspronkelijk van goud?
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ramskop

Zie MEILING, MEILINGIUS, MEILINK en MEIJLINK.
MEILINK - (slecht zegel) boven: twee hooivorken met vier tanden naast elkaar. Helmteken: een vlucht en
de letters R en M.
*Voorstonden-1: Roelof Meilink, kerkmeester van Twello en geërfde in Veluwezoom 21-3-1716.
MEINEN - een ster vergezeld van drie kronen met drie fleurons. Helmteken: afgebroken.
*Gelderland-5: Cost, Arisje, Lysbet, Henderik en Carel Meinten, kinderen van wed. Woutertje Hendericks en
wijlen Cost Meinten, Barneveld 24-3-1723. Beleend met 1/3 deel van het goed Esveld.
MEIRBACH, zie MEERBACH.
van MEEKEREN, MEKEREN - smal schuinkruis, vergezeld van vier droogscheerdersscharen met de
punten omlaag.
*Arnhem-6-2: Derick van Meekeren, erfpachter in OverBetuwe 31-8-1562. Omschrift: onduidelijk.
Identiek aan van Mehen! ACZ.
Variant: hartschild: een leeuw met dubbele staart.
*Gelderland-6: Gijsbert van Mekeren, richter op de Veluwe, 22-9-1410. Omschrift: de naam. Zie
www.geldersarchief.nl > zegels.
van MEKEREN - een (smal) schuinkruis vergezeld van vier droogscheerdersscharen met de punten
omlaag. Helmteken: een duivelskop met hals en borst, half naar links gewend mansborstbeeld met twee
hoorns.
Zie van MEECKEREN.
*Veluwe-2-5: van Mekeren, 'dagelicz heer tot Puifflijck', Arnhem 11-7-1621. Omschrift: de naam.
*Hattem-1: Johan van Meckeren, richter der heerlijkheid Ysendoorn 3-9-1604. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel; idem Olifier van Meckeren, gerichtsman te Ysendoorn 3-9-1604. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
*Gelderland-1: Johan van Mekeren, Arnhem 25-1-1469; idem Gherit van Mekeren, Arnhem 25-1-1469.
*van der Hoop: Johan van Mekeren, 1528. Omschrift: afgebroken
van Mekeren: zonder en met helmteken, met en zonder hartschild.

Herman van Mekeren, 1436
Verkerk B6556/25
GAArnhem OAA-5806-742.

Peter van Mekeren, 1465
Verkerk B6526/15
GAArnhem. GA-191-177.
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Johan van Mekeren, 1481
Verkerk B6528/13
GAArnhem BW-371-134.

▲www.heraldique-europeene.org/armoriaux/gelre/
◄HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

Gerit van Mekeren, 1490
Verkerk B6528/18
GAArnhem BW-429-149.
*Hoekelum-1: Everard van Mekeren, Brummen 18-3-1599 (fragment).
*van Lintelo: Sander van Mekeren, schoultz tho Voirst 1545. Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Johan van Mekeren, scepen van Arnhem 1528.
*Verwolde-2: Pieter van Mekeren, Wageningen 20-7-1482.
Variant: Helmteken: een naar rechtsgewend morenborstbeeld met twee bokshoorns op zijn hoofd. (als van
HARN).
*Gelderland-5: Jacob van Mekeren, Arnhem 30-4-1667.
Variant: een zeer smal schuinkruis. Een steekhelm, gedekt door een muurkroon. Helmteken: een aanziend
mansborstbeeld met ter weerszijden van het hoofd een grote, sterk naar beneden omgekrulde ramshoorn.
*Arnhem-6-1: Jan van Mekeren, scepen van Arnhem 17-5-1494. Omschrift: de naam.
*Gelderland-1: Jan van Mekeren, stadtholder bynnen Aernhem und van Veluwenzoem. Omschrift: de naam.
*Schimmelpenninck: Gerit van Mekeren, drost van Veluwe, 1485. Omschrift: S.GERIT VAN (afgebroken).
Uithangend zegel.
Variant: Helmteken: een manshoofd met hals, gedekt met een zotskap met zijwaarts naar beneden
gebogen ramshoorns.
*Arnhem-6-1: Jan van Mekeren, schepen van Arnhem 31-10-1539. Omschrift: de naam.
*Zutphen-2: Willem van Mekeren, schult van Voirst 6-8-1563; idem Sander van Mekeren, schults tot Vorst
4-6-1551.
Variant: een gekroonde helm. Helmteken: onduidelijk.
*Hattem-2-3: Herman Gerijtsz van Mekeren 27-1-1459. Omschrift: de naam (geschonden).
Variant: een zeer smal schuinkruis. Helmteken: een steekhelm met een muurkroon.
*Arnhem-14: Jan van Mekeren, scepen van Arnhem 15-1-1535. Omschrift: de naam.
Variant: Helmteken: op een steekhelm met muurkroon (3) een manshoofd met hals gestoken in een
zotskap met twee bokshoorns omhoog de halsbedekkende.
*Arnhem-15: Herman van Mekeren, Arnhem 25-2-1450. Omschrift: de naam.
Variant: Helmteken: een mansborstbeeld in een kuip. Omschrift: de naam. Uithangend zegel.
*Spaen: Coenraet van Mekeren, richter tot Arnhem 1-1-1557.
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Variant: Helmteken: op een steekhelm een aanziend gesteld mansborstbeeld met twee naar buiten sterk
gekrulde hoorns komende uit een soort muurkroon. Op een lint de naam.
*Arnhem-32: Jan van Mekeren, scepen van Arnhem, Arnhem 26-10-1565.
van MEKEREN - een smal schuinkruis vergezeld van vier droogscheerdersscharen met de punten omlaag.
Zie van MEECKEREN.
*Gelderland-2: Herman van Mekeren, 19-4-1436. Hartschild: een leeuw. Omschrift: de naam.
*Rhemen: Herman Woltersz van Mekeren, scepen in den Nijenbroicke, 1437. Hartschild: een schuinstreep
over een leeuw. Omschrift: de naam.
*Brantsen: Gerit van Mekeren, richter te Arnhem ende van Veluwenzoem, 1475. Helmteken: een aanziend
manshoofd met hals hebbende grote ramshoorns.
Variant: Helmteken: een mansborstbeeld met twee hoorns op het hoofd.
*Brantsen: Johan van Mekeren, Rheden 1549. Omschrift: ?
van MEKEREN - een zeer dunne/smal linkerschuinbalk gaande over een smal schuinkruis vergezeld boven
en rechts van een droogscheerdersschaar met de punten omlaag en een hartschild waarop (beschadigd).
Helmteken: een morenkop met hals komende uit een muurkroon.
*Rhemen: Johan van Mekeren, 1492. Omschrift: de naam; Gisbert van Mekeren, 21-4-1578. Omschrift: de
naam.
MELCHERTS - een klaverblad. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-4: M. Melcherts, onderscholt van ampt Voorst 16-1-1721, en vele malen in 1718.
MELISSEN, zie SMIDT
MELOEN - drie meloenen met de stelen naar boven. Helmteken: een meloen van het schild.

Zeven (2006: 35.18):. Anthonij Meloen en zijn vrouw Adriana van der
Griendt, Wageningen 22-9-1790.
MELSERT - doorsneden, A. in zilver drie zwarte kraaien, B. in goud drie naast elkaar in schuinlinkse richting
geplaatste groene takken met blaadjes. Een aanziende helm met zwart-gouden wrong. Helmteken: een
zwarte kraai met opgeheven vleugels. Dekkleden: goud en zwart.

*AZ-337: Cornelis Melsert, Boeckhouder,
1746.
◄Staats Evers (1874): C. Melsert, Arnhem, 6-11-1733.
◄Gelders Archief Wapenboek S. Caecilia Concert Arnhem: C:
Melsert, 1733 d.6. Nov:
foto ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding.
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van MEKEREN, zie van MEECKEREN.
MENCCART - drie bladeren van driehoekige vorm of drie lindebladeren.
*Arnhem-6-1: Johan Menccart, schepen tot Arnhem 12-1-1457. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-2: Johan Menschart, scepen tot Arnhem 27-1-1450. Omschrift: de naam.
In de tekst Mijnschart. Zie MENSCHART, MIJNSCHART.
MENNINK - in zilver drie bijen van natuurlijke kleur met de koppen naar beneden.
Muschart: 63L: Mennink, burgemeester te Arnhem, 1639-1667.
MENSA - een keper, beladen met drie sterren. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-1: J. Mensa, predikant te Rhenen 26-2-1745.
Muschart: Zal wel niet van hem zijn. Geen toelichting.
MENSCHART - drie lindebladeren.
*Arnhem-32: Johan Menscart, scepen van Arnhem, Arnhem 1410. Omschrift: de naam. In tekst: Mijnschart.
*Bremen: Johan Menschart,scepen van Arnhem, 1444.
*Gelders Archief: Johan Mynschart, Arnhem 1410, Johan Miinschart, Arnhem 8-3-1426, Johan Mynschart,
Arnhem 1444.
Gelders Archief.

Johan Mynschart, 1410
Verkerk 6554/25.
GAArnhem 6166-533
Foto’s Gelders Archief.

Johan Miinschart, 8-3-1426
GAArnhem, Walburg 45.

Johan Menschart, 1444.
Verkerk B6524/17
GAArnhem, NB-775-213.

Zie MENCCART, MYNSCART en MIJNSCHART.
MENSO - drie steenhouwershamers met de stelen omlaag. Helmteken: een hamer van het schild.

Zeven (2006: 40.32): Doctor Hendrik Menso.
Burgemeester van Rhenen, oud-lid der
Tweede Kamer der Staten-Generaal en
Ridder der Orde van den Nederlandschen
Leeuw, wonende te Rhenen, Wageningen 196-1850.
N.B. De hamers worden ook wel omgekeerde
flessen genoemd.
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MENTHEN - in goud drie zwarte hoefijzers met de kalkoenen naar beneden, binnen elk hoefijzer een
zilveren kruis. Helmteken: een struisvogelkop met gebogen hals met hoefijzer hangende in de bek.

Zeven (2006: 22.34): J.D? Menthen, --, vrijdag 1-5-1685.
*ten Houte de Lange (2001).
*van Lawick: Ad. Menthen, secr. van de Geldersche Rekenkamer 10-3-1669.
*Kits Nieuwenkamp. dl 2: 143. Ook zw afb.
*Veluwe-2-1: A. Huyghens weduwe Menthen, Wageningen 4-7-1764. (Een alliantiewapen HuyghensMenthen).
*Brantsen: Philip Cristoffel Menthen, collonel. geërfde in Veluwenzoom 10-12-1746.
*Gelderland-2: Theodora Menthen, 1-3-1715.
*Gelderland-5: W.J. Menthen, leenman van Gelre, Wageningen, 9-3-1749.
kleur (Nikkels); zw (Nikkels).
Variant: Helmteken: uit een kroon een zwanenhals en -kop met rode snavel, met in de snavel een hoefijzer
van het schild.
*Arnhem-6-1: Wilhelm Menthen, J.U.D.,
auditeur van de rekeningen en bewaarder van
de charters van Gelre en Zutphen, Arnhem
17-2-1734. De kruisjes als streepkruisjes.
Omschrift: de naam.
Zie ook alliantiewapen MOSBURGERMENTHEN.
Variant: een struisvogelkop met zeer dunne
hals.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Adriaan
Menthen, Arnhem 29-4-1676. RAGld.
Variant: het kruis zeer dun.
*van der Hoop: Adriaan Menthen, 29-4-1676.
MENTHEN - twee wapens, man gevierendeeld, 1 en 4. MENTHEN (hoefijzers), 2 en 3. in goud een
dubbelkoppige rode adelaar (?van ARNHEM). Helmteken: MENTHEN. Dekkleden: zwart en goud; vrouw:
gevierendeeld, 1 en 4. in blauw drie gouden zespuntige sterren, 2 en 3. in zwart twee kruislings geplaatste
gouden pijlen met de punt omhoog. Helmteken: de ster van het schild. Dekkleden: goud en blauw.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Adriaan Menthen, burgemeester van Arnhem, ordinaris gecommitteerde ter
vergadering van hare Hg Mogene etc., Gelders Archief inv. 2089: Wapenboek St.Joosten Schutterij
Arnhem: Adriaan Menthen, Burgem[eeste]r deeser Stad [Arnhem], Ordinaris Gecomm[ittee]r[d]e ter
vergaderinge van haee H:g Mogen:e &c
foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.
MENTHEN – gedeeld, I. MENTHEN, II. EVERWIJN (kruis en ruiten). Helmteken: MENTHEN. Dekkleden:
zwart en goud.

*Gelders Archief, inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat Vendel, Arnhem:
Wilhelm Menthen, I.U.D., Auditeur en bewaarder van de Cartres der
Provinciale Rekenkamer des Furstendoms Gelre en Graafschap
Zutphen, Amptsjonker, Ao 1710. Obiit 17(jaartal niet afgemaakt).
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

MENTHEN - alliantiewapen, man: gevierendeeld, 1 en 4. MENTHEN, 2 en 3. in blauw drie gouden
zespuntige sterren (2-1). Helmteken: MENTHEN. Dekkleden zwart en goud; vrouw: gevierendeeld, 1, 2, 3
en 4. ENGELEN. Helmteken: ENGELEN. Dekkleden: goud en rood.
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MERKES - in rood een aanziende gouden leeuw, met benedenwaarts gerichte vleugels, in de beide
voorpoten een geopend boek en bovendien in de rechterpoot een kort zwaard houdende.

*Staats Evers (1874) nr. 1.25:
ovaal schild: Maria Sibilla Merkus,
Arnhem, 2-9-1682.
*Gelders Archief Wapenboek S.
Caecilia Concert Arnhem: Maria Sibbila Merkes, 1682. 7. Sept. en Derck Merkes, Anno 1682, 7 Sept.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding
Variant: een leeuw met de vleugels opgericht en de staart tussen de achterpoten. Een aanziende helm met
rood-gouden wrong. helmteken: een goud-rode vlucht. Dekkleden: rood en goud.
*Staats Evers (1874) nr. 1.26: Dirk Merkus, Arnhem, 6-9-1682.
.
MERKES - een liggend gewafeld ovaal waarin de letters W en M.

Zeven (2006: 19.14): Willem Merkes,
Wageningen 1-2-1809.

MERKUS - in rood een gouden gevleugelde leeuw met een geopend boek tussen de voorpoten en een
zwaard in de rechterpoot. Helmteken: een gouden en rode vlucht.

753

*Muschart 57R: fam. in Arnhem.
ACZ: een sprekende wapen.
van MERM - een monogram. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-5: Cornelis van Merm, leenman van de bannerheer van Laer en Latum, Arnhem 7-8-1720.
van MERRIENBURCH - een merk staande op de letters A en I.

Albert Jansen van Merrienburch.
*Arnhem-30 en AZ-338.
Naast het merk gebruikt hij de intialen A, v en I (= J), Klaarblijkelijk iszijn
achternaam nog nieuw.
van den MERSCH - een ankerkruis.
*Rhemen: Evert van den Mersch, scepen van Zutphen, Sinte Lauweriusdach 1411. Omschrift: de naam. In
tekst: van den Mersche.
MERTTEN - een merk. Helmteken: een staand schaap.

Jan Mertten, gardiaen, 1737.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 1h): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem
en AZ-339.
van der MERWEDE – in goud een dwarsbalk, vergezeld boven van negen (5-4) en beneden zes (3-2-1)
bezanten, alles rood. Helmteken: drie struisveren. Schildhouders: twee griffioenen met staart tussen de
poten.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Variant: in rood, een zilveren dwarsbalk en de gouden bezanten, boven 9 (5-4) en beneden 6 (3-2-1).

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Elburg-2-4: Hendrick Lodewijk van der Merwede, gepensioneerd kapitein te
Oldebroek, 19-1-1839, man van Aleyda J. van INGEN.
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*Rietstap: in rood een zilveren dwarsbalk vergezeld van 15 bezanten, in het schildhoofd negen (5-4) en in
de schildvoet vijf (3-2-1).
van MERWIC - een gevairde dwarsbalk, vergezeld boven van vier vairklokjes aaneengesloten naast elkaar
en rechts daarvan een vogel met poten zonder klauw.
*Arnhem-15: Gerit van Merwic, broer van Johan TENGNAGEL van MARWICK, Arnhem 1435.
MESCHEDE - een grote eikel aan horizontaal geplaatst takje. Helmteken: een dito takje.
*Gelderland-6: Johannes Meschede, kellener tot Putten. Omschrift: onleesbaar.
 Zie ook MESSCHEDE.
de MESEMAERE - gevierendeeld, 1 en 4. drie omgekeerde vijfpuntige sterren, 2 en 3. doorsneden, a. een
uitkomende adelaar?, b. ?. Helmteken: ? bomen met twee? kruinen. Schildhouders: twee adelaars.
thoe MESSCHEDE –een horizontaal geplaatst takje. Helmteken: een dito takje tussen een vlucht.
*Putten-1-4: heer Johan thoe Messchede, kellener tot Putten 12-8-1600.
Zie ook MESCHEDE.
van METELERKAMP– in zilver drie gouden korenaren aan groen gebladerde stelen waaiersgewijs
geplaatst op een groene grond. Wrong en dekkleden: groen en zilver. Helmteken: de drie waaiergewijs
geplaatste korenaren van het schild.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Ned. Patriciaat 68 (1984): wapen op zerk van graf van Johan Everwijn
Metelerkamp; zegel Mr. Rutger van Metelerkamp, Gelders Archief, Leenkamer
Claarbeek 29-3-1765, Wapenbord en Wapenboek van de Librijmeester te
Gouda: Alexander Hendrik van Metelerkamp, 1771. Coll. Catharina Gasthuis,
Gouda.
zie Gijsbert TULLEKEN (twee wapens), J.E. TULLEKEN.
METHORST - in zilver in het schildhoofd drie naast elkaar geplaatste gesteelde rode oranjeappels, de
groene steel met twee bladeren, in de schildvoet een rood ankerkruis.

◄J.L. Braber & A. Medema. 1985.
*H.J. Morren, lidnr. 666. GN 40: 156-157.
Maire en burgemeesters van Amersfoort►

Variant - een verlaagd ankerkruis vergezeld boven van drie kersen met de gebladerde stelen naar boven
naast elkaar. Helmteken: een dito kers met steel omhoog tussen een vlucht.
*Veluwe-2-1: A. Methorst, procureur, Amersfoort 19-8-1746, 29-11-1751, notaris. 5-5-1747.
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METHORST - doorsneden, A. in zilver drie naast elkaar geplaatste groen gesteelde oranjeappels, de steel
met twee bladeren omhoog, B. in rood een zilveren kruis. Helmteken: een oranjeappel van het schild tussen
een vlucht. Guirlanders als versiering.

◄wapenkaart
GADeventer

Muscharts Wapenboek
Amersfoort.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

Variant: B. in zilver een rood ankerkruis.
*ten Houte de Lange (2001).
van METHORST of FRANSSEN - geen schild: een naakte vrouw met het bovenlijf aanziend gesteld, doch
omgewend zittend op een liggend net? en met de rechts gewende en omhoog gerichte rechterhand een
takje houdende, dat beneden in een zesbladige bloem eindigt en in de naar links omhoog gerichte
linkerhand een schuinrechts geplaatste roemer houdens.
*Bentinck: zowel Roelofje Methorst als Arien Franssen, Ederveen 19-7-1794 gebruikten hetzelfde
zegelstempel.
van METTEN - gedeeld, I. in rood vijf verticaal geplaatste gouden vissen (2-1-2), II. in zilver twee zwarte
dwarsbalken. Helmteken: twee als een omgekeerde keper gerangschikte vissen met de koppen omlaag.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Egberth van Metten, schepen Arnhem.
METTENBRINCK - doorsneden, A. in blauw een ster, B. in groen een geplante plant waar een vijfbladige
bloem.
*Gelderland-14: Harmanus Mettenbrinck, notaris te Barneveld 27-7-1820.
van METTERNICK - drie schelpen. Helmteken: een zwanekop met sterk gebogen hals en de letters I, V en
M.
*Gelderland-5: Jonker Johan van Metternick, Arnhem 12-8-1615.
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METZINGH - drie kepers dicht bij elkaar vergezeld van drie burchten. Helmteken: een vogel tussen twee
olifantstrompen.
*van der Hoop: Ferdinand Metzingh, 's Hage 5-3-1776. Zijn vader vrij zeker lid van de Overstraete Vaendel,
ov. feb. 1776 (Muschart).
van MEURS - in goud een zwarte dwarsbalk. Helmteken: een omgewende hondekop van goud met zwarte
halsband, en de adelaar van het schild. Helmteken: een omgewende hondekop van goud met zwarte
halsband (zie beneden).

*Gorissen (1959).

Variant: het schild vergezeld van een barensteel met drie lange hangers die tot over de bovenrand van de
dwarsbalk gaan. Omschrift: ---ohannis.de.Moers
*Gelderland-21: Johan van Moers, ridder:
Meurs. Bron: E.J. Wolleswinkel. 2010. Een zeventiende-eeuws lwartierwapenboek van Joost van Atteveld.
De Ned. Leeuw 127: 15-25.
van MEURS - gevierendeeld, 1 en 4. in goud een zwarte dwarsbalk (van MEURS). 2 en 3. in zwart een
zilveren adelaar. Helmteken: een omgewende hondekop van goud met zwarte halsband, en de adelaar van
het schild.

*Ridderschap van de Veluwe.
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van MEURS - in goud de linker helft van een zwarte anker. Wrong em dekkleden: zwart en goud.
Helmteken:een groene vlucht.

Zeven (2006: 34.09): P. van Meurs, schout des
Ampts Heerde, Heerde, 31-1-1792.

ft. Nineke Zeven-Hissink, 2004. Gebaseerd
op Repertorium II van Meurs (Bemmel).

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Variant: de linker helft van een anker. Helmteken: de rechter helft van een omgewende van een anker
zonder ring.
*Gelderland-14: Mr. Hendrik Frans van Meurs, notaris te Harderwijk 19-7-1824.
kleur Zeven-Hissink
van MEURS - rechts een merk en links de linker helft van een anker.

Franciscus van Meurs, Advocaat, 1752.
*AZ-340.

van MEURS - een horizontaal geplaatst anker met de ring naar rechts en een arm omhoog. Helmteken: een
vlucht.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994c): zegel van Peter van Meurs, scholtis van Hattem 6-12-1782.
*Arnhem-8: Mr. Hendrik Frans van Meurs, notaris te Harderwijk 24-2-1823.
van MEURS - in blauw de bovenhelft van een horizontaal geplaatst anker met ring en met de armen naar
links. Helmteken: een vlucht.
*Hattem-1: P. van Meurs, schout van ampt Heerde 6-12-1782, 20-1-1794; Mr. N.S. van Meurs, scholtis
ampt Heerde 19-8-1808.
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*Gelderland-14: Mr. Nicolaas Stephanus van Meurs, notaris te Heerde 20-7-1837; Johan Hendrik van
Meurs, notaris te Heerde 16-7-1840.
*Wageningen-6 : Mr. Everhard Dirk van Meurs, notaris te Ede 19-8-1819. Omschrift: de naam en notaris
van Ede.
*Veluwe-7: Peter van Meurs, schout ampt Heerde 18-12-1781, 3-4-1782.
*Gelderland-8: P. van Meurs, secr. Heerde 5-6-1795.
*Gelderland-20: P. van Meurs, secr. Heerde 28-4-1791.
Variant: het veld goud. De halve anker zwart. Wrong en dekkleden: zwart en goud. Helmteken: een groene
vlucht.
*ten Houte de Lange (2001).
van MEURS - een schuinrechts geplaatste anker met zijn stok rustende op een grond, waarin de
benedenarm verdwijnt.
*Gelderland-12: Mr. N.S.F.A. van Meurs, procureur. 1829.
van MEURS - gedeeld, I. -?-, II. een anker, geplaatst met de arm naar links en omhoog. Helmteken: een
vlucht.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van P. van Meurs, schout des ampts
Heerde, 10-6-1788, secr. van Heerde. Zie ook Zeven (1993c).
van MEURS - gedeeld, I. rechts een merk als het spiegelbeeld van het cijfer 4, links de linkerhelft van een
omgekeerd anker, II. drie rozen/vijfbladige bloemen aan lange stelen op grond naast elkaar.
*Wageningen-10: F. van Meurs, advocaat te Arnhem 13-2-1773, 3-3-1773, 20-3-1773. Lak.
*Gelderland-5: Mr. F. van Meurs, leenman van Gelre, Arnhem 2-7-1767.
van MEURS - gedeeld, I. rechts een merk (1) in de vorm van een omgewende vier, links de linkerhelft van
een omgekeerd anker, II. drie kleine vijfbladige bloemen aan lange, gebladerde stelen naast elkaar op
grond.
*Wageningen-1: F. van Meurs, advocaat, Arnhem 27-2-1771.
Dit wapen wordt ook door Muschart beschreven als een alliantiewapen: man: links: een merk (2), rechts:
de linkerhelft van een anker (van MEURS), vrouw: drie bloemen als rozen aan gebladerde stelen naast
elkaar op grond.
*Mr. F. van Meurs, momber, Arnhem 15-10-1760.
van MEURS - drie rozen naast elkaar. Helmteken: een roos tussen een vlucht. Omschrift: de naam.

Henr. Van Meurs, --, 22-11-1626. Omschrift:
S.HENRICK.VAN.MEVRS.
GABarneveld doors 3 code 14. Foto A.C. Zeven
B24.24.
*Muschart (CBG): Henrick van Meurs, leenman van het Kapittel van St.
Marie te Utrecht, 18-9-1694. Col. Volm. Gelderse Leenkamer, RAGld.
van MEURS - doorsneden, A. in goud drie vijfbladige bloemen, als rozen, aan lange stelen waaiersgewijs
naast elkaar op grond, B. in zilver de rechterhelft van een horizontaal geplaatst anker met de ring naar
rechts/met de armen naar links.

759

*AZ-341: H.W. van Meurs, Advocaat van 't Gilde, 1783.
*Arnhem: F. de Meurs, Arnhem 9-1-1790.
*Arnhem-10: F. van Meurs, leenman van Gelre, 23-4-1782.
*Hattem-1: F. van Meurs, advocaat te Arnhem 1-12-1785.
*Wageningen-10: F. van Meurs, advocaat, Arnhem 18-9-1780.
van MEURS - twee kruislings geplaatste zwaarden met de punten omlaag.
*Gelderland-1: Derck van Meurs, Gelders leenman, 1521. Omschrift: ?
van MEURS - een aanziend gestelde varkenskop vergezeld van zes bladeren, twee naast elkaar boven de
kop, twee ter weerszijde van de oren, en twee ter weerszijde van de snuit.
*Gelderland-8: P. van Meurs, secr. van het ampt Heerde 10-4-1797.
Muschart: Is niet van hem. ACZ: geen toelichting.
van MEURS/-?- - alliantiewapen: man: van MEURS (anker), vrouw: doorsneden, A. een leeuw, B. drie
jachthoorns.
*Hattem-1: P. van Meurs, Heerde 5-1-1797.
van MEURS/? - alliantiewapen, man: de linkerhelft van een anker met het oog boven, vrouw: een ovaal
schild: een dunne dwarsbalk, beladen met drie posthoorns. Of is dit gebaseerd op een slechte afdruk van
bovenstaand zegel?
van MEURS/LEERTOUWER - alliantiewapen: man: in zilver de linkerhelft van een anker; vrouw: in goud
een zwarte dwarsbalk beladen met een wassenaar tussen twee liggende blokjes en vergezeld van drie
leeuwenkoppen. Schilddekking: een kroon met vijf fleurons.

Zeven (2006: 36.31): F. van
Meurs, advocaat, Wageningen
18-7-1804. Hij zegelt met het
zegelstempel met het
alliantiewapen van hem en zijn vrouw Petronella Jacoba Leertouwer.
*Arnhem-18: Mr. F. van Meurs en Petronella Jacoba Leertouwer, Arnhem
12-8-1799.
MEUSZ, zie MEWSZ
MEWSZ - drie adelaars. Schilddekking: een helm zonder helmteken.
*Gelderland-2: charter 1357 Henrick Mewsz, geërfde in Veluwe, 8-7-1558. Omschrift: de naam. In tekst:
Meusz.
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van der MEIJ - in groen drie eenden (met geknotte poten), vergezeld van een zeer klein ringetje tussen de
twee bovenste. Helmteken: een eend tussen vlucht.

Zeven (2006: 44.001): A. van der Meij,
Nijmegen 31-7-1720.
*coll. Muschart, zegel van A(nthonij) van der
Meij, Wageningen, ca 1723: zegel.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van Yda van der Meij wed. Daniel
Bernhard MOSBURGER, 3-5-1797.
Variant: geen ringetje vermeld.
*Wageningen-9: A. van der Meij, Nijmegen 31-7-1722.
Zie ook zegel met het alliantiewapen MOSBURGER/van der MEIJ.
MEIJ METTENBRINK - doorsneden, A. een ster, B. ?afgebroken. (een vijfbladige bloem). Helm zonder
helmteken.
*RAG, Re.Ar. Arnhem: H. Meij Mettenbrink, notaris te Barneveld. Datum?
van der MEIJ/MOSBURGER - alliantiewapen: man: MOSBURGER (zie beneden), vrouw: van der MEIJ
(drie eenden en ringetje).

Zeven (2006: 36.23.): Ida van der Meij
weduwe van Daniel Bernardus
Mosburger, Wageningen 3-5-1797. Hier
ook geplaatst., omdat Ida van der Meij
ermee zegelt.

van der MEIJDEN - doorsneden, A. drie bomen naast elkaar op de snijlijn staand/op lage grond, B. een
smal schuinkruis. Helmteken: een boom.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc., zegel van Simon van der Meijden, 25-21678. Zie ook Zeven (1993c).
*Backer (1880): zegel van ? van der Meyden, 16--. Half aanziende helm.
*Gelderland-6: Mr. Symon van der Meijden, Harderwijk 29-11-1614, 5-10-1616 (papierwaszegel), 29-31621.
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MEYER – drie onduidelijk stukken.

Emelrick die Meyer, 1434.
Verkerk B6524/37.
GAArnhem NB-769-188.
*Gelders Archief: Emelrick die Meyer,
Arnhem 1434.
foto Gelders Archief.
MEIJER - een boom op een grond. Helmteken: afgebroken.

Zeven (2006: 50.28): D.A. Meijer, Arnhem 12-4-1790.
Een zegel op een lege envelop, dat mogelijk bij een brief, ondertekend
door D.A. Meijer hoort. Een andere nabij liggende brief is ondertekend door
D. van den Hessenbergh.

MEIJER - een merk staande op een hart waarin de letters I, A en M. Helmteken: een stappend paaslam met
lang gesplitste vaandel.
*Jan Albertus Meijer, leenman van Gelre, Vorden 17-12-1763.
lijkt sterk op het merk van Abraham HARDENBROECK.
MEIJER - gedeeld, I. in goud een half zwart rad uit de deellijn komend, II. in blauw op een groene grond drie
naast elkaar geplaatste zilveren graanplanten. Dekkleden: zilver en zwart. Helmteken: de graanplanten van
het schild.

G. Meijer. 1987. Driehonderd jaar Meijer. Ede. 245p.
Dit is het wapen van de Zeeuwse familie Meijer.

MEIJERINCK - een ankerkruis vergezeld tussen elk paar armen van twee schuinrechts resp. schuinlinks
geplaatste ruiten. Schildhouder: rechts een wildeman.
*Zutphen-2: Berndt Meyerinck, geërfde in Veluwe, Zutphen 5-3-1566. Hij is stadhouder en richter of
goev[en]eur van Raesfelt, scholtis van Zutphen.
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MEIJERING - in zilver op een grasgrond een boom, alles van groen, om de stam een in een punt uitlopende
gouden lint.

*van de Bosch: Gerrit Meijering, Beekbergen, 1806.

MEIJERINK - een monogram overtopt door een kroon.

*van den Enk & Zeven (1984): zegel van Lambert Meijerink. Beekbergen,
inv. 93, 1743.
foto van zegel (BJvdEnk).

MEIJLINK - een dunne dwarsbalk. Schilddekking: een half naar rechts gewende traliehelm.
Helmteken:onduidelijk.

Zeven (2006): Jan Meijlink, Voorst, 26-9-1752.
*Coll. Anton C. Zeven, neg. 18.18.
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MEIJLINK, zie MEILINK
van MEYNERSWIJCK - een dwarsbalk, beladen met een ?vogel, en vergezeld boven van twee en
beneden van één ruit.

Waarschijnlijk een verontreiniging op
dwarsbalk.

Geryt van Meynerswijck, 28-6-1447.
*Verkerk (1992 afb. XXb).
Verkerk B6524/21.
GAArnhem-NB-776-221.
foto Gelders Archief.
des MEIJSTERS - drie wassenaars, vergezeld rechtsboven van een sterretje.
*Hattem-2-3: Jacob des Meijsters, en zijn vrouw Mechtelt bezitten twee hofsteden aan de brinck te
Apeldoorn 29-4-1437. Omschrift: de naam.
van de MHEEN - rechts een verkort kruis, links twee uitgerukte heideplanten naast elkaar geplaatst.
Helmteken: een mand waaruit vlammen.
*Veluwe-7: Art Ryken van de Mheen, Putten 2-7-1754. Zie ook Muschart (1950b).
MICCELSEN - een merk.
*Muschart (1950, afb. 56): Jan Miccelsen, 1754.
MICHGIELS - een merk. Helmteken: een koe die geslacht wordt (met zijn slager met bijl, ACZ).

Gerrit Michgiels, Gardeiaen, 1737.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b fig 1i): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem
en AZ-343.

van MIDDACHTEN - in rood een uitgeschulpt zilveren kruis, in de kwartieren vergezeld van vier zilveren
droogscheerdersscharen met de punten omlaag. Gekroonde helm met rood-zilveren dekkleden. Helmteken:
een gaande rode vos.
*.
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Ft. Nineke Zeven-Hissink.

Henrick van Middachten,
in qualt. Als Lehenman
Nijkerk 24-1-1688
GANijkerk, Herv. Gem.
Coll. ACZ foto Nijkerk IV.12

Henrick van Middachten,
Hoff tot Putten 5-10-1680.
Nijkerk GANijkerk Weeshuisarchief 114
SIG—HENRI CI MIDDAGTEN
Coll. ACZ foto Nijkerk III.07.

van Middachten (1582)
Bron: van Pallandt.
*Gelderland-21: Arndt van Middachten, ridder, 25-1-1359: helmteken: een gekroonde steekhelm waarop
een staande wolf. Omschrift: S.Airnt van Middachtn.
*ten Houte de Lange (2001).
*Putten-1-2: papierwaszegel van Jonker Henrick van Middachten, heere tot Overgoor 29-10-1688.
*Gelderland-7: Henrick van Middachten, here tot Schoonderbeeck en tot Overgoor 14-2-1694. Zie ook
beneden.
*Arnhem-29: charter 2947d: Henric van Middachten, ridder, 3-5-1418.
*Gelderland-6: Anna van Middachten, Middachten dec. 1617.
Variant: een getand kruis. Helmteken: op een gekroonde pothelm een staande hond met de oren steil
omhoog en staart naar achteren gestrekt.
*Arnhem-6-1: Henrich van Middachten, ridder, leenheer van land in Mijnerswijker veld 26-11-1425.
Omschrift: de naam. In tekst: van Mijddachten.
Variant: een uitgetand kruis, vergezeld van vier droogscheerdersscharen met de punten omlaag.
Helmteken: op een pothelm zonder wrong een staande wolf.
*Arnhem-15: Johan van Middachten, knaap, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
*Arnhem-29: charter 2948d: Arnt van Middachten, knecht des lants van Veluwen, 19-4-1436.
*Gelderland-6: mansschild: jauffer Anna van Middachten, vrouwe tot Middachten, 23-5-1632. Omschrift: de
naam. Een uithangend zegel.
Variant: gekroonde traliehelm en een stappend dier op de helm met een vrij dikke staart recht naar
achteren, die aan een vos doet denken.
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*Arnhem-6-1: Kaerl te Middachten, voogd van Anthonis van Middachten, zv. broeder Henrich van
Middachten: Omschrift: de naam.
Variant: met de staart horizontaal naar links gericht.
*Gelderland-2: charter 1409 manschild van Anna frov. toe Middachten, 6-7-1618. Omschrift: de naam met
frov; idem charter 1412: een ander zegelstempel met mannenschild van Anna van Middachten, slordiger,
staart horizontaal naar links. 30-4-1623. Omschrift: de naam zonder frov.
*Horst-1: Zeger van Middachten, 16-2-1625. Omschrift: de naam.
Variant: een traliehelm en de hond met zeer korte poten en bovendien schild, helm en helmteken
omgewend.
*Arnhem-6-1: Henrick van Middachten, here thot [=tot] Myddachten (in tekst), leenheer van land in
Meinerswijker veld 11-7-1548. Omschrift: de naam.
Variant: uitgetand smalle kruis. Helmteken: op een gekroonde pothelm een staande wolf
*Arnhem-15: Henric van Middachten, ridder, knecht des lands van Veluwe, Arnhem 1436. Omschrift:
onduidelijk
Muschart: de bovenarm en beide zijarmen van het kruis st?x twee aan de benedenarm slechts drie brede
punten.
Variant: het kruis breder en daardoor de punten alhoewel een zelfde aantal zeer kort en smaller. Geen
helm.
*Arnhem-15: Arnt van Middachten, Arnhem 1436. Geen omschrift.
Variant: Helmteken: op gekroonde steekhelm een staande wolf.
*Arnhem-15: Henrick van Middachten, gedeputeerde van het vierdel Zutphen 1358. De steekhelm zonder
wrong. Omschrift: de naam; idem heer Arnt van Middachten, ridder, gedeputeerde van het vierdel Zutphen
1459. Omschrift: de naam.
Variant: een kruis, vergezeld van vier droogscheerderscharen met de punten omlaag.
*Oldebroek-1: Henr. van Middachten, richter van Oldebroek 1-7-1694.
Variant: een uitgetand kruis vergezeld van vier droogscheerdersscharen. Helmteken: op een gekroonde
traliehelm een omkijkende staande vos.
*Gelderland-2: mannenschild: Anna to Middachten, 15-9-1618. Omschrift: de naam.
Variant: een getand kruis vergezeld van vier droogscheerdersscharen met de punten omlaag. Helmteken:
op een gekroonde traliehelm met wrong een staande wolf met vermoedelijk een halsband om.
*Gelderland-2: Henric van Middachten, ritter, sluit verbond met de steden van Gelre in het kwartier Arnhem,
19-4-1436.
*Gelderland-6: Anna van Middachten, 9-12-1618. Omschrift: Anna vrouwe tot Middachten.
Variant: een getand kruis vergezeld van vier droogscheerdersscharen met de punten omlaag. Helmteken:
op een gekroonde pothelm met wrong een staande wolf. Omschrift: beschadigd.
*Gelderland-2: Arnt van Middachten, 19-4-1436.
Variant: een getand kruis vergezeld van vier droogscheerdersscharen met de punten omlaag. Geen helm.
Omschrift: beschadigd.
van MIDDACHTEN – gevierendeeld, 1 en 4. in rood een uitgeschulpt zilveren kruis, in de kwartieren
vergezeld van vier zilveren droogscheerdersscharen met de punten omlaag.(van Middachten), 2 en 3. in
goud een rode keper.

Heer Hendrik Van Middachten.
*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
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van MIDDACHTEN ende van RAESFELT - gedeeld, I. een dwarsbalk (van RAESFELD/T), II. een
uitgetand kruis, vergezeld van vier droogscheerdersscharen met de punten omlaag (van MIDDACHTEN).

Vrouwe Elsbe van Middachten ende
van Raesfelt, Arnhem 25-8-1458.
Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-1.
Verkerk B6525/36.
*GAArnhem GA-126-159.
foto Gelders Archief.
van MIDDACHTEN tot SCHOONDERBEECK - een uitgetand kruis, in de kwartieren vergezeld van vier
droogscheerdersscharen met de punten omlaag. Helmteken: een stappende wolf. Schildhouders: twee
leeuwen met kop aanziend die de HELM houden.
*Gelderland-2: Henrick van Middachten tot Schoonderbeeck, richter van het ampt Oldebroek, 27-7-1696.
Omschrift: -- MIDDACHT--. Muschart: een breed kruis met korte tanden.
MIDDELBURG - van rood een gouden burcht. Helmteken: de burcht. Dekkleden: goud en rood. Devies:
Medio tutissimus ibis (de middenweg is de beste weg).
Variant bij Vorstermann van Oyen: van goud een rode burcht.
*P.H. Middelburg. 1994. Het Veluws-Deventer geslacht Middelburg tak Gijsbert. Wageningen. Eigen
uitgave. 28 p.

MIDDELMAN - gedeeld, I. een omgewende kop met hals en borst van een zwaan, II. een leeuw.
Helmteken: een dito omgewende kop, hals en borst van een zwaan.
*Nuys: M. Middelman, Veenendaal 20-2-1757.
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van MIDDELHOVEN - doorsneden, A. van goud beladen met een rode uitkomende leeuw, B. in rood drie
zilveren lelies, over de delingslijn een blauwe dwarsbalk beladen met drie groene bomen. Helmteken: de
leeuw van het schild. Dekkleden: goud en rood.

zie wapenkaart A.P. de Kleuver, Veenendaal.
Zie ook notitie J. Vlastuin 4-3-1985 in Basis-collectie.
van MIDDENDORP - drie kookpotten met hengsel. Helmteken: de kookpot van het schild.

*P.M. op den Brouw. 1985. VG 10: 287: Evert Heijmen van Middendorp,
Voorthuizen, 1710: gebaseerd op Wapenheraut 1918.

MILENBROECK, zie van ISENDOORN a BLOIS.
des MILLEVILLE - onder een natuurlijke hemel een natuurlijk stadsgezicht (stad met torens en gracht) aan
natuurlijk water onder bewolkte lucht, alles in natuurlijke kleuren. Aanziende helm met zilver-rode wrong.
Helmteken: een kerk met toren in natuurlijke kleur. Dekkleden: boven aan de helm zilver en blauw, beneden
rood en goud.

*Staats Evers (1874): nr 1.18: Louis des
Milleville, organist te Arnhem, 1675; nr.
1.45: Willem des Millewille, organist te
Arnhem; nr 1.57: Louis des Milleville,
organist te Arnhem, 1721.
Arnhem-19: des Milleville, zie Zeger
VERBEEK.
*Gelders Archief Wapenboek S. Caecilia Concert Arnhem: Willem Des Milleville, organist, ca 1704.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding.
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van MILLIGEN - drie paalsgewijs geplaatste gevleugelde paarden of pegasussen. Over de schildvoet twee
gekruiste sleutels met de baarden omlaag. Helmteken: een springend paard.

Tekening gebaseerd op een zegel afgedrukt door Reinder Garrit van Milligen.
*E.C. van Millingen, Urk: Reinder Garrit van Milligen, begin 19e eeuw. Zie VG
1968 vraag 88.117.
MILLINCK - een dubbele adelaar.
*Arnhem-15: Willem Millinck, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
MINCKENBERGH - een dwarsbalk vergezeld van drie rozen aan gebladerde (2) stelen. Helmteken: een
dito gesteelde roos tussen vlucht en de letters S en K, of S en R.
*Gelderland-5: Simon Minckenbergh, Wageningen, 9-8-1741.
Dit zegel ook afgedrukt bij de handtekening van Maaijke van Loenen wed. Arien Stevens van Sandyck.
Maar nu leest Muschart de letters als S en R. Mogelijk voerde Simon Minckenbergh tijdens het maken van
zijn zegelstempel nog niet de naam Minckenbergh, maar zijn patroniem K-- of R--.
van MINKELEN - een klimmende griffioen. Helmteken: een uitkomende griffioen.
*Rheden-2-1: Herman Tymes van Minkelen, geërfde in Veluwezoom, Rheden 28-3-1775.
MOELEMAN - de sierletters J., H en M naast elkaar.
*Rhemen: Brantsen: Jan Hendrik Moeleman, volksvertegenwoordiger der stad Arnhem 27-11-1797.
van der MOELEN - gevierendeeld, 1 en 4. een droogscheerdersschaar met de punten naar boven, 2 en 3.
drie eikels. Op het lint de naam.
Variant: het wapen omgewend.
*Muschart 16T (zegel).
Dit geslacht vervulde op verscheidene plaatsen, w.o. Wageningen, Schoonhoven, Rotterdam (zie J.
Muller. xxxx. Het Heiligenkruis van Rotterdam. p 112) in wat nu Nederland is, bestuurlijke functies.
van der MOELEN - vier schuingekruist gerangschikte molenwieken verbonden aan een vrij grote malie.
Helmteken: de twee bovenste wieken met de bovenhelft van de malie.
*Arnhem-10: Johan van der Moelen, schepen te Wageningen 15-4-1573. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Johan van der Moelen, schepen te Wageningen 5-4-1570, 17-12-1575. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
Variant: een heraldisch links boveneinde van een schuinlinks geplaatste molenwiek. Helmteken: twee
molenwieken als omgekeerde keper geplaatst. Omschrift: -- vander Moilen.
*Bentinck: Johan van der Moelen, schepen van Wageningen en gescheitsman, 19-4-1575.
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van der MOELEN - in goud drie gaande leeuwen met rode tong en nagels boven elkaar. Helmteken: een
uitkomende leeuw van het schild op een zwarte hoed met gouden omslag tussen twee zwarte
olifantstrompen.

*Muschart 54B, gebaseerd op Arm. Gén.: fam. in Gelderland.
*Rhemen: Jannette Agnes van der Moelen. Datum?
Variant: Helmteken: een leeuwenkop met hals tussen twee omgekeerde
?bazuinen.
*Gelderland-5: Hendrik van der Moelen, -?- 1-9-1638.

van MOERS - twee ronde gespen met de tong naar oven gericht. Helmteken: een voorwerp.
*Arnhem-17: Jacob van Moers, Velperbroek kerspel Wilp (Velp?, ACZ) 19-2-1605.
MOETSHAGEN - in zilver een dwarsbalk vergezeld van drie lelies, alles zwart. Helmteken: een zittende,
naar links omkijkende gehalsbande hond.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a) zegel van H.F. Moetshagen, Nijkerk 29-8-1749. Meded. Tiel 8-4-89 door
W.P.M. Moers & E. Moers-Mothagen, Oldenzaal; idem *Nijkerk-1. Zie Veluwe-6.
VG 15 (1990): 58: Vraag 90.19: Is er verwantschap met Hendrik Mutshagen, eigenaar van een grafzerk in
de Cunerakerk te Rhenen? Dit graf was in 1648 eigendom van de erfgenamen Moetshagen. Hendrik
Mutshagen/Moetshagen was in de periode 1618-1623 raad en schepen van Rhenen. In Rhenen was alleen
te vinden: Anna Maria Moetshagen, j.d. van Rhenen, otr. Rhenen 29-4-1633 Reyer Huybertsen van Bueren,
j.m. met att. naar Buren.
zie ook voor de spelling MOTSHAGEN.
van MOIRSSELER *Veluwe-3: Henric van Moirsseler, Nijkerk 1461.
MOL – in zilver drie zwarte mollen boven elkaar. Helmteken: een bruine knoestige stronk. Helmkleden:
zwart en zilver,

De meest voorkomende plaatsing van drie mollen zal 2-1 zijn. Zie afbeelding bij
MOLL. Bijgaand een andere plaatsing.
Bron: Hollandse Genealogische Databank.
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MOL - boven een hoefijzer met de kalkoenen omlaag, vergezeld rechts van een smidshamer en links van
een knijptang en beneden de letters T en M.
*Muschart 80Y. Teunis Mol, Elburg 17-3-1792.
de MOL - gevierendeeld, 1 en 4. drie mollen, 2. een leeuw, 3. een dubbele adelaar. In een hartschild een
omgewende leeuw. Helmteken: een omgewende uitkomende leeuw.
*Elburg-2-4: Johan Daniel Cornelis Carel Willem de Mol, notaris te Harderwijk 31-3-1838.
van der MOLEN - effen en in het schildhoofd drie antieke molenijzers naast elkaar.
*Gelderland-2: Andree van der Molen 28-5-1335. Omschrift: de naam. Groene was; Andree de Molendino
28-5-1335. Omschrift: de naam in Latijn. Donkerbruine was; Andreas van Molendino, ridder 28-5-1335 is
voor 100 mark leenman van graaf Reinoud van Gelre geworden. Omschrift: de naam. Bruine was.
MOLL - een monogram van E en M. Geen schild.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995g): zegel van E. Moll te Velp, gerichtsman van het ampt Rheden 15-1-1770,
onderschout te Velp 28-6-1773. (Zeven, 1996d): idem.
MOLL - in goud drie zwarte mollen. Helmteken: een mol uit het schild komende tussen een goudzwarte
vlucht. Dekkleden: goud en zwart.
Anthonij Moll, Wageningen, 1-10-1723. Geen
helmteken.
GAW-OA 281.
*Ned. Patr. 10.
*ten Houte de Lange (2001).
*Coll. Muschart (Zeven, 1995c) zegel van E.
Moll, onderscholtis van Velp 20-8-1773.
*Rheden-1: E. Moll, onderschout te Velp. 2612-1786.
*Veluwe-2-15: lakzegel Hendrick Moll,
onderscholtis tot Velp 21-2-1698: helmteken: de mol mogelijk zittend.
Variant: Helmteken: een mol met de letter E rechts.
*Veluwe-2-6: Hendrik Moll, per order van zijn vader E. Moll, onderschout van Velp 8-1-1795.
Variant: drie mollen. Helmteken: een mol en de letters E en M.
*Schimmelpenninck: E. Moll, onderschout te Velp 8-11-1791, 8-1-1795.
Kennelijk heeft zoon Hendrik ook Evert's zegelstempel gebruikt.
*Wageningen-1: Anthony Moll, schepen van Wageningen 1-10-1730.
*Doorwerth-2: Jan Willem Moll, oudste schepen van Doorwerth 19-5-1801.
MOLLERUS - gedeeld, I. in rood een uit de deellijn komend zilveren paard, II. in blauw drie gouden

muurankers.
Museum Nairac, Barneveld

.
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Gens Nostra 41
(1986): 217.

Zie ook Johanniternieuws juni 2009.
MOLYART, zie MULARDT, en PROOSDIJ tot Arnhem.
MOM, MOMME - in rood een in drie rijen zilver-blauw (ook blauw-zilver) geblokte/geschakeerde dwarsbalk.
Helmteken: op een zilver-blauw geblokt muurkroon een uitkomend, naar rechts gewende morenborstbeeld
met lange naar links zwaaiende einden van de haarband en getopt met twee hoorns. Dekkleden: zilver en
rood.
Dit wapen is identiek aan dat van Van HARN (Schutte, 2001, zie bij Van HARN).
*Gelre Gerrit Mom (1380-1418) nr 1224: de gu. à la fasce échiquetée d’arg. et d’az. de 3 tires. C.: une tête
de nègre à barbe et cheveux gris, accorné de 2 cornes de moufflon (zie boven).
*Herald. Bibl. (1883).
*Ridderschap van de Veluwe.
*Muschart (1939).
*Verkerk (1992 afb. 71).: zegel van Roloff Momme, Arnhem 1442, 1468, Walraven Momme, Arnhem 1497.

Die Mommen Mom
Bron: Hollandse Genealo*HUA 643-1/2400-5
gische Databank.
Wapenboek Engelen
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
foto Gelders Archief.
*Arnhem-6-1: Jan Mom, schepen van Arnhem 4-2-1555. Helmteken: een gekleed mansborstbeeld. Op een
lint de naam. De tekst MOMME; Roelof Mum, scepen tot Arnhem 1524. Helmteken: een gekleed
mansborstbeeld (kort bovenlijf) met een kap over het hoofd, terzijde daarvan een rams- of bokshoorn. Op
een lint de naam.
*Arnhem-6-3: Jan Mom, 22-7-1548. Omschrift: de naam. In tekst: Momme.
*Arnhem-32: Roelof Mom, scepen van Arnhem 9-12-1523. Helmteken: op een steekhelm een morenkop
met lange hals. Omschrift: de naam.
*Gelderland-1: Willem Mom, Arnhem 3-6-1413. Zijn vrouw Alyt/Aelheit Mom met hetzelfde wapen.
*Rhemen: Roloff Mom, scepen van Arnhem, 1457. In tekst: Momme; Johan Menschart, 1446. In tekst:
Johan Mensecart.
xerox van kleurenafb. H.M. Werner. 1883. Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Mom. Her. Bibl. NR
5: 91-258; zw uit Bron.
xerox (Verkerk, 1992 xerox zegel Roloff Momme, Arnhem, 9-7-1442).
Variant: Rode Torenlinie: de dwarsbalk geschakeerd in twee rijen.
*Werner (1883).
Gelderland-1: Rolof Mom 26-11-1506. Omschrift: de naam.
*Spaen: Helmteken: een morenkop met beklede hals. Johann Mom, scepen van Arnhem 27-3-1556.
Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
Variant: op een steekhelm een manshoofd met lange hals.
*Arnhem-33: Roloff Mum, schepen tot Arnhem, 23-4-1459. Omschrift: de naam.
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Variant: helmteken: op een gekroonde steekhelm een morenkop met hals.
*Arnhem-6-3: Roloff Mom, scepen tot Arnhem 26-7-1443. Omschrift: de naam. In tekst: Momme.
Variant: een rechterschuinbalk, beladen met twee penningen en een malie, de laatste in het midden.
*Werner, 1883: Henricus de Essende, dictus Mumme (van ESSEN? genaamd Mom, ACZ).
Variant: een manneborstbeeld getopt met twee hoorns.
*Klooster-1-1: zegel Walraven van Momme, schepen van Arnhem, 19-3-1501.
*Wageningen-5: Walraven van Momme, schepen van Arnhem, 19-3-1501.

Roloff Momme, 1442.
Verkerk B6557/18.
GAArnhem OAA-1170-824.

Idem, 1468.
Verkerk B6527/18.
GAArnhem BW-541-120.

Walraven Momme, 1497.
Verkerk B6527/22.
GAArnhem BW-531-155.

MOM - een dwarsbalk binnen een schildzoom.
*Gelderland-6: Evert Mom, 16-3-1608. Omschrift: vaag. Papierenwaszegel.
MOM, zie ook van WIJNBERGEN
MOM van KELL, zie MOM
MOMME, zie MOM.
van MONDFRANS - gedeeld, I. in zilver drie gouden merletten, II. in zilver een windhond, klimmend tegen
de deellijn. Helmteken: tussen een vlucht van zilver en goud een merk: een vier met lange staart waarop
twee dwarslijnen. Dekkleden: zilver en goud.

het gekleurde wapen is gebaseerd op een zegel uit 1805, waarbij gekozen is voor goud op zilver. Dit is
heraldisch ongebruikelijk.Het zegel werd afgedrukt door Barend van Mondfrans en Geertruij van Montfrans
(2 spellingen). Wapentekenaar mij onbekend.
in kleuren van een geschilderd wapen (foto BJvdEnk).
Variant: gedeeld, I. drie voorwerpen, II. een klimmende hond.
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*Veluwe-1: Jan Berentsen van Montfrans, geërfde in Veluwe, Nijkerk 6-3-1674.
MONNINCK - een aanziend gestelde monnik. Helmteken: de monnik uitkomend tussen 3-3 waaiersgewijs
gerangschikte kleine banieren aan lange stokken.
*Gelderland-5: J.J. Monninck, heer tot Veenhuys en --veen, op het huis Duistervoorde 16-2-1754.
MONNICHUUS - een schild in de schildvoet beladen met een schildje, herladen met een kruis. Het
schildje mogelijk gedekt door drie struisveren tussen een vlucht.

Henrick Minnichuus, 1460.
Verkerk B6523/15.
*G AArnhem: Henrick Monnichuus, Arnhem, 1460.
Gelders Archief.
MONNINKHUYSEN - beschadigd.
*Arnhem-11: Convent van het clooster Monickhuysen carthuysers oirden vuer Arnhem 6-1-1557. Zegel van
groene was.
van MONTFOORT - in zilver drie rode molenijzers.

*Ridderschap van de
Veluwe. Wilhem van
Montfoort, 15-2-1595.
zw (Ridderschap);
kleur *GABarneveld
doos 18 code 10.
(Melchers, 1998).
Coll. ACZ foto B26.33.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Dwarsblak of tekenhulpmiddel?
van MONTFOORT - gevierendeeld, 1 en 4. drie molenijzers (van MONTFOORT), 2 en 3. drie hamers?
waarvan de twee bovenste afgewend. Helmteken: afgebroken.
*Gelderland-2: Lodewijk van Montfoort 16-1-1577. Omschrift: de naam.
van MONTFRANS, zie van MONDFRANS
MOOJEN - een aanziende ossenkop. Helmteken: een ossenkop.
*Gelderland-1: Ds Andreas Moojen en zijn vrouw Johanna Vos, Elburg 3-3-1784; J. Duinkerken (schrift.
meded. 8-7-1997): J. Mooyen, 29-8-1791.
*Gelderland-1: Andreas Moojen, pred. Oldebroek 4-7-1774.
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van MOOK - een meerman blazende op een schelp op water. Schilddekking: een kroon met drie fleurons
en twee drie-parels.

Zeven (1006: 28.19): Catharina van
Mook, Arnhem 13-4-1802.

MOOIJEN - een merk vergezeld van de letters L en M. Helmteken: een vlucht.

L. Mooijen.
Tek. R.T. Muschart.
MOR - een merk.
*Arnhem-6-1: Maes Mor, Arnhem 2-8-1517. Omschrift: de naam.
MOR, zie JEGER
MORDECHAI - een davidsster met boven de letter M en beneden de letters I en M. Geen schild.
*Veluwe-2-1: zegel Jonas Marcus Mordechaij, Nijkerk 4-2-1759.
Muschart beschreef dit wapen als twee driehoeken door elkaar als een zeshoek.
MORLET - in rood een zilveren schuinbalk beladen met drie zwarte hermelijnstaartjes.
MORLETH - een schuinbalk. Helmteken: waarschijnlijk een hondekop met hals.
*Arnhem-28: Jacomine Morleth, Embrich (Emmerik) 8-9-1711.
Muschart: van haar?.
MORRE - een ankerkruis, vergezeld in de rechterbovenhoek van een vijfbladige bloem (bijna geheel
afgebroken).
*Arnhem-15: Gerrit Morre, Arnhem 1436. Omschrift: de naam. In tekst: Morre van Hardeveld de Jonge.
MORRE - een dwarsbalk, van boven vergezeld van drie rozen naast elkaar.
*Backer (1880): zegel van Berend Morre, 1506.
MORREN - drie smalle dwarsbalken.
*van der Hoop: Evert Morren, Oosterbeek 29-7-1766.
MORREN - in blauw resp. rood drie zespuntige gouden sterren. Helmteken: tussen een vlucht van zilver
een ster van het schild. Dekkleden en wrong: goud en blauw resp. rood.
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*H.J. Morren, Wekerom. lidnr. 666.
Variant: Goud op zilver!
*H.J. Morren. 1991. Morren. Typescript. Titelpagina. Gebaseerd op wapen Iers/Engels familie Morren.
xerox (Morren, 1991).
MORRER - een dubbele adelaar. Helmteken: afgebroken.
*Putten-1-4: Engelbert Toersen Morrer, Harderwijk 25-6-1679. Omschrift: Engelbert Toersen. Contrazegel:
merk.
MOS - in zilver drie blauwe druiventrossen met de stelen omhoog. Helmteken: een tros van het schild.

Gerrit Mos (1758-1828), gaurdiaan.1785. Zilveren schildje aan
beker van Kramersgilde te Arnhem. Gemeentemuseum Arnhem.
A-345.H.G. Mos. 1993. Een Gelders geslacht Mos. GN 48: 555-559.

Nieuwe tekening

Zegel van Jacob Mos, scholtus,
stadhouder,
ichter van Heumen *1718-1798).
Omschrift:
SEG.IACOB.MOS. Bron: zie boven.
SEG i.p.v. SIG.
*H.G. Mos. 1993. Een Gelders geslacht
Mos (Aanvulling). Gens Nostra 48: 555559: betreft het schildje op de Gildebeker.
De kleuren afkomstig van L. Hoogers.
1990. Carel Johannes Leonardus Mos, (burgemeester van Hattem).
Heemkunde Hattem nr. 42: 121-131, zie ook H.G. Mos. 1986. Een
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Gelders geslacht Mos. Gens Nostra 41: 227-240.
*Gelderland-4: J. Mos, richter der heerlijkheid Heumen en Malden, Heumen 28-4-1777.
*ten Houte de Lange(2001).
xerox, zie Bron 1, van schildje aan beker van het St. Nicolaas- of Kramer te Arnhem met wapen van Gerrit
Mos, guardiaan (1758-1828), GMArnhem = AZ-345.
kleuren en zw van lakzegel van Roelof Mos, richter van Heumen en Malden, Acte van volmacht Geldersche
Leenkamer d.d. 20-8-1718, zw van zegel van Roelof Mos, geplaatst op boedelpapieren van de
Amsterdamsche Weeskamer d.d.
22-1-1725 (coll. Muschart 73f), zw tekening en van schildje uit Bron 2.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, G. Mos, guardiaen 1785.
MOSBURGER - in blauw een bijzonder voorwerp/een ijzer/zeisijzer. Helmteken: drie takjes (5) waaiergewijs
geplaatst, elk ondersteund door een kleine bol.

Zeven (2006): 37.05:. .
Wageningen. 20-2-1767

Zeven (2006): 43.17: als boven.
Wageningen 22-7-1773.

*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) zegel van Daniel Bernhard Mosburger, schepen van Wageningen 18-51762. Hendrik Mosburger, kapitein, tr. Wageningen 23-4-1735 Maria Magdalena de Sandra.
*Wageningen-1: idem 31-5-1786, 18-9-1744.
*Wageningen-4: idem schepen van Wageningen 22-11-1766.
*Wageningen-10: Daniel Bernhard Mosburger, schepen van Wageningen 8-8-1778: de takjes naast elkaar
en gebladerde als 1-2-2.
*Rietstap: 'couteau'.

Zeven, A.C. 2003. Wat stelt het heraldisch stuk in het
wapen Mosburger voor? Heraldisch Tijdschrift 9: 53-54.
In de Genealogie Holtius wordt het voorwerp een kapmes
genoemd.

MOSBURGER/MENTHEN - een alliantiewapen, man MOSBURGER (ijzer), vrouw: MENTHEN (hoefijzers).
*Gelderland-5: Godefrida Christina Menthen wed. Jan Hendrik Mosburger, lieut. kol., Zutphen 12-12-1769,
Arnhem 4-8-1790.
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MOSBURGER/van der MEIJ - alliantiewapen MOSBURGER (voorwerp) en van der MEIJ (drie vogels)>

Zeven (2006: 35.23): Ida van der Meij, weduwe Daniel Bernardus
Mosburger, Wageningen 3-6-1757.

MOTSHAGEN - in zilver een zwarte dwarsbalk, vergezeld van drie lelies, alles van zwart. Helmteken: een
uitkomende zittende met de kop naar links gewende, gehalsbande hond.
*meded. hr+mw Moers-Motshagen, Oldenzaal. 1989: Nijkerk.
Zie ook voor de spelling MOETSHAGEN.
MOUTHAAN - Geen schild. Drie vogels (1-2), waarvan die rechtsonder omgewend. Bovenin een kroon met
negen parels.

Zeven (2006: 48.16): Christina Mouthaan weduwe van der Kamp,
Wageningen 2-3-1804.
MOUW - gedeeld, I. in groen drie zilveren gaande schapen boven elkaar, II. in zilver een zwart merk. Geen
helmteken.

◄E. de Jonge, J. Mouw Mc Queen-Mouw, L. Overduyn & T. ElbertsenHoekstra. 1991. De familie Maouw. Beekbergen. 151p.
Ontwerp door auteurs. Het merk werd gebruikt door Garijt Janss/Gerrit Jansen Mouw holtrichter in de
maalschap Elspeterbos en dat van Uddel en Uddelerheegde, 1608.
van MOUWDICK - een dwarsbalk vergezeld van vijf sterren, boven drie naast elkaar en beneden twee
naast elkaar. Helmteken: een antieke vlucht waartussen een ?
*Rhemen: Gerrith van Mouwdick 28-5-1592. Omschrift: de naam.
MOYEN - een aanziend gestelde ossenkop.
*Muschart (1950): 136: J. Moyen.
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MUILERT - drie kepers. Helmteken: drie lisdodden.
*Gelderland-6: Gerrijdt Muilert, scholtis van Harderwijk 19-1-1564. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
Zie van MULLERT.
MUIS, zie MUIJS.
MUIS - drie (liggende) muizen. Helmteken: een op de achterpoten opzittende muis.
*Horst-1: Jacop Muis, Loenen 7-7-1631. Van Steven en Isac Muis, geërfden en gerichtslieden in quartier
van Veluwe zijn de zegels verdwenen; Isac Muis, Arnhem 7-4-1648. Omschrift: de naam; Jacob Muis,
burgemeester tot Doesburch 9-10-1650.
*Gelderland-14: Isac Muis, geërfde in Veluwe. Arnhem 1662. Contrazegel: hetzelfde. In tekst: Muijs.
*Gelderland-5: de broers Isac Muis en Abraham Muis, leenmannen van Gelre, Arnhem 23-8-1654; Abraham
Muis, Arnhem 25-9-1649.
MUISCHERT - drie lindebladeren.
*Klooster-1-1: Jan Muijschert, richter van Veluwe 2-8-1403. Omschrift: de naam.
MULAERT - in goud drie zwarte kepers.

*Mensema et al. 2000. Ridderschap van Overijssel, p63 detail.
Zie ook MULERT.
Variant: in goud drie rode kepers.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
MULARDT - de letters P en M boven elkaar waarbij de poot van de P en de heraldisch rechter poot van de
M samenvallen. Boven het schild de letters P en M. en een sterretje.
*Gelderland-6: Petrus Mulardt, kellner tot Putten 19-5-1610, 23-9-1618.
Zie hieronder en KELNARIJ.
MULARDT - een schuinrechts geplaatst sleutel met baard naar boven en naar rechts gaand over een
schuinlinks geplaatst zwaard met de punt omhoog, beide gaande over een merk met zespuntige ster getopt.
*Putten-1-4: Petrus Mulardt, kellenaar tot Putten, Putten 26-11-1610. Zie KELLENARIJ.
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MULART - een schuinkruis van een schuinlinks geplaatste sleutel met de baard omhoog en naar buiten, en
een schuinrechts geplaatst zwaard met de punt omhoog. Over alles heen een zwaard getopt met een
zespuntige ster.
*Gelderland-6: Petrus Mulart, kellenaar in Putten, 25-6-1615. Omschrift: de naam met 'cell. in Putten'
erachter. Papierwaszegel.
In het algemeen zijn de sleutel en het zwaard in spiegelbeeld geplaatst. Zie hierboven.
MULBACH - niet ingevuld.
*Arnhem-25: Adam Mulbach, 1718 boekhouder.
MULDER - een liggend antiek molenijzer. De helm gedekt met een grote zevenparelige kroon.
*Rheden-2-1: Herman Mulder, geërfde in Veluwezoom, op de Steeg 6-3-1741, 11-8-1746.
MULDER - een hoefijzer met de punten omlaag, overtopt met een klaverkroon. Helmteken: geen.
*Rheden-2-1: Wouter Mulder, geërfde in Veluwezoom, Ampt Rheden 18-8-1757.
Muschart: is dit wel van hem?
MULDER - een windmolen op driepoot met ladder aan de rechter kant en getopt met een naar links
waaiend vlaggetje op korte steel. Helmteken: een 'soort lage grasplant'.
*Hoff: Hendrik Mulder, Ede 27-8-1792.
MULDER - drie vogels met grote kromme bovensnavel en een dikke enigzins naar boven gerichte lange
staart. Helmteken: de vogel op een dorre tak.
*Hoff: H. Mulder, rentmeester in het Ederbosch, kerkmeester te Ede, 30-3-1795.
van MULENBORCH - gevierendeeld, 1. in groen zes gouden lelies (3-3), 2. in blauw een gouden valk
staande op een horizontaal geplaatste groen takje, 3. in rood een zilveren ring, vergezeld van drie zilveren
lelies met de voet naar de ring, 4. in zilver een zwarte dwarsbalk, beladen met een zilveren ring en
vergezeld boven van twee rode lelies. Helmteken: een gouden lelie tussen een groene antieke vlucht.
◄Adrianus A. Mulenborch, Anno 1621.
GAArnhem 0352.1 Sint
Lucasbroederschap.
*Arnhem-5: Adrianus van Mulenborch,
1621. Amersfortius.
Kennelijk wonend te Amersfoort.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek
S. Lucasbroederschap Arnhem:
Adrianus van Mulenborch, 1621.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding.
MULERT – in goud drie zwarte kepers. Helmteken: drie zarte lisdodden. Dekkleden en wrong: zwart en
goud.

◄Tekening van glasraam te Ommen (1631).
Uit::C. Gietman.2010. Republiek van adel (Eer in
de Oost-Nederlandse adelsculruur (1555-1702).
Uitgeverij Van Gruting.
Wolleswinkel (2008).
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*Gelderland-6: Wilhelm Mulert, richter tot Dieren 5-7-1620. Papierwaszegel. Helmteken: drie voorwerpen en
de letters W en M.
zie ook MULAERT, MULLERT en MUYLERT.
MULLER - een monogram van de letters J en L, op een rooster of mand zonder oren.
*Hattem-1: J.L. Muller 5-8-1799.
MULLER - een hoge bijenkorf, rustende op de benedenrand en tot over de halve schildhoogte reikende,
getopt met een boom met korte stam en brede kruin, die in de bovenrand verdwijnt. Helm zonder helmteken, waarboven de letters A en M.
*Brummen-1: Aert Muller, geërfde gerichtsman in Veluwe, Apeldoorn 6-6-1711.
MULLER - een merk, vergezeld van vier maal drie kleine sterren (1-2). Helmteken: een klein ster.
*Arnhem-7: Johannes Muller, notaris te Beekbergen 8-1-1821.
*Muschart: Archief Lierder en Speldermarken: Johannes Muller, notaris te Beekbergen , 25-11-1820.
Zie volgende, waarbij Muller een ander zegelstempel gebruikt.
MULLER - in blauw twee verhoogde, gebladerde takken, vergezeld beneden van de hoofdletter M.
Helmteken: een hellende ster.
*Arnhem-7: Johannes Muller, notaris te Beekbergen 2-1-1822.
Zie voorgaande beschrijving.
MULLER - schuingedeeld door een linkerschuinbalk, A. mogelijk gedeeld, I. twee zespuntige sterren boven
elkaar, II. mogelijk drie lelies (2-1), B. gedeeld, I. onduidelijk, II. bebladerde en bevruchte takken.

*Zeven (2006: 21.11): E.L. Muller, samen met R,J, Schmiedeman, De
Burger Gecommitteerden der stad Hattem, Hattem 11-9-1797.
Zegelringgrootte.
MULLER - een antiek molenijzer. Helmteken: een dito molenijzer.
*Gelderland-5: Evert Evertsen Muller, Nijenbeeck 4-12-1660. Omschrift: de naam.
*Gelderland-7: Evert Evertsen Muller, geërfde in Veluwe 30-4-1661. Omschrift: de naam.
MULLER - drie molenijzers.
*Arnhem-23: Willem Muller, gardiaan, Arnhem 1655.
*Arnhem-30: Hermannus Muller.
*Gelderland-5: A.W. Muller, Arnhem 3-5-1768.
MULLER - drie liggende molenijzers, elk vergezeld van vier kleine bolletjes. Helmteken: geen.

Hermanus Muller, Willem Muller, Gardiaen, 1655, Johannes Muller, gildemeester,
1714.
*Arnhem-25 en AZ-349: AZ-350: AZ-351.
Een sprekend wapen.
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MULLER - een liggend molenijzer vergezeld van vier kleine ringen (1-2-1).
*Brantsen: Willem Muller, Worthede datum?
MULLER - een figuur als een soort versierd molenijzer.

Arndt. Muller, Boeckhouder.
*AZ-348.
Molenijzer: sprekend wapen.
MULLERT - drie smalle kepers. Helmteken: drie idem.
*Gelderland-6: Gerrit Mullert, scholts van Harderwijk, 1-9-1555. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
Zie MULERT.
MUM, zie MOM.
MUNNIK - een gekroonde monogram.
*Jan Munnik, Elburg 1-3-1756.
MUNNIK - een ankerkruis.
*Gelderland-5: Jan Munnik, leenman van Gelre, Elburg 1-12-1770.
MUNNIK - een merk. Helmteken: een uitkomende monnik met de letters J en M.
*Gelderland-5: J. Munnik, Elburg 27-2-1781.
MUNNINCKHUIJSEN - een merk.
*Veluwe-2-15: Papierzegel van Willem Munninckhuijsen, Apeldoorn 10-11-1716.
van MUNSTER - doorsneden van rood en goud. Helmteken: op een gouden kroon twee hoorns, de rechter
als het schild, de linker gedeeld goud en rood. Dekkleden: rood en goud.

*Uit: Mensema et al. 2000. Ridderschap Overijssel. p62. detail.
Ridderschap Overijssel.
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van MUNSTER - in zilver twee blauwe dwarsbalken. Dekkleden: zilver en goud. Helmteken: drie
pauwenveren.
▲

M.Nix, maart 1984.
▲Schutte (1976).
*Ridderschap van de Veluwe; Ned. Adel.
*Rhemen: Sondach van Munster, 9-8-1642. Omschrift: de naam.
de Jong (1994).
*Gelderland-7: Johan van Munster, Arnhem 30-4-1671. Omschrift: de naam.
van MUNSTER -: van rood beladen met een zilveren schild, herladen met twee blauwe dwarsbalken.
Dekkleden: rood en blauw. Helmteken: drie pauwenveren. Ook: twee dwarsbalken en een schildzoom.
Helmteken: een hoge smalle koker of korf, waaruit vier pauwenveren naast elkaar steken.
*Gelderland-1: Jacop van Munster, Gelders leenman 11-4-1570. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Schutte (1975): VII.2 Johannes â Munster, Zutphen; M. Nix, maart 1984
zw van Bron.
Variant: helmteken: een pauwenstaart.
Zutphensche geslachten. De Ned. Leeuw 36 (1918): k336.
Variant: de dwarsbalken zwart.
Variant: in zilver twee blauwe dwarsbalken, gaande over een rode binnenstreepzoom. Dekkleden: en
wrong: blauw en zilver. Helmteken: een bos pauweveren in drie rijen.
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Bron: Hollandse Genealogische Databank.

Eén van de 32 kwartieren Van Lintelo
(zie aldaar).

van MUNSTER - een monogram van de letters C, L en A.
*Veluwe-2-15: Henrikus van Munster, custos te Velp 22-2-1698.
MUNTER - in rood een zilveren adelaar. Dekkleden en wrong: zilver en rood. Helmteken: een Turk van
natuurlijke kleur, goud gekleed, met zilveren halsdoek en tulband en op de tulband een blauwe veer,
bevestigd door een gouden knop, met de rechterhand een zilveren kromzwaard met gouden gevest,
houdende en met de linkerhand in de zijde en op de rug een rode pijlkoker, waarin zilveren pijlen.

*Schutte (1975): V.44 Adolphus Munterus Carolifilius, Arnhem.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem,
Jan Munter, procureur 1708.
MUNTER - in zilver een (omgewende) goud gebekte en gepote rode adelaar. Helmteken: de adelaar van
het schild uitkomend. Dekkleden: rood en zilver.
Omdat deze wapentekening een deel van een compositie uitmaakte werd uit hoffelijkheid adelaar
omgewend. Daarom ook het wapen ‘omgewend’ afgebeeld.
*Arnhem-24: Jacob
Munter, 1705 luitenant,
ov. 1750. Gelders
Archief, inv. 2105
Wapenboek Rijnstraat
Vendel: Jacob Brouwer,
Vaandrager, Ao 1707,
Luijten[ant] geword[en]
Ao 1715, Obiit 171
(jaartal niet afgemaakt).
▲in spiegelbeeld
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Zie ook MUNTHER en MUNTER (tweekoppige adelaar).
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
MUNTER, zie ook Jasper van BRIENEN (MUNTER).
MUNTER - een dubbele/ tweekoppige adelaar.

Godefridus Munter filius Jacobi Brunonis, Arnhem 27-2-1327.
*Gelders Archief: Loeff 60.
foto Gelders Archief.
van MUNTER - drie drie harten, waarin drie koeken (2-1) zijn uitgebroken. Omschrift: ?

Godefridus de Munter, schepen, Arnhem, 14-81340.
*Verkerk (1992, afb. 15, 16 zegel Godefridus de
Munter, Arnhem, 14-8-1340; zegel Godefridus
filius Brunonis, Arnhem, 20-7-1343).
foto Gelders Archief Loeff 99.
zie ook MUNTHER.

van MUNTER - drie lelies en een effen schildhoofd, of doorsneden, A. effen, B. drie lelies.

*Verkerk (1992 afb. 3 .zegel Godefridus Munter filius Jacobi Brunonis,
Arnhem, 27-2-1327, zie ook voorgaande).
Dit gegeven ook genoteerd bij BRUNONIS.
MUNTHER - een adelaar.

*AZ-353: Ian Munther, Gardiaen, 1744, en AZ-354: Jan Munther, Procurator,
1708.
Zie ook MUNTER en volgende.
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MUNTHER - een dubbele adelaar.
*Arnhem-30 en AZ-352: Hendrick Munther.
Zie ook MUNTER en MUNTHER (eenkoppige adelaar).
MUTSHAGEN - zie MOETSHAGEN.
MUYLERT - drie kepers binnen een schildzoom, waaronder de einden der vier armen van een gewoon
kruis. Helmteken: drie voorwerpen waaiersgewijs.
*Arnhem-17: Willem Muylert, ridder, commandeur tot Dieren 11-12-1614.
Zie MULAERT< MULERT en MULLERT. De naam zal als Mulert zijn uitgesproken. Het schild gelegd op
het kruis van de Duitse Ridderlijke Orde.
van MUIJLWIJCK - een smalle dwarsbalk vergezeld van 15 (5-4 en 3-2-1) koeken of penningen.
Helmteken: een vlucht en de letters WVM

Zegelringafdruk door Joan van Muijlwijck. Amersfoort, 20-3-1712.
*GABarneveld doos 11 code 115.
Coll. ACZ foto B25.32.
*van Delen: J. van Muijlwijck, Amersfoort 20-6-1712, geërfde Veluwe.
Zegelring.
Hij gebruikt een zegelring van een familielid, wiens voornaam met een
W begint.
MUIJS - geen schild: een merk vergezeld van de letters P en M.
*Gelderland-5: Peter Muijs, schepen der vrije heerlijkheid Doorwerth 16-8-1668.
MUIJS - een geënte dwarsbalk, erboven vergezeld van twee zespuntige sterren.

Steven Muijs, Arnhem 1428.
Verkerk B6525/6.
*GAArnhem NB-877-174.
Gelders Archief
Behoorde hij tot een andere familie Muijs? Of gebruikte hij een
zegel van een familie, bijvoorbeeld van LAWICK? De ontcijfering van
het omschrift zal het antwoord moeten geven.
MUIJS - drie muizen. Helmteken: een muis 'in gewone stand' (Muschart).
*Doorwerth-1: Rijck Muijs, Arnhem 28-12-1682.
Muschart geeft niet aan wat 'in gewone stand' betekent. De muis zal wel opzittend met de staart omhoog.
*Schimmelpenninck: Rijck Muijs, officieel persoon, Arnhem 3-5-1700. De letter M links naast het helmteken
en rechts (afgebroken).
MUIJS - drie muizen. Helmteken: de muis en de letters R en M.
*Gelderland-5: Rijck Muijs, landschrijver van de Veluwe, Arnhem 25-8-1698.
MUIJS - drie muizen met de staart naar links omlaag. Helmteken: een opzittende muis.
*Hattem-1: Jacob Muijs, 28-2-1670. Omschrift: de naam.
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*Gelderland-2: Gerardt Muijs, geërfde in Veluwe, 8-5-1665. Omschrift: de naam; Isack Muijs, geërfde in
Veluwe, 8-5-1665. Omschrift: de naam.
MUIJS - drie kruipende muizen. Helmteken: een uitkomende muis.
*Gelderland-5: Hermannus Muijs, verwalter landschrijver. Barneveld 19-5-1735.
MUIJS - in zilver drie rennende zwarte muizen. Dekkleden en wrong: zilver en zwart. Helmteken: een vlucht
van zwart en zilver.

◄WIJNEN.

▲Schutte (1975): IV.046 Joannes Muijs, Arnhem.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
*Herald. Bibl. 1881 NS 3: 1-307: Jacob Muij, tr. feb. 1630 Hester/Heesken Tulleken.
MUIJS - drie zittende zwarte muizen. Helmteken: een zittende muis met de staart schuinlinks omhoog.
*Muschart: Rick Muijs, procureur, gardiaan, wapenschild op Beker van het Tappersgilde te Arnhem,
GMArnhem.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van H. Muijs, Arnhem 25-4-1723. Zie
ook Zeven (1993c).
*Coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel Hermannus Muijs, proc. fiscaal van het quartier van de Veluwe.
*Rheden-2-1: Steven Muis, ampt Rheden 31-3-1642.
Variant: Helmteken: 'een op zijn achterste zittende'/opzittende muis (Muschart).
*Rheden-2-1: Isack Muis, erfpachter in Veluwezoom 11-8-1657.
*Arnhem-17: Isaac Muijs, geërfde in Veluwezoom, ?Arnhem 25-11-1664. Contrazegel: idem.
*Horst-1: Isack Muijs, Apeldoorn 30-9-1666. Omschrift: de naam; idem Pilgrim Muijs, Apeldoorn 30-9-1666.
Omschrift: de naam.
Variant: helmteken: een opzittende muis (1692, 1698).
*Arnhem-6-2: Steven Muis, 2-9-1692.
Variant: helmteken: een uitkomende muis.
*Hattem-2-2: Jacob Muijs, burgemr. van Hattem 11-5-1676, 28-2-1670. Omschrift: de naam.
*Schimmelpenninck: Jacob Muijs, burgemeester van Hattum 7-5-1691. Omschrift: de naam. Tekst: Muijs.
MUIJS - drie naar links gewende zittende muizen. Helmteken: een klimmende muis.

Abraham Muijs, gildemeester St. Eloij, Arnhem, 1651 (AZ-355): Isack Muijs,
gildemeester St. Eloij, Arnhem (AZ-356): Isac en Pelgrom Muys (AZ-357): Naelken
Muijs (AZ-358) Pelgrum Muijs (AZ-359): Rick Muijs, Procur. Gardiaen (AZ-360).
*Arnhem-30 en AZ-355.

MUIJS - drie omgewende muizen. Helmteken: een op zijn achterpoten zittende omgewende muis met de
letters W en M.
*Doorwerth-1: Wilhelm Muijs, burgemr. tot Wageningen, Arnhem 1-2-1682. Hij zegelt voor Rijck Muijs,
Gelders leenman te Arnhem.
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*Gelderland-5: Willem Muijs, hopman en rentmeester te Arnhem 24-11-1670; Maria Muijs dv Willem Muijs,
Arnhem, 31-10-1740.
MUYS - gedeeld, I. MUIJS (muizen), II. in goud een rood hart, waaraan een rode kerkbanier hangt en
getopt is met zilveren ster. Helmteken: MUYS.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Jacob Muys, Arnhem.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Abraham Muijs, 1652. Obiit 1658; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St.
Joosten Schutterij Arnhem: Jacob Muijs.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
MUYS – alliantiewapen; gedeeld, I in zilver drie naar links gewende zwarte muizen (MUIS), II. doorsneden,
A. in zilver twee op de snijlijn zittende zwarte vogels, B. effen blauw (van RHEENEN).

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Abraham Muys,
Arnhem 1652, ov. 1658, getr. 14-11-1625 met -?van Rheenen; Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Abraham Muijs, 1652. Obiit 1658.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
MUYS - gedeeld, I. MUIJS (muizen), II. in goud een zwarte arendsbeen/adelaarsbeen. Helmteken: een
klimmende zwarte muis. Dekkleden: blauw en goud.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Pelgrom Muys,
Arnhem.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Pelgrom Muijs.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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MUIJS - alliantiewapen; gedeeld, I. MUIS (muizen), II. WIJNEN (bellen). Helmteken: MUIS.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Steven Muys,
hopman, Arnhem, ov. 10-2-1622; Gelders Archief, inv. 2089 Steven Muijs,
Hopman. (in potlood: X 10-2-1622.)
foto ACZ. Voor kwaliteit zie Inleiding.

MUIJS - gedeeld, I. in zilver drie omgewende zwarte muizen), II. in goud drie zilveren lelies (van
SCHEVICHAVEN). Helmteken: een klimmende zwarte muis.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Wilhelm Muijs, hopman Arnhem; Gelders
Archief, inv. 2089: Wilhem Muijs, hopman.
foto ACZ. Zie Inleiding voor foto-kwaliteit.
MUIJS - alliantiewapen; gevierendeeld, 1. MUIS (omgewende muizen), 2. VERSTEGHEN (boom), 3.
TULLEKEN (omgewende ramskoppen), 4. SLUYSKEN (hond). Helmteken: MUIS.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Willem Muys,
1657 burgemeester der stat Wageningen,
rentmeester, servysmeester en borgerhopman der
stadt Arnhem; Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Wuillem Muijs, 1657 burgemeester der stat Wageningen, rentmeester,
servysmeester en borgerhopman der stadt Arnhem
MIJNSCHART, MYNSCHART - drie bladeren van driehoekige vorm/lindebladeren met de steeltjes naar
beneden.
*Verkerk (1992, afb. 49, 56 zegel Johan Mynschart, Arnhem, 29-8-1410; xerox zegel Johan Miinschart,
Arnhem, 8-3-1426).
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foto Gelders Archief, zie bij MENSCHART.
 zie MENCCART.
*Arnhem-14: Johan Mijnschart, schepen van Arnhem 3-2-1455. Omschrift: de naam.
*Gelderland-1: Joh. Mijnscart, Arnhem 25-1-1469. Omschrift: de naam.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter N
Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correctied aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel
van het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn
handmerk in zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie,
die opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeentearchief van
Barneveld. Geleidelijk aan zullen de nog ontbrekende afbeeldingen worden toegevoegd.

van NAAMEN, zie ROYAARDS
NAEGEL - drie nagels, twee naast elkaar en met de koppen naar boven, één horizontaal de beide andere
nagels vlak onder de kop bedekkend en met de kop naar links.

Aernt Naegel, gardiaen 1708 en Hendrick Wiggers, gardiaen.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ362:
zie ARNTS, Jacob, AZ-5.
NAGEL - de hoofdletters I, G en N naast elkaar. Helmteken: een vlucht.
*Apeldoorn-1: Jan Gerritsen Nagel, Oosterbeek 1-9-1759.
NAGEL een hart.

Uit: T. Beijer & J.W.P. van Dijk. 1998. St. Jansdal. Barneveld. P35.
Vermoedelijk niet Veluws.
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van NAGELL – in zilver een ronde rode gesp. Helmteken: een gesp van het schild tusen een vlucht.
Schildhouders: twee leeuwen.

◄Wapenboek Zwanenbroeders te Den
Bosch, 1525.
▲Wapen op sokkel met borstbeeld van
Anne Willem Jacob Joost Baron van
van Nagell, burgemeester van Barneveld 1883-1925.
*Gelderland-4: J.H. van Nagell, landdrost van Zutphen 26-4-1775.
Variant: in zilver een rode gesp. Wrong en dekkleden: rood en zilver. Helmteken: de gesp tussen een
zilveren en rode vlucht.
*ten Houte de Lange (2001).
*standbeeld nabij NS-station Barneveld
kleur (ten Houte de Lange, 2001).
van NAGELL – gedeeld, I. in zilver een zwart kruis (Ridder der Duitse Orde), II. in zilver een rode ronde
gesp (van Nagell). Helmteken: de gesp tissen een zilver en rode vlucht. Helmtkleden: zilver en rood.

*J.C. Klesser. 1995: wapen van Gerrit Willem .J.J. Baron van Nagell,
burgemeester van Barneveld 1883-1925.
Museum Nairac, Barneveld.
NAGGE - een ankerkruis en zeven blokjes. Op het schild zonder helm een opzittend eekhoorn met vrucht in
de bek en rechts resp. links de letters W en N.
*Gelderland-3: Wilhelm Nagge, predikant te Twello 10-2-1618. Helmteken vergezeld van de letters W en N.
*Gelderland-6: Wilhem Nagge, predikant te Twello 5-8-1663. Helmteken vergezeld van de letters W en N.
Muschart: het wapen als toe BOECOP.
NAGGE - gedeeld, I. gekanteeld doorsneden, A. twee lelies, B. effen, II. een ankerkruis. Helmteken: een
omgewende halve leeuw komende uit een brede hoge kuip.
*Muschart (1949); zie ook VG 6 (1981): 112.
De bron verwijst naar twee grafzerken met de wapens in de hoeken.
Zerk 1: hoekwapen 1 als I, is het wapen van het Veluwse geslacht van DEUVERDEN/van DUEVERDEN/
van DUVERDEN,, hoekwapen 2 niet te zien, hoekwapen 3 onduidelijke voorwerpen (van der
Schuur/Scuer), hoekwapen 4. een paal vergezeld van rechts en links van 3 harten boven elkaar (de Rode/
van Roden/die Roey/die Roye).
lijkt op van BOECOP/toe BOECOP.
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Zerk 2: hoekwapen 1 is het wapen van het Veluwse geslacht van DEUVERDEN/van DUEVERDEN/van
DUVERDEN, hoekwapen 2 niet te zien, hoekwapen 3 is mogelijk het wapen van de Kampense familie
Stolte, hoekwapen 4. lijkt op van BOECOP/toe BOECOP.
NAGGE - zie ook REEFSEN
van NAMEN - twee schuingekruiste pijlen met de punten omlaag, vergezeld boven rechts en links van een
lelie met afgeronde voet. Helmteken: de lelie van het schild.
*Scherpenzeel-1: Johannes Sebastiaan van Namen, heer van Scherpenzeel, op den huize Scherpenzeel
19-11-1794.
van NAMEN, zie ook ONBEKEND-25
NANNEMANSZ - een krulkruis.
*Veluwe-3: Henric Nannemansz, Nijkerk 1461. Omschrift: de naam.
Of ankerkruis, ACZ?
van der NANNEN - een merk.
*Arnhem-30: Beernt van der Nannen 1689.
uit Bron.
van NAS - monogram van de letters J, V en A.
*van Lawick: Johannis van Nas, leenman huis Doreweert 12-9-1726.
*Gelderland-5: Johannes van Nas, Wageningen 7-5-1723; Aelbert van Nas (hij gebruikt het stempel van
Johannes), Wageningen 27-8-1759.
De naam zal oorspronkelijk van AS geweest zijn.
van NAS - gevierendeeld, 1 en 4. in rood een zwaan, rustende op de benedenrand, 2 en 3. in blauw een
ster.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van Hendrik van Nas, 15-9-1798.
*Muschart: Testamenten Wageningen: Hendrik van Nas en zijn zoon Mr Albert van Nas 15-9-1798.
*Zeven (2003a): met afbeelding van zegel van Hendrik van Nas, 1790.
NASSAU, zie Goosen Geurt BENTINCK.
van NECKEVELDE - 12 bollen (4-4-3-1), de vier bovenste de bovenrand rakende.

*Arnhem-15: Kaesin van Neckevelde Geirtsoen 1436. Omschrift: de
naam.
*GANijkerk, Gasthuisarchief 17-6-1436: Casiin Gerit Wouterssoen,
dwz. Casijn, de zoon van Gerrit Wouters. Casijn/Kasijn/Koesin van
Neckevelde was 'knecht ende ondersate des landts van Veluwe.
Coll. Anton C. Zeven foto Nijkerk I.01 en I.06
 het zijn geen penningen of koeken, want de bollen zijn bolvormig en
niet plat. In eerste instantie las ik de naam als Meckevelde, maar. De
naam zal naar het toponiem Neckeveld/Nekkeveld verwijzen.
Zie ook van van Claes van DIERMEN, 1435.
van NES - St. Joris te paard steekt met zijn lans in de bek van een op zijn rug liggende draak. Helmteken:
een uitkomende draak met adelaarsvleugels.
*Hattem-1: D.N. van Nes, magescheidsvriend Hattem 3-5-1803. Zie ook bij WILLEMS/WILLEMSEN.
NEST - een ooievaar staande op een nest op een geplante boom. Helmteken: de ooievaar uitkomend.
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*Gelderland-5: Evert Nest, leenman van het Kapittel van St. Marie te Elburg, 13-5-1728, idem 2-6-1741
(geen grond en helmteken vermeld).
van NEUKIRCHEN gen. NYVENHEIM -gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een zwarte dwarsbalk, vergezeld in
de rechterbovenhoek van een drukkerstampon, eveneens zwart (van NEUKIRCHEN), 2 en 3. in rood een
gouden dwarsbalk (NYVENHEIM). Wrong: zwart en zilver. Helmteken: een zwartgehalsbande en geringde
zilveren (omgewende) hondekop met hals. Dekkleden: rechts zilver en zwart, links goud en rood.
Schildhouder rechts een omziende windhond.

Uit: Mensema et al. 2000. Ridderschap Overijssel.
*ten Houte de Lange (2001).
kleur Mensema et al, (2000).
zie de Jong & van Otterlo (1996): 213. Hierop heb ik
de beschrijving gebaseerd. Het voorwerp lijkt op een
tampon, waarmee een drukker vroeger de loden plaat inktte

van NEUKIRCHEN gen. NYVENHEIM - twee wapens, man: gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een zwarte
dwarsbalk, vergezeld in de rechterbovenhoek van een drukkerstampon, eveneens zwart (van
NEUKIRCHEN), 2 en 3. in rood een gouden dwarsbalk (NYVENHEIM). Helmteken: op een gouden kroon
een zwartgehalsbande en geringde zilveren hondekop met hals. Dekkleden: rechts rood en goud.
Schildhouder rechts een omziende windhond; vrouw: gevierendeeld, 1 en 4. in zilver drie rode schuinbalken
(van SPAEN), 2 en 3. in rood tien (3-3-3-1) gouden ringen (van RINGENBERG). Hartschild: in zilver een
adelaar. Drie helmen, waarvan de eerste met een vijfbladerige kroon. drie helmtekens: 1. een zwarte
goudgenagelde berenpoot met bot in de klauw, 2. een goudgekroonde vogelkop met lange hals (de adelaar
van het hartschild), 3. een vlucht waarvan de rechtervleugel beladen met een linkerschuinbalk, waarop drie
ringen, en de linkervleugel met een rechterschuinbalk. Schildhouders link: omkijkende goud-groene beer.

*Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten
Schutterij Arnhem: B. van
NEUKIRCHEN gen.
NYVENHEIM. Coll.
Muschart (Zeven, 1994a): B.
van Neukirchen gen.
Nyvenhuis, burgemeester,
Arnhem 1784; Gelders
Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten
Schutterij Arnhem: B. van
Neukirchen gen. Nyvenhuis,
burgemeester, Arnhem
1784.
foto ACZ. Zie voor de kwaliteit de Inleiding.
NEYEN - een merk.
*Gelderland-5: Claes Neijen, leenman van Dooreweert, Wageningen 27-8-1617.
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NICKEL, NIKKELS - in zilver, een blauw merk, bestaande uit een van boven gesloten schraag met op het
kruispunt een liggende weerhaak; tussen de poten van de schraag drie blauwe kogels (1-2). Helmteken:
een liggend stukje eikenstam waaruit een twijg met een eikenblad, alles van blauw en twee zilveren eikels.
Dekkleden: zilver en blauw.

*F.J. Nikkels, Epe. Ontwerp L.
Müller-Westphal, Düren.
Niet-Veluws.Opgenomen, omdat hij als
Epenaar voor VG tekende.

NICKEL - in blauw een gouden leeuw, rood getongd en genageld. Helmteken een uitkomende, geharnaste
hand, een goedenmorgen vasthoudend. Wrong: rood en zilver. Dekkleden: zilver en blauw.
Veluws? De goedenmorgen lijkt meer op een morgenster; het is zeker geen goedendag, zoals die door de
Vlamingen in de Guldensporenslag werd gebruikt.
*F. Nikkels, Epe. Siebmacher 5-6:82-95.
NICOLSEN - gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een boom, vergezeld rechts en links van een op de grond
staand varken met snoet tegen de boom, 2 en 3. om goud een rood kruis. Twee helmtekens: rechts: een
boom met aan de boom eikels, links: 2 bazuinen.
*Twello-1: Albert James Godefroij Nicolsen, notaris te Arnhem 24-2-1829. Geen omschrift.
van den NIEPOORT - in goud drie bladeren.
*Arnhem-11: alliantie wapen WEERTS/Adriana Margrietha van den Niepoort, Arnhem 30-12-1801.
NIERMAN - een verticaal geplaatste schoorsteenhaal.

Condert Nierman.
*Arnhem-30 en AZ-363.

NIES - in goud een zwanepoot. Helmteken: een uitkomende zwaan met vleugels zijwaarts omhoog/met
opgeheven vlucht.
*Apeldoorn-1: Mr. M.W. Nies, scholtus ampt Apeldoorn 9-9-1808.
*Wageningen-8: Mr. Adam Caspar Willem Nies, notaris te Apeldoorn 16-10-1817. Lakafdruk.
*Horst-1: A.C.W. Nies, schout van het ampt 't Loo, 19-9-1810.
*Gelderland-8: A.C.W. Nies, secr. van het ampt Apeldoorn 16-11-1795.
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*Brantsen: Mr. A.C.W. Nies, secr. van Veld- en Veerhuijsen te Voorst 24-7-1798.
van NIEUWENDAEL - monogram van de letters A, V en N.
*van Delen: Augustijn van Nieuwendael, coster tot Putten 23-11-1711. Lak.
NIEUWENHUIS - in zilver een geledigd rechthoek, schuin gekruist met een winkelhaak. Helmteken: een
zilver en ?zwarte vlucht. Dekkleden: zilver en ?zwart.
*coll. Steenkamp, CBG: R.G.N. Nieuwenhuis, Wageningen.
Zie ook Kits Nieuwenkamp (1975).
NIKKELS - in zilver een blauwe keper vergezeld van drie blauwe kogels, twee in de schildhoeken en één in
de schildvoet. Helmteken: een geharnaste rechterarm van zilver met in de vuist een blauwe kogel uit het
schild. Dekkleden: zilver en blauw.

*F. Nikkels, Epe. UB Köln, coll. Ernst von
Didtman map 882a.
Niet-Veluws, wel VVG..

NIKKELS - gedeeld, I. NIKKELS als boven, II. in goud een zwarte leeuw, rood getongd en genageld.
Helmteken: een vijfbladige gouden kroon, waaruit een uitkomende leeuw van het schild met tussen de
voorpoten een kogel van het schild. Dekkleden: zilver en blauw.
*ontwerp F.J. Nikkels, Epe.
zw (Nikkels).
De leeuw van Gulik.
NILANT - een monogram zonder schild.
*Gelderland-5: Jan Nilant, leenman van het huis Putten, Heerde 24-1-1777.
Muschart noemt de letters, waaruit het monogram bestaat, niet. Deze zouden J en N kunnen zijn, maar
hetzelfde stempel werd op dezelfde acte door Hendrikus Docter gebruikt.
van NISPEN - in zilver een rode gekroonde groene leeuw met rode tong en nagels.

Wapenboek Zwanenbroeders te Den Bosch.
N.B. Het streepje linksboven verwijst naar een aantekening dat het veld goud
moet zijn. Dit is echter niet in overeenstemming met de beneden genoemde
bron.
*Arnhem-27: Jhr. G.A. van Nispen, wethouder van Arnhem 1899.
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NOËL - een smalle schuinbalk vergezeld links van drie eenden op de balk rustende. Helmteken: een boom
met twee kruinen.
*Horst-1: Gerhard Noël, geërfde in Veluwe, Doesborgh (Ede) 14-6-1690.
NOERDUNCK, zie NOORDINCK.
NOEIJ - in goud drie zwarte roodgekamde en -gelelde hanen. Helmteken: een haan.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*A.J.C. Kramer. 1889. Geslachten Noey, Noy en Noyen. Alg. Ned. Familieblad
6: 207-210.
*Van Brienen: zegel Helena Noeij. Omschrift: -- Noeij.
*Arnhem-28: Jan Noey, Bourdeau/Bordeaux uit Arnhem 15-5-1607: op beide
poten rustende.
*Gelderland-5: Gerardt Noeij, substituut griffier van het Hof van Gelderland, 1112-1655; Gerrit Noeij, Arnhem 29-9-1637; Gerrardt Noeij, substituut griffier van het Hof van Gelderland,
Arnhem 9-8-1650, 19-3-1650.
*Gelderland-1: Gerrit Noeij, Gelders leenman, Arnhem 27-2-1636. Het helmteken vergezeld met de letters
G en N. Lakzegel.
Zie NOOIJ, Michiel van COXIE, zie Gijsbert TULLEKEN.
van NOEIJ – gedeeld, I. van NOEIJ (omgewende hanen), II. van BRIENEN (eenhoorn). Helmteken: op
zwart en gouden wrong een de haan van het schild naar rechts gewend. Dekkleden: goud en zwart.

*Gelders Archief, inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap
Arnhem: Gerard Noeij, 13-2-1656.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
NOEIJEN - een dwarsbalk vergezeld boven van drie antieke kronen (2-1) en beneden van twee
klaverbladeren naast elkaar. Helmteken: een grote kroon met drie fleuren.
*Gelderland-5: Gerrit Noeijen en Cornelis Gerrittsz Noeijen (Noeij), leenmannen van de abdij van Elten,
Barneveld 24-3-1722.
NOORDANUS - doorsneden, A. in zblauw een zespuntige ster, vergezeld van twee staande naar de ster
gewende gezichtswassenaars, alles van goud, B. in rood een opkomende gouden zon, waarboven een
zilveren lelie. Helmteken: een gouden vlucht. Wrong en dekkleden: blauw en goud.
Variant: doorsneden, A. in zwart een zespuntige ster, vergezeld van twee staande naar de ster gewende
gezichtswassenaars, alles van goud, B. in rood een opkomende zwarte zon met gouden rand en zilveren
stralen, waarboven een zilveren lelie,. Helmteken: een gouden vlucht. Wrong en dekkleden: rood en zwart.
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Links van internet, Variant: rechts via A.
Klip, Dieren, 1996 (xerox copie van
gekleurde afb.).
NOORDINCK - in rood een dubbelkoppige zwarte adelaar. Dekkleden en wrong: zilver en rood. Helmteken:
de adelaar van het schild.

*Schutte (1975):
V.013 Johannes
Noordinck; V.043
Peter Noordinck.
Handfoto’s A.J. de
Jong, 2010. De
dekkleden verschillen.
Twee vrijwel identieke tekeningen.
NOORDINK - effen en een schildhoofd beladen met twee vijfbladige bloemen naast elkaar.

Henric Noerdinck, Arnhem, 1405.
Verkerk 6522/6, NB-773-118.
*Gelders Archief: foto Gelders Archief.
NOORDINK - in zilver een zwarte adelaar, rood getongd en gepoot, met op de borst een zilveren schildje,
beladen met drie rode schuinbalken. Helmteken: de adelaar van het schild. Dekkleden: zilver en zwart.
*van Helbergen; Verkerk, 1992, afb. 11.
*Arnhem-15: Willem Willemsz Noordinc, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
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*Gelderland-4: Johan Nordijnck, scholtis toe Brummen 16-7-1618, 25-3-1618. Omschrift. Papierwaszegel.
In tekst: Noordinck.
*Arnhem-32: Johan Noirdinck, 4-7-1587.
*Verwolde-2: Gerrit Noordinck, scholtis tot Brummen 28-12-1630. Papierwaszegel.

Variant: het hartschild beladen met twee dwarsbalken.
*Gelderland-3: Johann Nordijnck, scholtis ampt Brummen 18-10-1605. Naast het helmteken de letters J en
N. Omschrift. Papierwaszegel.
*Brummen-1: Jacob Noerdinck, scholtis tot Brummen 19-2-1648.
Zie ook NORDINC, NORDINCK.

Memoriekruis voor schout Johan Noordinck, verdronken in de IJssel in
1536. Gemeentemuseum Zutphen. Foto ACZ.
Dit kruis is ook afgebeeld door J. Belonje in zijn boek Steenen charters.
Heemschutserie 1941, 1948.

Variant: de adelaar voor een schuinkruis heen.
*Gelderland-1: Willem Noirdinck 1425.
Variant: Helmteken: de kop en hals van een adelaar.
*Gelderland-6: Gerrit Noerdinck, scholtus ampt Brummen 2-5-1628. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Hoekelum-1: Johan Noirdinck, scholtus Brummen 18-3-1599. Omschrift: de naam.
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*Horst-1: Johan Noordinck, richter tot Brummen 8-4-1618. Handtekening: Nordijnck; Gaart Noordinck, 8-41618.
*Arnhem-32: Johan Nordijnck, scholtus van Brummen 12-7-1623. Omschrift: onduidelijk.

Gadert Noerdingk, 1461
Verkerk B6521/35
GAA NB-887-246.
foto’s Gelders Archief.

Johannes Noerdunck, 31-6-1337
GAA Loeff 66.

*Verkerk (1992 zegel Johannes Noerdunck, Arnhem, 31-8-1337).
NOORDINK - een adelaar. Helmteken: op een steekhelm een hondekop met recht omhoog staande oren
en een zeer lange slanke hals met halsband om bovengedeelte.
*Arnhem-32: Johan Noirdinck, 4-7-1587. Omschrift: plat.
*Verwolde-2: Gerrit Noordinck, scholtis tot Brummen, 28-12-1630.
Variant: Helmteken: een hondekop met hals waarom een geringde halsband.
*Gelderland-6: Johan Noerdinck, schultis tho Brummen, 27-9-1613. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
Variant: geen halsband.
*Gelderland-6: Johan Noerdinck, schultus to Brummen und Medde, 27-7-1614. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
NOORDINK - een klimmende bok. Helmteken: een uitkomende bok.
*Wageningen-4: H.A. Noordink-van Voorst, brief 29-7-1833. Haar man was Joannes van Voorst, hoogleraar
aan de Hoogeschool te Leiden, predikant te Wageningen 22-7-1780/14-10-1781, overl. oud 76 jr.
Is dit het wapen Noordink of van Voorst? Mogelijk van Voorst: zie ONBEKEND-12.
van NOOREL - een monogram.

*foto door B.J. van den Enk: zegel van Jan van Noorel, Heerde 11-7-1774.
Bron (vdEnk).
van NOOREL - een stappend hert op losse en zeer smalle grond.
*Jan van Noorel, geërfde in Veluwe 2-5-1767.
Muschart: Is niet zijn wapen?
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NOORMAN - een steenbokgewei. Helmteken: een dito gewei.
N.B. Een steenbok heeft hoorns (ACZ).
NOORMAN - in goud een zwarte aanziend gestelde halve geharnaste man, met de rechterhand op de heup
en met opgerichte linkerhand een naar rechts gerichte Turkse sabel boven het hoofd houdende.

*gekleurde kwartierstaat (vdG) d.d. 13-4-1745, zie LUTTEKEN.
*Grafzerk in NH kerk te Wageningen (gedeeld, I. NOORMAN, II.
WOLTERS). Zie ook van Treslong Prins (1918).
*Gelderland-5: Anna Sophia Noorman (tr. Johan van Lauwick), Josina
t
Noorman, Maria Lucretia Noorman (tr. Bartholt Lutteken, luit. reg van
overste Haersolte), allen te Wageningen en kinderen van Johan
Noorman, burgemeester van Wageningen en Maria Elisabeth de Ruijter,
t
en Adriaan Noorman, majoor van de cavallerie van het reg. La Lecq,
Wageningen 15-6-1716; Josina Noorman, Wageningen 6-6-1750.

NOORMAN/WOLTERS - gedeeld, I. NOORMAN (man), II. WOLTERS (drie vogels).

Grafzerk nr 189 Noorman/Wolters, Ned. Herv. Kerk te Wageningen.
Coll. ACZ foto.
*zie NOORMAN.
van NOORT - een geopende schaar met de punten omhoog, vergezeld van een zespuntige ster tussen de
schaarpunten. Helmteken: een vlucht.

Willem van Noort, gardiaen, 18e eeuw.
*Muschart 81R: wapenschild op Beker van het Tappersgilde te Arnhem,
GMArnhem en AZ-364.
zie ook van OORT.

NOOT - een merk (zandloper), getopt door een palmboom.

Herbert Willemsen Noot, Arnhem.
Willem Herberts Noot, Arnhem.
*Arnhem-23 en AZ-365 en AZ-236..
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NOOT - een adelaar. Helmteken: een adelaarskop met hals en de letters H en N.
*Gelderland-5: Henrick Noot, leenman van Gelre, Arnhem 27-2-1698.
NOOIJ - in goud drie rood gesnavelde en gekamde zwarte hanen. Helmteken: een haan.
*zie beneden.
Zie ook NOEIJ.
NOOIJ/NOEIJ - gedeeld, I. NOOIJ (hanen), II. van BRIENEN (eenhoorn). Helmteken: een haan.
*Arnhem-5: Gerard Nooij/Noeij, HT, 1656.
NOOIJEN - gedeeld, I. drie sterren, II. een plant, die op de beneden voet rust. Helmteken: een ster half
tussen een antieke vlucht uitkomend.
*Muschart 4N: Henrick Noijen 28- 5-1579. RAGld.
NORDINC - een adelaar vergezeld rechts en links van de kop van een blokje.
*Arnhem-6-3: Gheryt Nordinc, richter van Westervort 9-12-1423. Omschrift: de naam. In tekst: Noerdunck.
Zie ook NOORDINK.
NORDINCK - een omgewende adelaar. Helmteken: een omgewende hondekop met hals en grote oren,
waarom een geringde halsband.
*Elburg-2-3: Jacob Nordinck, scholtus ampt Brummen 30-5-1656. Papierwaszegel. Omschrift: Jacob
Noordinck. Hij tekent Jacob Nordinck.
*Gelderland-4: Jacob Nordinck, scholtis tot Brummen 11-1-1645. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
Zie ook NOORDINK.
van NOREL - een smalle dwarsbalk vergezeld boven van ene kleine ster en beneden van drie vijfbladige
bloemen. Helmteken: een losse ster tussen twee olifantstrompen.
*Veluwe-7: Jan van Norel, onderschout ampt Heerde 2-6-1780.
NORTH - een grote omgekeerde delta vergezeld van zes kleine koeken en binnen de delta een
omgekeerde Gotische minuskel.
*Gelderland-16: Henrick North, wonende Ketelstraat Arnhem, 20-1-1757.
NOVISADI - een afgezaagde geplante boomstam waaraan een takje. Helmteken: een opgekeerde, lage
gezichtswassenaar overtopt met een zeer klein sterretje, en vergezeld rechts en links op verre afstand van
een dito sterretje.
n
*Gelderland-10: Carl Chris Novisadi, muntmeester te Harderwijk 16-6-1769.
De naam zal naar de plaats Novisad verwijzen.
NOIJ - een dwarsbalk, vergezeld boven van drie bovenhelften van sterren en beneden van twee kruisjes
bestaande uit gevederde pijlen, waarbij de verticale pijl met de punt naar beneden en daaroverheen de
horizontale pijl met de punt naar rechts.
*Gelderland-5: Cornelisje Noij, Barneveld 23-9-1776.
Muschart: Is dit wel haar wapen? ACZ: Maar waarom stelt hij deze vraag?
NOIJEN - een merk.
*Harderwijk-3: Gerrit Noijen, Harderwijk 5-2-1600, zijn broer Arnt te Anwerpen, een andere broer te
Mons/Bergen, een 3e broer Harderwijk 14-7-1598.
NOIJEN - in zilver een tak van natuurlijke kleur, waaruit een groene loot met drie zijtakken oprijst, aan elke
daarvan een gouden eikel, groen gedopt. Helmteken: een opengeslagen zilveren boek, de band van goud,
groen op snee en op de (heraldisch) linkerbladzijde de woorden CORPUS/juris civi/lis. Dekkleden en wrong:
groen en zilver.
*Schutte (1975): II.124 Petrus Noijen, Harderwijk.
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NOIJEN - een verlaagde smalle dwarsbalk, vergezeld boven van drie eikels, waaiersgewijs geplaatst,
komende uit een horizontaal geplaatste stronk, en beneden van een ster. Helmteken: drie eikels met de
stronk.
*Putten-1-2: lakzegel Hendrick Noijen, rentmeester over goederen der Kelnelarij van Putten 13-4-1657.
*Gelderland-13: Muschart: een onbekend persoon, geen plaats en geen datum. Helmteken echter
vergezeld van de letters P en N.
Hierdoor door mij geïdentificeerd met een P. Noijen. Zie volgende.
NOIJEN - doorsneden, A. drie eikels met stelen, waaiersgewijs geplaatst, aan een horizontaal geplaatste
boomstronk, B. een ster. Helmteken: een ster tussen een vlucht.
*Putten-1-2: P. Noijen, Putten? 1700.
NOIJEN -gedeeld, I. drie sterren, II. een plant op de benedenrand. Helmteken: een ster half tussen een
antieke vlucht uitkomend.
*Schimmelpenninck: Henrick Noijen, momber van Wijchmoet Cosijns. Omschrift: de naam. In tekst: Nooijen.
Handtekening: Noijen.
NUCK, zie ook van HADDEWIJCK.
NUCK - in zilver drie blauwe druiventrossen, ieder aan een steel met een groen blad, van de eerste de steel
naar links, het blad naar rechts; van de beide andere de steel naar rechts, het blad naar links. Helmteken:
de druiventros van het schild, de steel naar rechts. Dekkleden en wrong: blauw en zilver.
*Schutte (1975): I.134 Gerard Nuck, secr. Elburg.
NUCK - drie takken.
*Putten-1-2: Herman Nuck, Harderwijk 22-4-1679; Corn. Nuck, Harderwijk 1-12-1705.
NUCK - drie heesters op ovaal schild.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van Corn. Nuck, Harderwijk 2-3-1709.
Zie ook Zeven (1993c).
*Gelderland-5: Anna Nuck wed. Sibrandus Brantsen. Arnhem, 2-6-1725.
Bij Gelderland-5 wordt het ovale 'vrouwen'schild niet vermeld. Het zal wel van Anna zijn.
NUCK - gedeeld, I. in zilver drie groene heesters met bruine stam en zwarte vruchten, II. in blauw een
fortuin van natuurlijke kleur met een zilveren zeil, staande op een zilveren bol en vergezeld boven van één
en aan weerszijden van de bol van een gouden eikel. Helmteken: de drie heesters van het schild.
Dekkleden en wrong: blauw en zilver.
*Schutte (1975): II.99. Johannes Nuck, Harderwijk.
NUCK - omgekeerd anker met twee antieke molenijzers.
*Muschart (1949); zie ook VG 6 (1981): 112.
NUCK - een merk met de letters R, P en N.
*Putten-1-1: Reyn Peters Nuck, leenman van het huis Putten, Elburg? 21-7-1693.
*Gelderland-5: Reijn Peters Nuck, leenman van het huis Putten, Elburg 17-1-1696.
van NUCK - schild verworden. Helmteken: een aanziende ossenkop.
*Gelderland-5: Cornelis Nuck, Harderwijk 18-12-1665.
van NULANDT - een geënte dwarsbalk.
*Gelderland-5: Gerardt van Nulandt, vrijheer, pandheer tot ?Angeroest, etc., op de Praest/Arnhem 4-3-1653.
Zie ook INGEN NULANDT
van NULDE - in zwart een zilveren ankerkruis.
*CBG, coll. Steenkamp: Archief Oldenaller 62: Gerharda van Nulde, april 1696.
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*Putten-1-2: Aleijda van Nulde, Harderwijk 11-3-1686, 30-8-1686; idem Joffer Aleida Jacomina van Nulde,
Gertruda van Nulde, Richart van Nulde, weesmeester, Harderwijk 1-2-1662, 22-4-1699.
van NULDE - een krulkruis.
*Arnhem-17: Claes van Nulde, 1447. Omschrift: de naam.
van NURENBERG - rechts een merk, midden een gevleugeld voorwerp vergezeld linksonder van de letter
K.

Jacob Kalbert van Nurenberg, begin 17de eeuw, gardiaen.
*Arnhem-31 en AZ-372:

NUIJEN - in goud 15 vissen, waarvan drie over elkaar in het schildhart en de overige 12 in zes groepen van
elk twee schuingekruiste vissen zoomsgewijs daaromheen gerangschikt. Helmteken: drie vissen waarvan
één verticaal geplaatst en de twee overige schuingekruist daarachter; alle met de koppen omhoog tussen
een vlucht.
*Muschart 63G. Anthonij Nuijen, Wageningen 3-6-1799. Testeert 8-8-1778. Zie ook Zeven (1995e).
NUIJEN - 14 vissen zijnde zeven paar elk van twee schuingekruiste vissen met de koppen omhoog,
waarvan één paar in het schildhart en de zes overige zoomsgewijs er omheen. Helmteken: twee
schuingekruiste vissen.
*Muschart 63G. Frederik Nuijen, testeert Wageningen 31-8-1755. RAGld.
NUIJEN - in goud drie vissen, waarvan één verticaal geplaatst en twee schuingekruist
daaroverheen/waarvan twee schuingekruist met de kop omhoog en de derde horizontaal met de kop naar
links daaroverheen. Deze drie vissen vergezeld door zesmaal twee schuingekruiste vissen met de koppen
omhoog, die zoomsgewijs gerangschikt zijn. Helmteken: drie vissen uit het schild, met de koppen omhoog
tussen een vlucht.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) zegel van Anthonij Nuijen, schepen van Wageningen 3-6-1779.
*Wageningen-1: idem, 3-6-1803.
*Wageningen-10: idem.
Variant: helmteken: met twee vissen.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) zegel van Fredrik Nuijen, schepen van Wageningen 31-8-1755.
ten NUIJL, zie J.E. TULLEKEN.
van NUIJS - een schuinbalk, vergezeld links van drie zesbladige bloemen. Helmteken: een lelie.
*Veluwe-1: Derk de Nuijs, geërfde in Veluwezoom 28-2-1736.
van NUIJS - een slangenkruis/acht door elkaar gestrengelde slangen. Helmteken: de bovenste arm van het
kruis. Helmteken: de bovenkant van het kruis.
*Muschart: Hermann. van Nuys, procureur, 1752, wapenschild op Beker van het Tappersgilde te Arnhem te
Arnhem, GMArnhem.
*Klarenbeek-1: H. van Nuijs, Gelders leenman, Arnhem 15-6-1780; Dr. J. van Nuijs, Gelders leenman,
Apeldoorn 15-7-1785.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Gerhard van Nuijs, gardiaen
1708; Hr. van Nuijs, procureur-fiskaal 1757. (Er staat beide keren Een ankerkruis.)
*Veluwe-1: Dr. J. van Nuijs, scholtis van de Hooge en Vrije Heerlijkheid het Loo 1-4-1780.
*Veluwe-4: Dr. J. van Nuijs, scholtis van de Hooge en Vrije Heerlijkheid het Loo 14-9-1779, 13-7-1781, 5-61782.
*Gelderland-1: Dor. J. van Nuijs, leenman van Gelre, Apeldoorn 7-2-1782.

804

*Gelderland-5: H. van Nuijs, Arnhem 12-9-1770; Dr. J. van Nuys, ?Apeldoorn 24-4-1781.
*Nijkerk-1: H. van Nuijs, Nijkerk 24-5-1745, 20-5-1767.
*Arnhem-18: Abigael Jacoba van Nuijs en S.A. HOEVENAAR, Arnhem 13-10-1787.
*Arnhem-25 en AZ-371: Reynier van Nuijs, gardiaen.
*Schimmelpenninck: Dr. J. van Nuijs, scholtis der Hooge en Vrije Heerlijkheid 't Loo 9-7-1785.
*Wageningen-10: J. Nuijs, scholtis der hoge en vrije heerlijkheid 't Loo te Apeldoorn 17-11-1778.
*Horst-1: Dr. J. van Nuijs, scholtis van de heerlijkheid 't Loo, 22-7-1779, 5-7-1784.
*Arnhem-28: J. van Nuijs, Gelders leenman, Arnhem 31-3-1740.
*Arnhem-30 en AZ-370: H. van Nuijs, Gildemeester, 1747.
*AZ-367: Gerh. van Muys, Gardiaen, 1708, AZ-368: Hermanus van Nuijs, Procuereur, 1752.
AZ-367.
Variant: een kruis van een dubbele slang. Helmteken: de bovenarm van dit slangenkruis.

Gerh. Nvys/Nuis, Gardiaen, 1708. AZ-367.
Hermanus van Nuis, Procuereur, 1762, AZ-368.
Hr. Van Nuis, Procr.-Fiskaal, 1751, AZ-369.
H. Van Nuis, G[ilde]meester, 1747, ZA-370.
Reynier van Buis, Gardiaen, AZ-371..

*Brantsen: Hermanus van Nuijs, ampt Rheede 14-3-1760.
NIJENBEEK - een leeuw en een schuinstreep over alles heen.
*CSN1103 (zegel): het veld bezaaid met blokjes.
*CS1104. (tegenzegel): een dubbele staart.

de NYENBEKE - drie schuinbalken.

*Verkerk, Coulissen afb. V\XVIIa: Arnoldus de Nyenbeeke de Vredestorp,
commandeur van het huis van Arnhem., 1-8-1296.
Foto’RAGelderland, Loeff 18.

van NIJENDAAL - drie bijlen met korte stelen. Helmteken: een bijl van het schild.
*Nijkerk-1: Jacob van Nijendaal, Putten 11-9-1807.
*Veluwe-6: idem.
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van NIJENDAM - drie smalle dwarsbalken dicht bijeen vergezeld boven van drie sterren? naast elkaar en
beneden van een van drie vogels vergezelde keper.
*Gelderland-5: Henric van Nijendam, J.U.D., Hattem 25-12-1697.
Is dit een drielingsbalk?
NIJENHUIS - in zilver een kerk of kapel met rode bakstenen muren en een blauw leien zadeldak.
Helmteken: een zilver-en-zwarte vlucht. Dekkleden: blauw en zwart.

◄Ds. Albertus Nijenhuis, predikant te
Borgwerd 1606, provisor van het
Weeshuis te Nijkerk, 1638.
*Bierens de Haan et al. (2002). NietVeluws.
afb. van zijn persoon en wapen, zie
boven.

Slechte afdruk van het zegel van Albertus
Nyenhuis, pastor Neoclesianus, predikant van
Nijkerk, Nijkerk 1-12-1639.
GANijkerk, Weeshuisarchief 71.
Vaag een kerk te zien met heraldisch links de
toren.
Coll. Anton C. Zeven: Nijkerk III.10.

van den NYENHUYSS - een wassenaar. Omschrift: ?

Borchert vanden Nyenhuyss, Arnhem, 1-8-1484.
*Verkerk (1992, afb. 93 zegel).
Verkerk B6556/30.
GAA-6378-1125.
foto Gelders Archief.

NIJHOFF - in zilver een zwart merk. Helmteken: een vlucht, rechts zilver, links zwart. Dekkleden: zilver en
zwart.
*Zeven (1984a, 2003b).
*Coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel Isaac Nijhoff, scholtis van het ampt Renkum 6-11-1793; idem Johan
Nijhoff, clerq der griffie van 's-Hoves van Gelderland te Arnhem 18-9-1756.
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Isaac Nijhoff, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstrraet vendel, te Arnhem.
*Gelderland-5: Isacq Nijhoff, leenman van Gelre. Arnhem, 16-8-1723; Johan Nijhoff, leenman van Gelre, -?14-6-1759, Arnhem 13-9-1758, 24-1-1760.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 1j): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ-378: Paulus
Nijhoff, raadsvriend 1790.
*AZ-374: Isaak Nyhof, Gildemeester, 1790, AZ-375: Isack Nijhof, Gardiaen, 1755, AZ-376: Isack Isackzn
Nijhof, AZ-377: Jan Nijhof, Statsmetselar.
*Arnhem-19: Isaac Nijhof, adelborst.
*Wageningen-10: Isaac Nijhoff, scholtis des ampts Renkum 22-2-1792, 11-3-1794, 25-8-1819.
*Arnhem-12: I. Nijhoff, Arnhem 13-10-1801.
*Evers: Isaac Nijhoff, notaris te Arnhem 25-8-1819.
*Brantsen: H. Nijhoff, magescheidsvriend, Arnhem 28-12-1804; Is. Nijhoff, secr. van Doreweerd tevens
procureur. Arnhem 13-4-1799, 28-12-1804; Mr. Jacob Nijhoff, notaris te Arnhem 7-8-1822.

Isaak Nyhof,
Gildem[eeste]r,
1790., AZ374.
Isack Nyhof,
Gardiaen, 1755,
AZ375.
Is. Is.zoon Nyhof, AZ376.
Ian Nyhof, Statsmetsela[a]r, AZ377.
Paulus Nyhof, Raadsvrind, 1790, AZ378.
Schildje van Paulus
Nijhoff, 1730
Beide uit Tricht (1931).

Schildje van Isack
Nijhoff, 1755

*Veluwe-2-6: Isaac Nijhoff, scholtus des ampts Rheden 6-6-1793.
*Gelderland-20: Is. Nijhoff, secr. Ampt Renkum, 2-4-1796.
*Veluwe-4: Isaac Nijhoff, scholtis ampt Rosendal 22-2-1810.
*Rheden-2-1: Isaac Nijhoff, 20-10-1803.
*Klarenbeek-1: Joh. Nijhoff, Gelders leenman, Arhem 29-4-1778.
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*Wageningen-1: Is. Nijhoff, Arnhem 26-2-1728.
*Arnhem-4: Joh. Iszn Nijhoff, rentmeester van St Catrijne Gasthuis, Arnhem 19-7-1809.
Variant: helmteken: een naar links gewende vlucht.
*schildje, gildebeker van het St. Jozefsgilde, Arnhem; zie H.W. van Tricht. 1931. Het Arnhemsche geslacht
Nijhoff. Zeven (1984a).
Dit merk lijkt op dat van SCHUURMAN.
Variant: de onderste dwarsbalk schreefloos (mogelijk verkeerd getekend).

NIJHOFF - twee zwaarden waarvan één horizontaal en met de punt naar rechts en één verticaal
eroverheen met de punt omhoog, en tussen de punten van de zwaarden een schuinrechts geplaatste
weegschaal. Helmteken: een zwaard met de punt omhoog en links aan het gevest de weegschaal van het
schild tussen twee afgewende vleugels zonder helm op de schildrand rustende.

*Brantsen: Mr. Jacob Nijhoff, notaris te Arnhem 7-7-1833.
Tek. Muschart: Dit lid van deze familie is zeker niet goed snik!
ACZ: Ik denk dat een betere verklaring is, dat Mr. Jacob Nijhoff
zijn zegelstempel niet bij zich had, en toen gebruik maakte van
het stempel van iemand anders. Zijn eigen stempel bevatte het
Nijhoff-merk. Zie hierboven.
van NIJHOFF - een dwarsbalk vergezeld van drie driebladige bloemen. Helmteken: een aanziend gesteld
mansborstbeeld, de borst uitgaand van het schild.
*Gelderland-5: Wilhelm van Nijhoff, ?Arnhem 8-6-1644.
van der NIJKERCK - een schuinbalk vergezeld rechts en links van drie lelies zoomsgewijs gerangschikt.
*Gelderland-6: Willem van der Nijkerck, bewaerder den scholtz ampt binnen der statt van Harderwijck.
Omschrift: vaag. Papierwaszegel.

808

NIJVELDT - in goud drie rode zuilen. Helmteken: een zuil van het schild tussen een goud en rode vlucht.
Dekkleden en wrong: rood en goud.
*Schutte (1975): 1.256: Hermannus a Nijveldt, Zwolle 10-11-1633.
kleur (Melchers, 1998).
Zie ZUYLEN VAN NIJVELT.

Het Utrechts Archief, Verzameing van Atteveld.
Handfoto Ad. J. de Jong.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter O

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van
het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in
zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen..

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie, die
opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeentearchief van
Barneveld. Geleidelijk aan zullen de nog ontbrekende afbeeldingen worden toegevoegd.

OBE - gevierendeel, 1 en 4. drie krukkenkruisjes, 2 en 3. drie sterren.

*Arnhem-30 en AZ-379: Isack Obe.
AZ-379.
OCKERSE - een smalle golvende dwarsbalk, vergezeld boven van een ster tussen twee vijfladige bloemen,
beneden van een schuinrechts geplaatst takje, waaraan naar rechts drie noten en in de top twee bloemen.
Helmteken: een geklede arm met een notetakje met het einde omlaag.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van Mr. Gerrit Ockerse, richter te Wageningen 13-10-1803.
*Gelderland-8: Mr. Gerrit Ockerse, richter, Wageningen 26-11-1804.
Zie beneden.
OCKERSE - doorsneden met een golvende blauwe dwarsbalk, boven van zilver A. in zilver een zespuntige
ster tussen twee rozen, alles rood met groene kelk, B. in goud een takje met twee bladeren en drie noten
alles groen. Helmteken: een geklede arm met een notetakje met het einde omlaag.
Zie voor beschrijvingen: P.D. de Vos. 1931. De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de
eeuw tot 1795.
Dit is het wapen van het Zeeuwse aanzienlijke geslacht Ockerse. Het Veluwse geslacht meende van dit
geslacht af te stammen. Vandaar dat dit wapen door dit geslacht wordt gevoerd.
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*ten Houte de Lange (2001).
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) zegel van Mr. Gerrit Ockerse, richter te Wageningen 13-10-1803.
*Wageningen-1: Mr. Gerrit Ockerse, richter van Wageningen 20-7-1804.
kleur (vdBosch).

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

ODEWIJCK, zie OIJWIICK
van OEDEN - drie kippen.
*Arnhem-14: Evert van Oeden, priester en rector van een klooster te Arnhem 21-2-1452. Omschrift:
beschadigd.
van OER - een schuinbalk beladen met vier aaneengesloten punten uitgaande van de rechterrand en
reikende tot de linkerrand.
*Gelderland: Lambert van Oer, 1506. Papierwaszegel.
van OERLO - een merk.
*Arnhem-6-1: Gerrit van Oerlo, Arnhemer Brouck 6-7-1585.
OERRINCK, zie ORRINCK.
OESTER - drie gewone schelpen. Helmteken: een dito schelp.
*Arnhem-12: Roedolf Ferdinand Oester, momber over Sibilla van OLDEN, Arnhem 13-10-1801.
ten OESTERHAVE - ankerkruis, vergezeld van zes blokjes, waarvan tussen elk paar armen één en boven
in rechter- en linkerhoek eveneens één.
*Hattem-2-3: Johan ten Oesterhave, heemraad Opder IJssel an de sijt van Veluwen 13-9-1479. Omschrift:
onduidelijk.
van OLDEN - in blauw een stappende otter met een vis in de bek op een grond. Helmteken: de otter van
het schild uitkomend.
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*Zeven (1995d): coll. Muschart: zegel van J.W. van Olden, secr. van de heerlijkheid 't Loo, te Apeldoorn 177-1765.
Of is dit het wapen OTTERS? ACZ: Zie echter volgende.
*Schimmelpenninck: J.W. van Olden, secretaris van de Heerlijkheid 't Loo, 17-7-1765.
van OLDEN - een dwarsbalk vergezeld boven van twee vogels op de balk rustend.
*Gelderland-12: Jacob Willem van Olden, vierschaar van de Hooge en Vrije Heerlijkheid Lo, 19-2-1760;
Huibert van Olden, Gelders leenman, Arnhem 5-7-1736.
van OLDEN - in goud een blauwe dwarsbalk vergezeld boven van twee hopvogels in natuurlijke kleuren en
beneden van drie vijfpuntige rode omgekeerde (met twee punten naar boven) sterren. Wrong: goud en
blauw. Helmteken: een uitkomende geharnaste arm, in de ontblote vuist een zilveren degen met gouden
gevest houdende, en geplaatst tussen een blauw-gouden(antieke) vlucht. Dekkleden: goud, blauw en rood.
Wapendevies: FAMA DOCET.

Wapenboek III van de Zwanenbroederschap te Den Bosch.

Variant: een geharnaste opgeheven arm tussen een blauw-gouden antieke vlucht.

Variant: Helmteken: een hop tussen een blauw-gouden vlucht.
*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem. Zie ook Van Olden.
*Ned. Patriciaat 12: 86-127: Huybert van Olden, boekhouder, 1768.
*AZ-380 en AZ-383: Roedolph Willem van Olden, boekhouder, 1751 en 1778.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, G. van Olden Gzn.,
raadsvriend 1792.
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*Arnhem-30 en AZ-380: Gerh. van Olden, gildemeester 1746, AZ-382: Huybert van Olden, Boekhouder,
1758.
*Arnhem-34: Jacob Willem van Olden, secr. der Hoge en Lage Heerlijkheid Loo, 13-11-1763.
kleur; Zeven (1993b): medaillon op beker en AZ-380 de kuiven als kronen, en de sterren hier zespuntig.
Zie ook van OLDENDERKT.
Variant: ipv. drie sterren drie zespuntige sterren.
*AZ-381: G. van Olden Gzoon Raadsvrind, 1792.
*ten Houte de Lange (2001).
van OLDEN - een alliantiewapen: man: van OLDEN (twee hopvogels en drie sterren), vrouw: in zilver een
rode schuinbalk.
*Arnhem-12: Gerhard van Olden, Arnhem 13-10-1801.
Zie ook van OLDENDERKT. Zijn vrouw heet Catharina Heymeriks.
van OLDENBARNEVELT - in rood een zilveren ankerkruis. Helmteken: een ijzeren, zilverkleurige mand,
waaruit vlammen omhoog rijzen in natuurlijke kleur.

van Oldenbarnevelt (1582)
Bron: zie van Pallandt.
van Lintelo: Casijn van Oldenbarnevelt, richter van Veluwen 1451.
* W. de Vries. 1940. Bijdrage tot een genealogie van Oldenbarnevelt. De Ned. Leeuw 57 (1940); zie ook
Muschart, 1949; en VG 6 (1981): 113; Duinkerken (1991): wapen van Anthonie van Oldenbarnevelt op lijst
van schilderij in Arent thoe Boecophuis, Elburg; Duinkerken, 1992.
*Backer (1880): zegel van Casijn van Oldenbarnevelt, 1452.
*Veluwe-3: Casijn van Oldenbernevelt, richter van Veluwen, 1452. Omschrift: de naam. Tevens gerichtsman
Ernst Casijnsz van Oldenbernevelt; idem Reijner Casijnsz van Oldenbernevelt, Nijkerk 1461. Omschrift:
verkorte naam; Lubbert Casinsoon van Oldenbernevelt. Op traliehelm een hoge tenen mand enz., Nijkerk
30-12-1554.
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*Hoff: Casijn van Oldenbarnevelt, richter van Veluwe 17-6-1441.

*Schutte (1975): 03.014 Henricus
Oldenbarnevelt.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
*Arnhem-15: Kasijn van den Oudenbernevelt, Arnhem 1435 (1x ankerkruis, 1x krulkruis). Omschrift: de
naam.
*Arnhem-32: Casijn van Oldenbarnevelt, richter van Veluwe, Arnhem 13-3-1450. Omschrift: --enbernevelt.
*Arnhem-17: Jr. Coop van Oldenbarnevelt, Amersfoort 26-8-1619.
GANijkerk

Casiin van Oldenbarnevelt, Nijkerk
GANijkerk, Gasthuisarchief: charter
17-6-1436. Omschrift: --van—bern-*Coll. Anton C. Zeven foto Nijkerk
Coll. ACZ foto Nijkerk I.29.
.

Casiin van Oldenbarnevelt
Richter van Veluwe. Nijkerk,
23-7-1451. GANijkerk,
Gasthuisarchief charter
23-7-1451
Coll. ACZ foto

Harmen van Oldenbarnevelt,
gebruikt door Joffer ffrouwe Wette
weduwe van Harmen van
Oldenbarnevelt en Reyner van
15-11-1572. GANijkerk, Gasthuisarchief charter 15-11-1572
Nijkerk 1.15. Omschrift:
S.HARMEN.VAN.OLDENBARNEV

*Klesser (1995).
*Arnhem-10: Johan van Oldenbarnevelt, 's Hage 7-11-1603.
*Hattem-2-2: Lubbert van de Oldenbarnevelt, schepen van Hattem 2-4-1567.
*Hattem-1: Lubbert van den Oldenbernevelt, schepen binnen Hattem 1567. Omschrift: de naam.
*Coll. Muschart, Oldebroek 1 (zie Zeven, 1995a): zegel van Dr. Jan Rutger van Oldenbarnevelt, verw.
richter van Oldebroek 28-1-1768.
*Gelderland-4: Jan Rutger van Oldenbarnevelt, richter van Oldebroek 30-5-1774, 22-3-1779.
*Gelderland-6: Nicolaas van Oldenbarnevelt, Nijkerk, 14-2-1608.
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Coop van Oldenbarnevelt, 17-2-1625. Omschrift: COOP VAN
OLDENBERNE--.
GABarneveld doos 3 code 14.
Variant: Een smal ankerkruis en een hoge mand met vlammen. Naast helmteken de letters N en V rechts
en O en B links naast het schild. Papierwaszegel.
*Elburg-2-2: Jan Rutger van Oldenbarnevelt, schepen van Elburg 9-4-1783.
*Oldebroek-1: Jan Rutger van Oldenbarnevelt, verw. richter van Oldebroek.
*Bentinck: Casijn van Oldenbarnevelt, richter van Veluwe, 1447 saterdagh na Sente Valentijndach (14 feb.)
xerox (Ridderschap van de Veluwe); zw (vHelbergen); kleur (Hammer); xerox uit Duinkerken, 1992:
huwelijksbord; Duinkerken, 1991.
Variant: een krulkruis.
*Gelderland-2: Kasijn van den Oudenbarnevelde, 19-4-1436. Omschrift: --Oude.bernevelt.
Rouwbord van een Oldenbarnevelt

Kwartierwapen van

OLDENBARNEFELT
Rouwbord van een Oldenbarnevelt, overleden 13 juli 1648.
Kwartierwapens: van Oldenbarnevelt, van Kemenade, van
Oldenbarnevelt, Torck.
A.C. Zeven 2008. Wapenrouwbord in Putten uit 1648.
Heraldisch Tijdschrift 14: 104. Zie voor van Kemenade: Jan
Wigger. 2007, Riddermatigheid en havezaten in Twente, p7598 in A. Gevers et al. Mensen van adel. Hilversum. 230p.
Dit wapenbord wordt als een wapenbord van Dompselaer bij
een particulier bewaard. Het centrale wapen bepaalt het
wapen heraldisch rechtsboven. Dat is van Oldenbarnevelt,
dus, is het centrale wapen automatisch ook van
Oldenbarnevelt.
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van OLDENBARNEVELT/van HOECLUM - van OLDENBARNEVELT (ankerkruis) en van HOECLUM
(bok).

van Oldenbarnevelt

van Dongen

Veltcamp

Grasdorp

Bethmer

van Eijbergen

Berck

Stevens

van Hoeclum

Hacfort

ten Holthe

van Hattum
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Vervolg volgende blz.

Lutteken

Franckesen

Toewater

Heecks

van OLDENDERKT/HEYMERIKS - alliantiewapen: man: in goud een dwarsbalk vergezeld van twee
gekuifde vogels op de balk rustend, en beneden van drie sterren (van OLDEN); vrouw: in zilver een rode
schuinbalk.
*Arnhem-18: Gerhard van Oldenderkt en zijn vrouw Catharina Heymeriks, Arnhem 2-7-1802.
van OLDENIEL, OLDENIELE - drie bladeren met korte steeltjes in het schildhart aan elkaar. Helmteken:
twee ossehorens, mogelijk beladen met drie bladeren naast elkaar.
*Hattem-2-3: Engbert van Oldennele, gerichtsman 3-2-1444, 12-10-1450. Omschrift: de naam; Johan van
Oldeniele en zijn vrouw Otte met land in de Latermark 21-2-1455; Wolter van Oldenneell te -?- 8-1-1481.
Omschrift: de naam.
Variant: de bladeren spitser en zonder steeltjes tegen elkaar.
*Nackerijs? van Oldeniel, Olst 17-2-1501. Omschrift: -- van Oldenell.
Variant: Helmteken: een uitkomende eenhoorn tussen twee ossehorens.
*Rhemen: Machanier? van Oldeniel 28-5-1592.
OLEFSEN - de Griekse hoofdletter A, vergezeld van drie kleine sterren, twee links en rechts boven de A, en
één eronder. Helmteken: een vlucht.
*Muschart 88A. Wilhelm Olefsen, Elburg 27-10-1691. Komt ook als Oloffsen voor.
OLFFERS - een merk en de letters M en O boven het schild. Als contrazegel: een sleutel schuinlinks
geplaatst met de baard omhoog en naar links gaande over een schuinrechts geplaatst zwaard met de punt
omhoog.
*Elburg-2-3: Meinwereus Olffers, kellenaar van Putten 5-1-1655. Omschrift: de naam, gevolgd enkele
lar
onduidelijke letters en vervolgens C. in Putten.
OLFFERS - een sleutel schuinlinks geplaatst met de baard omhoog en naar links, gaande over een
schuinrechts geplaatst zwaard met de punt omhoog.
*Meinwereus Olffers, kelner tot Putten 17-9-1660. Omschrift: de naam.
OLFFERS, zie ook KELLENARIJ
van OLST - een omgewende halve vos met open bek rustende op een smalle grond. Helmteken: een
omgekeerde halve vos met staart in open bek rustende op de wrong.

Zegelafdruk van Arend van Olst.
ontv. H. van Olst, Heerde, 1985.
xerox van van zegel (1767).
*Muschart 54N (Heerde),
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van OLST - boven twee klaverbladeren en beneden een kastanjeblad.
*Veluwe-2-1: H. van Olst, ontvanger van St. Catharina Vicarie te Heerde. Heerde 17-3-1729, 14-1-1733, 102-1733, 20-2-1738, vele malen.
Hij tekent: H.A. van Olst.
OLSTER - drie schelpen. Helmteken: een schelp.
*Arnhem-18: Rudolph Ferdinand Olster en zijn vrouw Sibilla BELDER, Arnhem 23-12-1801.
Of moet deze naam als Oester gelezen worden. Zie OESTER.
OLTHOFF - een bladerkrans met het lint omhoog waarbinnen een hazelaar met steeltje omlaag.
Helmteken: een dito krans.
*Arnhem-32: Frans Olthoff, hoefsmid te Arnhem 27-12-1621. Omschrift: de naam.
Muschart: als ALTHOFF.
van OMMEREN - merk.
*Coll. Muschart: RAGelderland, Reg. Burgerbrieven: Jan van Ommeren, 10-12-1616.
van OMMEREN - een vogel, als een kraai op grond. Helmteken: uitkomende vogel.
*Veluwe-2-6: W. van Ommeren, officieel persoon, Brummen 20-5-1792.
van OMMEREN - Muschart: het bekende wapen van OMMEREN met de drie leeuwen. Maar welke
variant?
*Gelderland-5: E.J. van Ommeren, Arnhem 27-3-1788.
van OMMEREN - drie gaande leeuwen met aanziende kop boven elkaar.
*Gelderland-6: Cornelis van Ommeren, stadhouder richter te Wageningen, 10-5-1564. Omschrift: ?.
Papierwaszegel.
van OMMEREN - in goud drie gaande zwarte, goud gekroonde aanziende leeuwen boven elkaar.
Helmteken: een klimmend en uitkomend leeuw. Dekkleden: zwart en goud.

*Gelders Archief Wapenboek S.
Caecilia Concert Arnhem: R: van
Ommeren, 1691.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding
*Staats Evers (1874) nr. 1.30: R. van Ommeren, Arnhem, 1691.

*Wageningen-2-1: R. van Ommeren, s'Hage 28-4-1631.
*Zeven (2006d).
* Arnhem-18: Jacob Jan van Ommeren en zijn vrouw Louisa Hengevelt, Arnhem 13-3-1802.
*van der Hoop: Jacob van Ommeren, 1560.
*Hoekelum-1: Gosen van Ommeren, scholtis van Ede 28-12-1639. Omschrift: de naam en S.T.E?B.
*van Beurden (1933): Johan van Ommeren, Amersfoort 1399.
van Beurden (1933): schets.
*Gelderland-5: Gosen van Ommeren, scholtus van het ampt Ede 25-11-1644.
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*Gelderland-6: Ambrosius van Ommeren, scholtis ampt Barnefelt, 16-6-1601. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
*Rhemen: Ambrosius van Ommeren, scholtis van Voirthuijsen, 24-6-1608. Omschrift: Ambrosius van
Oemeren. Papierwaszegel.

Ambrosius van Ommeren, 17-4-1597.
Omschrift: --OMMEREN.
*GABarneveld doos 5 code 56.
Coll.ACZ foto B25.05.

J.J. van Ommeren, raadsheer 1781.
schepen van Wageningen 12-11-1795.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ384: AZ-384.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) zegel van Mr. Martinus Adrianus van Ommeren.
*Schutte (1975): I.58 Guinandus ab Ommeren, Elburg, 24-9-1620. Guinandus =
Winandus (ACZ, zie boven).
Variant: de leeuwen niet-aanziend en de kronen zwart.

▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.

▲Wijnen

Museum Nairac,
Barneveld

Variant: Helmteken: op een traliehelm drie pauwenveren waaiersgewijs.
*Veluwe-3: Celeman van Ommeren. geërfde in Veluwe, Arckemehen 6-9-1590.
*Bentinck: Johan van Ommeren, geërfde in Veluwe, 2-9-1617. Omschrift?, geërfde gerichtsman 23-8-1628;
Celeman van Ommeren, geërfde in Veluwe en scholtis des ampts Ede 2-9-1617. Omschrift? Ceelman van
Ommeren, schultus van Ede 14-5-1593, 3-3-1598, 23-2-1599, 7-6-1616. Papierwaszegel; Ambrosius van
Ommeren, scholtus tot Barnevelt 11-6-1597. Omschrift ?. Zegel op papierwaszegel; Goessen van
Ommeren, scholtus tot Ede 23-8-1628; Celeman Wulfsz. van
Ommeren 16-11-1601. Omschrift: de naam; Ceelman Dercksz. van Ommeren, gerichtsman, neef van
Celeman Wulfsz, 16-11-1601.
Variant: Helmteken: op een traliehelm drie korte pauwenveren waaiersgewijs gerangschikt.
*Arnhem-6-2: Selman van Ommeren en zijn vrouw Truijde en zijn zuster juffer Anna bezitten jaarrente
Molen Lunteren 22-7-1548. Omschrift: de naam.
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Variant: in goud drie gaande aanziende goud-gekroonde zwarte leeuwen, boven elkaar. Helmteken: drie
groene pauwenveren.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek
S. Lucasbroederschap Arnhem:
Winandus van Ommeren, J.V.D. &
consul Elburgensis.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Arnhem-34: Ceelman van Ommeren
scholtis tot Ede 6-7-1598. Omschrift: de
naam.
*Arnhem-5: Mr. Winandus van Ommeren, Raad van Elburg, HT.
Variant: Muschart noemt de pauweveren hier struisveren.
*Hattem-2-2: E. van Ommeren, Elburg 18-4-1749.
Variant: Helmteken: drie rechts overvallende rode struisveren waaiersgewijs geplaatst.

*Schutte (1975): IV.171 Celimannus van Ommeren, Ede.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
*Ede-1: Celeman van Ommeren, scholtis van Ede 7-8-1668, 14-6-1680.

Variant: Helmteken: drie waaiersgewijs geplaatste zonnebloemen aan lange stelen.
Deze zonnebloemen zullen wel pauwenveren zijn. Zie volgende.
*Bentinck: Ceelman van Ommeren, scholte van het ampt Ede, 7-1-1609. Helmteken: drie waaiersgewijs
gerangschikte pauwenveren op traliehelm. Omschrift: de naam; getuige Celeman van Ommeren, Arnhem
20-5-1589, 20-1-1595, 15-4-1596, 23-2-1599, 10-5-1599.
*Muschart (GAWageningen) Stephen van Ommeren, schepen (niet te zien of de koppen aanziend zijn of
niet).
*Veluwe-2-5: Ceelman van Ommeren, scholtus van Ede 14-6-1603.
*Brantsen: Derrick van Ommeren, scholtz ampt Ede 26-7-1568. Omschrift: de naam.
Misschien waren de zonnebloemen verworden pauwenveren.
Variant: Schutte (1975): de geslachtsdelen rood, en met gekroonde helm en als helmteken: de leeuw van
het schild uitkomend.
*Schutte (1975): II.49 Arnoldus ab Ommeren, Elburg; II.205 Rodolphus ab Ommeren, Arnhem/Wageningen;
II.53 en II.200 Carolus ab Ommeren, Elburg, 15-9-1648; II. Rodolphus ab Ommeren, Arnhem en
Wageningen, 30-4-1639.
Variant: de helm getopt met de letters V voor de drie waaiersgewijs gerangschikte pauwenveren, rechts
naast het schild de letter C, links naast het schild de letter O.
*zie Ede-1 (beneden).
Variant: de leeuwen gekroond, en rechts van het schild de letter G.
*zie Ede-1 (beneden): Gosen van Ommeren, scholtis van Ede 7-8-1668.
van OMMEREN - in goud drie gaande zwarte, goud gekroonde leeuwen boven elkaar. Helmteken: drie
pauwenveren naast elkaar tussen een vlucht.
*Gelderland-4: Dirck van Ommeren, scholtis ampt Barneveld 18-7-1636, 14-3-1640. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
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*Gelderland-11: Goessen van Ommeren, scholtis van het ampt Ede 26-9-1628. Omschrft: de naam.
Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Wynandt van Ommeren. geërfde in Veluwe, 5-10-1666. Omschrift: vaag.
van OMMEREN - in goud drie gaande zwarte, goud gekroonde leeuwen boven elkaar. Helmteken: drie
rozen of zonnebloemen aan lange stelen naast elkaar.
*Gelderland-4: Ambrosius van Ommeren, scholtis ampt Barneveld ('Barnefelt'), 2-3-1626. Omschrift: de
naam. Papierwaszegel
Variant; de leeuwen en kronen blauw, de tong en nagels rood. Wrong en dekkleden: goud en blauw.
Dekkleden: blauw en goud.

Muscharts Wapenboek Amersfoort:
Wijnand van Ommeren, schepen, burgemeester en raad van Amersfoort 1635-1655. Gebaseerd op van
Beurden (1933), dat weer op een zegel is gebaseerd.
Meer wapens van Ommeren

*Coll. Muschart (Zeven, 1995e) en Wageningen-1: zegel van Martinus Adrianus van Ommeren, schepen
van Wageningen 12-11-1795.
*WIJNEN.
*Arnhem-6-1: Johan van Ommeren, 19-4-1621.
*Wageningen-1: papierwaszegel: Ceelman van Ommeren, scholtz van het ampt Ede 30-10-1599:
ongekroonde leeuwen. Helmteken: pauwenveren (zie hierboven).
*Gelderland-4: Ambrosius van Ommeren, Barneveld 3-9-1615. Met de letters A rechts, V boven en O links
van het schild.
*Gelderland-5: Johan van Ommeren, schepen van Amerongen, 23-1-1553. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel; Ambrosius van Ommeren, 24-6-1608. Papierwaszegel. Omschrift: Ambrosius van
Oemeren; Ceelman van Ommeren, -?- 14-8-1622.
*Bentinck: zie Hermen DANIELSZ van Oemeren, 1564, 1564, 1568.
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Zeven (1999): GABarneveld: Ambrosius van
Ommeren, Barneveld 17-4-1597. Coll. A.C.Zeven.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Reinier van
Ommeren, Arnhem. Gelders Archief inv. 2089:
Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: De Hr.
Reinier van Ommeren.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.
van OMMEREN - in goud drie gaande zwarte, goud ongekroonde leeuwen boven elkaar. Helmteken: uit
een gouden kroon uitkomende klimmend goudgekroonde zwarte leeuw. Dekkleden: zwart en goud.
*Zie ook Arendt van DANS, en Jacobus MEILINGIUS.
van OMMEREN - drie omgewende gaande leeuwen boven elkaar. Helmteken: drie veren tussen een
vlucht.
*Gelderland-5: Winandt van Ommeren, burgemeester van Elburg, 21-6-1638. Omschrift: naam.
van OMMEREN - alliantiewapen, gedeeld, I. in goud drie omgewende goudgekroonde zwarte aanziende
leeuwen (van OMMEREN), II. in goud een rode droogscheerdersschaar ( BUDDINGH'). Helmteken: een
naar links gewende uitkomende goudgekroonde zwarte leeuw komende uit een gouden kroon. Dekkleden:
rechts goud en zwart, links goud en zwart het goud beladen met rode droogscheerdersscharen.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan van Ommeren, Arnhem, ov. 5-71655; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij: Johan
van Ommeren, scepen. OBIIT V IULU M.DC.LV. (=ov. 5-7-1655).

van OMMEREN - gevierendeeld, 1. van OMMEREN (drie leeuwen, omgewend), 2. BUDDINGH' (schaar),
3. in rood drie verticaal geplaatste gouden schaatsen, 4. van BEMMEL (drie bemmels).
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*Muschart (Zeven, 1995c): eikenhouten paneel afkomstig uit het Sint Catharinae Gasthuis te Arnhem,
Museum Arnhem, met het wapen van Johan van Ommeren, burgemeester van Arnhem en
overhuismeester, 1655.
Is kwartier 3 SCHAATS, ACZ?
zw van plank (Leppink, 1997:p43).
van OMMEREN - grafzerk met alliantiewapen: 1. van OMMEREN (drie leeuwen), 2. gedwarsbalkt van acht
stukken (PANNEKOEK). Vier kwartierwapens linksboven: van OMMEREN, linksbeneden: PANNEKOEK,
rechtsboven: VOETH (negen ruiten (3-3-3) aanstotend en de schildrand rakend), rechtsbeneden:
geschaakt. Opschrift: Anno 1574 den 29 Augusti sterf de eerbaere ende vrome Derick van Ommeren,
scholtus tot Ede, ende den 17e Augusti sterf Joffrou Johanna Pannekoek, sijn huysvrow; beide in deze
maent begraven.
*J. Anspach. 1900. Pannekoek. Alg. Ned. Familieblad: 191-192; idem. 1901. BMGelre 4: 123-127.
van OMMEREN, zie van HENGEVELT
ONSEN - in rood één ankerkruisje vergezeld van drie ruiten. Helmteken: het ankerkruisje en de letters I en
O.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a) zegel van Johannes Onsen, onderscholt Nijkerk 19-7-1749, geërfde in de
Veluwe, Nijkerk 28-1-1757; idem Nijkerk-1. Zie Veluwe-6.
*Veluwe-2-1: Joh. Onsen, Nijkerk 29-9-1758, 3-9-1762.
*Arnhem-11: Johan Onsen, onderscholt te Nijkerk 21-1-1773.
van OORT - een anker beladen met een merk en vergezeld boven van drie ringen en tussen de armen van
het merk rechts en links een ring.
*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem, en: AZ-?: J. Arnoldus van Oort, gardiaan, 1768, AZ-386: Jan
van Oort 1708.
Zeven (1993b): medaillon op beker, en AZ-386.
van OORT - een uit een wolk in de schildvoet komende linkerarm met de elleboog naar links, houdende
een schuinlinksgerichte pijl met de punt omhoog in de hand.

Arnoldua van Oort, Gardiaan, 1768.
*AZ-386.

van OORT - in zilver een zwarte geopende schaar met de punten omhoog, vergezeld van een zwarte ster
tussen de punten.
*Muschart 81R: Lijsbeth Jelisdr van Oort, geb. Arnhem 18-3-1657, ov. Delft 21-2-1748, tr. Arnhem
24-12-1677 Barent Jansen Luijmers, koopman te Delft.
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zie ook van NOORT.
van OORT - doorsneden, A, gedeeld, I. een wassenaar vergezeld boven van een horen en een sterretje, II.
als I, B. een oorschelp.
*Wageningen-10: A. van Oort, Arnhem 8-11-1777.
Muschart: oor als sprekend wapen?
van OORTH - drie molenijzers.
*Muschart 81A: van Oorth Arnhem 31-12-1715. Leenkamer Gelderland, RAGld.
*Gelderland-5: Hendrik van Oorth, leenman van Gelre, Arnhem 31-12-1725.
OOSTENDORP - een halve leeuw. Helmteken: een uitkomende leeuw.
*Gelderland-5: Jan Oostendorp, Nijkerk 28-4-1767.
OOSTENDIJK - een boom met ronde kruin op zeer laag strookje grond, dat op een heul met twee bogen
over water rust. Helmteken: een lange dunne blote voorarm met een zeer lange trompet met mondstuk naar
links horizontaal geplaatst in de hand.
*Voorstonden-1: Wijbrandus Oostendijk, als erfgenaam van Harmannus Oostendijk, gegoed te Rheden,
Arnhem 17-11-1723.
OOSTERBAAN - doorsneden, 1. drie eikels, 2. een kruisje, waarvan de horizontale armen langer dan de
vertikale armen zijn. Helmteken: een eikel tussen een vlucht.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e) zegel: Francois Oosterbaan, schepen van Harderwijk 13-9-1742, 2-81758.
*Harderwijk-2-5: idem.
*Hattem-2-2: Francois Oosterbaan, Harderwijk 22-4-1749.
Muschart beschrijft de eikels als anjelieren. Volgens J. Duinhoven, GAHarderwijk, 2-8-97 moeten het eikels
zijn.
OOSTERBAAN - drie omgekeerde eikels (zonder steeltjes en 2-1) en in schildvoet een kruisje/een
verlaagde zeer smalle dwarsbalk, vergezeld boven van drie omgekeerde eikels, beneden van een kruisje,
dat aan de dwarsbalk is gehangen. Helmteken: een eikel uit het schild los zwevend tussen een vlucht.
OOSTERBAAN MARTINIUS - in goud een geharnast borstbeeld, de beide armen opgeheven, met in de
rechterhand een zilveren troffel met rode steel, en in de linker een zilveren rood gevest zwaard. In de
schildvoet drie gouden! eikels (2-1) met korte stelen. Op een traliehelm de beide armen van het schild.
Dekkleden: zilver en zwart. Devies: in utrumque paratus.

*kleurenfoto aangereikt
door J. Duinkerken, GA
Harderwijk, 8-2-1997.
de kleurenfoto van Bron.

*Harderwijk-2-4: P. Oosterbaan, schepen van Harderwijk 6-9-1717, 14-11735. *Harderwijk-2-5: P. Oosterbaan, schepen van Harderwijk 6-9-1717, 141-1735.
*Harderwijk-2-3: Franc Oosterbaan, schepen van Harderwijk 22-7-1751.
*Arnhem-34: Peter Oosterbaan 14-2-1738.
Het wapen vertoont metaal op metaal en dat is onheraldisch.
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van OOSTENRIJK - een adelaar. Helmteken: een adelaar.

*GA Nijkerk, Weeshuisarchief 082: Cornelis van
Oostenrijk, Nijkerk 6-8-1771.
Coll. Anton C. Zeven foto V.15.
Hij gebruikt hetzelfde zegelstempel als Hendrik
van Steenler (V.02).
van Oostenrijk

OOSTERBROEK - twee schuingekruiste kromme zwaarden met de punten omhoog, links en rechts
vergezeld van een zespuntige ster, en in het schildhoofd een kroon.

*Reijnier Oosterbroek, Heemraad van de Dijkstoel van Veluwe.
Apeldoorn?, 22-5-1807. CODApeldoorn nr.. 61. Foto H. Oosterbroek, nov.
2005.
Zie ook AELBERS en GERARD.

OOSTERDICK - gedeeld, I. een boom staande op een heul (=brug_ over water, II. drie bloemen? (1-2).

*Arnhem-30 en AZ-387: W. Oosterdick, G.M. (gildemeester), AZ-388:
Wibrandus Oosterdick, Gildmeester.
AZ-387.

OOSTERHOUT - een omgekeerd anker.

*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ389: Jan van Oosterhout, gardiaen 1708.
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van OOIJ - in rood een op een grasgrond staand zilveren schaap. Helmteken: een uitkomende zilveren
paardekop.

Wapen van
Willem van Ooy,
Arnhem 1774 op
een schilde aan
een beker van het St. Josefsgilde te Arnhem
(GMArnhem). Uit H.W. Tricht. 1931. Het
Arnhemsche geslacht Nijhoff. Den Haag,en
A.C. Zeven. 1984. Van Ooy te Arnhem.
1954. Veluwse Geslachten 9: 128.
▲schildje, afgebeeld in Zeven, (1984).

van OOIJ - een springende wolf.

Willem van Ooij, Gardiaen, Boekhouder, 1744.
*AZ-391.

van OOIJ - een staande wolf op grond.

*AZ-392: Willem van Ooij, Boeckhouder, 1755.

OPGELDER - doorsneden, A. in zwart een gaande gouden leeuw, B. twee gouden/natuurlijk gekleurde
schelpen naast elkaar. Helmteken: een vlucht.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van Mr. Everhard OpGelder te Zutphen, geërfde in de Veluwe 2-51722.
*Zutphensche Geslachten 36 (1918): k336.
Varianten: goud veld en zwarte leeuw, zilver veld en rode leeuw. Helmteken: een ring tussen een vlucht.
*Zutphensche Geslachten 36 (1918): k336.
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OPGELDER/OP TEN NOORT - alliantiewapen, man: een smalle dwarsbalk, vergezeld boven van een op
de dwarsbalk gaande leeuw en beenden van twee schelpen naast elkaar (OPGELDER); vrouw: drie
winkelhaken (OP TEN NOORT). De schilden gedekt door een kroon vijf bladeren.
*Jeurissen (1999): een
steelkannetje uit de 1e
helft van de 18e eeuw,
Stedelijk Museum
Zutphen met het
alliantiewapen van
Gerhard Johan
Opgelder, tr. 19-121734 Bartha Op ten
Noort.
uit Jeurissen (1999).
OPHEFT, zie Gijsbert TULLEKEN.
OPPERHORST - een aanziende hertekop.
*Hattem-2-3: Egbert Opperhorst, pander tot Heerde 21-2-1408. Omschrift: de naam.
OPSTELTEN - een ploeg. Helmteken: de ploeg van het schild.

Uit: R.G.J. Bakker. 1991. Een huis op stelten. De geschiedenis van het
Veluwse geslacht Opstelten enz. afb. I. OPSTELTEN.
zie STELTEN.

OP ten OORT, OP ten NOORT(H) OPTEN(N)OORT(H) etc. geplaatst onder OPTEN --van OPHUIJSEN - drie horizontaal geplaatste gespen met de tong naar links.

*Arnhem-30 en AZ-393: Casper van Ophuysen, 1689, AZ-394: Engel Engelen van
Ophuysen, Statstimmerman.
van OPLOE - een leeuw. Veluws?
*Arnhem-15: Geraert van Oploe, 1436. Omschrift: de naam.
Opten NOORTH - in rood drie gouden omgewende winkelhaken, (d.i. de hoeken linksboven). Een
aanziende helm met rood-gouden wrong. Helmteken: een gouden winkelhaak tussen twee rode trompen
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van vuurmonden met aan de mond twee gouden ringen/tussen twee uitkomende met gouden banden
beslagen rode kanonlopen. De kanonlopen worden ook als zuilen of pilaren beschreven. Dekkleden: rood
en goud.

*Muschart (1939b) no 126 zerk van Opten Noort.
Deze zerk heeft als hoekwapens libo: Op ten Noort,
libe: ?van Brienen, rebo: Schas en rebe: ---R W—
(afgeslten).
Links: ft Nineke Ch. Zeven-Hissink
In dit wapenboek stel ik dat de winkelhaak, resp.
winkelhaken met de loodrechte hoek congruent met de rechterbovenhoek van het schild de normale
plaatsing is. Indien anders geplaatst dan dient deze beschreven te worden. Van de hieronder door anderen
beschreven Opten Noorth wapens en zegels weet ik of hun beschrijving met bovenstaande in
overeenstemming is. Ik teken hierbij nog aan dat zowel C. Pama als Hans van Nagtegaal de winkelhaak als
boven beschreven hebben afgebeeld. Bij de wapens van leden van de familie Op ten Noorth vinden de
gewone en de omgewende stand. (Vastgelegd 2002).
*Doorwerth-1: Dr. Engelbert Opten Noorth, leengriffier van Gelre en Zutphen, Arnhem 17-2-1710.
Variant: in rood drie omgewende (hoek in linkerbovenhoek van het schild) gouden winkelhaken. Helmteken:
een dito winkelhaak tussen twee gouden resp. zilveren kanonslopen met rode, resp. gouden banden.

* *Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap Arnhem: Johannes opten Noort, J.V.D.,
13-2-1656.
*Gelders Archief Wapenboek S. Caecilia Concert Arnhem nr 17 Joh. Opten Noort, den 23 Nov. 1761.
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding
*ten Houte de Lange (2001).
Gelderland-6: Johan opten Noort, J.U.D., schepen van Arnhem, 26-10-1677. Omschrift: de naam.
Variant: drie omgewende (hoek in linkerbovenhoek van het schild) winkelhaken. Helmteken: een dito
winkelhaak tussen twee kanonslopen met band om het midden.
*Wageningen-2-1: Joh. op ten Noort, Arnhem 12-6-1704.
*Arnhem-29: charter 2828: Willem op de Noert, stadhouder, 23-11-1513. Omschrift: de naam.
*Gelderland-15: Engelb. Opten Noorth, Arnhem, 8-1-1698.
* *Schutte (1975)/Staats Evers (1874) nr 2.29: Johan Op ten Noort, Arnhem, 23-11-1761.
Variant: Helmteken: een winkelhaak tussen twee pilaren of trompen.
*Gelderland-7: Dr. Johan Op ten Noorth, burgemeester Arnhem 30-4-1671. Omschrift: de naam; Dr. Johan
Opten Noorth, burgemeester Arnhem 6-8-1682. Omschrift: de naam, gevolgd door de letters JVD.
Kennelijk is het eerste wapen en de Variant toch hetzelfde.
Variant: drie winkelhaken. Helmteken: een dito winkelhaak tussen twee pilaren.
*Brantsen: Mr. Willem Reijnier Opten Noort, Arnhem 28-12-1804; G.A. Opten Noort. Arnhem 16-5-1766; Mr.
Willem Reijnier Opten Noort, eigenaar van het huis den Brink tussen Arnhem en Oosterbeek 21-5-1809.
Variant: helmteken: een winkelhaak tussen twee kanonlopen.
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*foto B.J. van den Enk van zegel: J.G.R. opten Noort, Heerde 11-71774.
Bron (vdEnk).

Op ten NOORTH - alliantiewapen; gevierendeeld, 1. Op ten NOORTH (niet omgewende! winkelhaken), 2.
van ECK (schuinbalk), 3. van BRIENEN (omgewende eenhoorn), 4. in groen een uitgerukte dorre zwarte
boom. Twee helmtekens: rechts: Opten NOORTH, links: van ECK (pluimen).

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Mr. Arnold Op ten Noorth, Arnhem,
advocaat voor den Hove van Gelderland; Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Mr. Arnold Op ten Noorth,
Arnhem, advocaat voor den Hove van Gelderland.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Op ten NOORTH – alliantiewapen; man gedeeld, I. Op ten NOORTH (winkelhaken) II. van BRIENEN
(eenhoorn). Twee helmtekens: Op ten NOORTH en van BRIENEN. Dekkleden: rood en goud; vrouw
gedeeld, van ECK (schuinbalk) 4. in groen een uitgerukte dorre zwarte boom. Twee helmtekens: van ECK,
en de boom van het schild.. Dekkleden: zwart en groen.
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*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Gijsbert Op ten Noorth, I:U:D., Secretaris der Stadt
Arnhem, Rentmr. Van de Nicolai Broederschap binnen deselve
Stadt, MDCC. XVII. (=1717).
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

Op den NOORTH - alliantiewapen; gevierendeeld, 1. Op den NOORTH (winkelhaken), 2. PANTHALEON
van ECK (schuinbalk), 3. in zilver een omgewende klimmende rode eekhoorn, 4. in groen een uitgetrokken
dorre zwarte boom. Twee helmtekens: 1. Op den NOORT, 2. PANTHALEON van ECK.
*Arnhem-19: Mr. Reinder Johan Op den Noorth, vaandrig 12-9-1738, notaris te Arnhem 12-10-1741.
Op ten NOORTH – gevierendeeld, 1 en 4. Op ten NOORTH (winkelhaken, in kwartier 4 omgewend), 2 en
3. van BRIENEN (eenhoorn, in kwartier 3 omgewend). Helmteken: Op ten NOORTH. Dekkleden: rood en
goud.

*Gelders Archief,
inv. St. Joosten
Schutterij
Arnhem: Johan
op ten Noorth
1717, Consul van
de Staet der
Verenigde
Nederlanden
binnen Cadiz,
Porto Santa
Maria, Porte Real
en Xerez.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding
Op ten NOORTH –gedeeld, I. Op ten NOORTH (winkelhaken), II. van BRIENEN (eenhoorn). Helmteken:
Op ten NOORTH.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Mr. Engelbert Op ten Noorth, 1702 secretaris des quartiers en stad
Arnhem, griffier van de lenen des Vorstendom Gelre en graafschap Zutphen; Mr. Gijsbert op ten Noorth,
1700 secretaris van Arnhem, rentmeester van het Nicolai broederschap te Arnhem.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Op ten NOORTH – twee wapens, man gedeeld, I. Op ten NOORTH (winkelhaken), II. van BRIENEN
(eenhoorn. Twee helmtekens: Op ten NOORTH en van BRIENEN. Dekkleden rechts: rood en goud; vrouw
gedeeld, I. doorsneden, A. in goud een rode leeuw, B. in goud drie zwarte vogels, II. in rood omgekeerd
gepaald, een gouden schildhoofd beladen met een blauw schuinkruis. Twee helmtekens: rechts een rode
leeuw, links twee gouden toegewenden leeuwen houdende in de voorpoten het blauwe schuinkruis.
Dekkleden links blauw en goud.

*Gelders Archief, inv. St. Joosten Schutterij Arnhem: Johan op ten Noorth
1717.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding

OPTENOORTH-WENTHOLT - alliantiewapen OPTENOORTH (winkelhaken) en WENTHOLT (bijl).
Schilddekking: een kroon met vijf bladeren.

*foto B.J. van den Enk van zegel van E.T.J. Optenoorth-Wentholt,
Heerde 11-7-1774.
foto van Bron.
Bron (vdEnk).
OP TEN OORT - ?beschrijving.
*zegel, zie Jan BROUWER, zie E.Th.S. Wentholt, Heerde 11-7-1774.
van zegel van Jan Gijsbert Reinder OPTENOORT.
OPTEN NOORT - drie omgewende winkelhaken. Helmteken: een winkelhaak tussen twee pilaren.
*van Lawick: Dr. Johan Opten Noort, burgemeester van Arnhem 8-2-1699. Lak op brief.
*Gelderland-2: Dr. Engelberth opten Noorth, leengriffier van het vorstendom Gelre, Arnhem, 8-9-1705.
Omschrift: de naam.
OP TEN NOORT - drie omgewende winkelhaken. Helmteken: een winkelhaak tussen twee pilaren zonder
voetstuk.
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*Arnhem-34: Johan Op ten Noort, schepen van Arnhem 26-10-1677.
OPTENNOORTH - gedeeld, I. in rood drie gouen winkelhaken, de hoeken rechtsboven, II. in goud drie
zwarte zwaluwen. Helmteken: een winkelhaak van het schild tussen twee rode trompen van vuurmonden
met aan de mond twee gouden ringen.
*Schutte (1975): 1.310. Wilhelmus Optennoorth, Zutphen 22-9-1638.
ORGES - een monogram van de letters F, M en O, en eronder een voetboog als merk. Helm: 3/4
omgewend. Wrong en dekkleden. Helmteken: het monogram op een plaat of vierkant stuk.
*Grafzerk N.H. kerk Beekbergen.
*Steenkamp (1917): Beekbergen: Anno 1626 den 9 September is in de Here[n] gherust meister Marten
Orges, den olsten papyeremacher gewest in Gelderland.
Martin Orges zou ook het merk Schut gebruikt hebben.

◄▲Grafzerk met het alliantiewapen bestaande uit twee merken van
Marten Orges en zijn vrouw Geerken Schut. Heraldisch rechts bevindt
zich zijn persoonlijke merk. Het is opgebouwd uit een F-vormig merk
en zijn initialen M en O. Heraldisch links bevindt zich het merk van
Geerken Schut in de vorm van een kruisboog. Beiden gebruikten in
1629 de merken als ondertekening. Cornelissen de Beer (1985).

ORINCK - een zandloper op een grond.

*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-395: Claes Orinck, gardiaen, 1733.

ORRINCK - drie schuinbalken.
*Arnhem-6-1: Jan Oerrinck, Arnhem 4-6-1564.
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ORRINCK - gedeeld, I. doorsneden, A. drie klaverbladeren (1-2), B. een merk. II. drie linkerschuinbalken.
Helmteken: drie bladeren.

Bij Muschart 34A: Orrinck met bovenstaande beschrijving.
*zerk N.H.-kerk Oosterbeek: Anno 1612 den 17 Mert sterft Jan Schuilinck,
Anno 1605 den 27 November sterft Marrij Orrinck zn huijsfrou., zie ook
vraag De Ned. Leeuw 1883, p. 59), en A.C. Zeven. 1985.
Schuilinck/Orrinck te Oosterbeek. VG 10 (1984): 317.
foto's van zerk.

van OSENBRUGGEN - in zilver een springend hert van natuurlijke kleur op grasgrond. Helmteken: het hert
het schild uitkomend.
*M. van Osenbruggen. 1983. Van Osenbruggen - van Osnabrugge. Gens Nostra 38: 213-239. Zie ook
Ahoud et al. (1992) bij Wtenweerde.

Variant: Wrong: groen en goud. Dekkleden: groen en zilver. Helmteken: een hertengewei.
*ten Houte de Lange (2001).
ten OSSELAER - drie vierkant-geopende kruisjes.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Willem ten Osselaer,
gardiaen 1736.
ten OSSELAER - drie figuren bestaande uit vier liggende, elkaar niet rakende blokjes (1-2-1).

*AZ-396: Willem ten Osselaer, Gardiaen, 1736.
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van OTELAER - gevierendeeld, 1 en 4. een zespuntige ster, 2 en 3. een gekroonde leeuw.

Museum Nairac, Barneveld.
*Klesser (1995)

OTTE - een merk vergezeld rechts en links van een kroon.
*Arnhem-30: Arien Otte, gardiaen 1678.
uit Bron.
OTTEN - een merk.
*Arnhem-16: Jan Otten de Jonge en zijn vrouw Elizabeth Peters, Velp aug. 1644. Omschrift: de naam.
OTTEN - een merk.

*Horst-1: Jan Otten, geërfde in Veluwe, Arnhem 7-4-1648.
Tek. R.T. Muschart.
Waarschijnlijk zelfde als hierboven.
OTTEN - een merk. Boven het schild de letters J en O.
*Brantsen: Jan Otters, geërfde in Veluwezoom, Rheden 9-8-1662.
OTTEN - een merk vergezeld rechts en links van een antieke kroon.

*Arnhem-30 en AZ-397: Arien Otten, boekhouwer, 1713, AZ-398 en AZ-399:
Aerijen Otten, Gardiaen 1678 en 1683.

OTTEN - een merk vergezeld van de letter G en O.

*Arnhem-30 en AZ-400: Gerrit Otten.
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OTTEN - een merk.

*AZ-401: Huibert Otten, Gildknecht, 1642.

OTTEN - een hart.
*Arnhem-17: tot Arnhem en geërfde tot Velp 4-6-1601. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Jan Otten, Arnhem, erfpachter in Veluwezoom. Omschrift: de naam.
OTTENHOF - geen schild: een manshoofd met hals.
Cornelia Ottenhof, gehuwd met Dionisius van Wenkum, Nijkerk 5-12-1782.
GANijkerk, Weeshuisarchief 0098. Zwartlak. Fotocoll. Anton C. Zeven Nijkerk
IV.25.
Ook IV.23 en IV.26: Dionisius van Wenkum, Evert van Wenkum (IV.23) en
Geertruij van Wenkum zegelden met het zelfde Van-Wenkum-wapenzegelstempel.

OTTENS, zie ONBEKEND-2
van OTTERLO - waarschijnlijk: een otter van natuurlijke kleur gaande op grond, waaronder water. In een
zilver schildhoofd drie sterren? staande op een dunne stam, die waar op het schild rust. Helmdekking: een
kroon waaruit de stervormige figuur oprijst. Dekkleden: donker en zilver.

xerox van gekleurde tekening.
Veluws? De doorsnijding van het schild is in de verhouding 3 : 2.

van OTTERLO - zie boven..

*Van den Enk & Zeven (1984): zegel van W. Otterlo, Kerk. Arch. Beekbergen
inv. 80 (1717).
foto (BJvdEnk) van Bron.
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OTTERS - een morenkop met hals en schouders.

*Muschart code 49C: Gildebeker van St Eloygilde. Gem. Museum Arnhem =
Arnhem-30 en AZ-402: Clemes Otters, Gardiaen, 1673.
uit Arnhem-30 en AZ-402.

OTTERS - op een grasgrond een stappende zwarte otter met een vis in zijn bek, aan de schildpunt water, in
het schildhoofd een bewolkte lucht, alles van natuurlijke kleur. Een aanziende helm met zwart-zilveren
wrong. Helmteken: de otter van het schild uitkomend. Dekkleden: zilver en zwart.
*Staats Evers (1874) nr 2.40: O.W. Otters, Arnhem 1-1-1766.
e
*Gelders Archief Wapenboek S. Caecilia Concert Arnhem nr 17: O.S.W. Otters, den 1 Februar 1766.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

Oswald Otters (1745-1799).
zie: J.J. van der Grient. 1987. Het Arnhemse geslacht Otters.
Gens Nostra 42: 501-516.
OTTERS - een gaande otter met een vis in de bek. Helmteken: een uitkomende otter van het schild.
*Gelderland-5: Henrick Otters, secretaris van Arnhem, 25-8-1698.
OTTERS - een gaande/stappende zwarte otter met een verticaal geplaatste vis van natuurlijke kleur in de
bek, op een grond van natuurlijke kleur met water van dito kleur op de voorgrond. Helmteken: de otter
uitkomend met de vis in de bek.

*Gelderland-5: J.W. Otters, Arnhem 25-2-1777.
*o.a. Het Arnhemse geslacht Otters. 1987. Gens Nostra 42: 501.
*Putten-1-2: Henr. Otters, Arnhem 29-5-1670.
*Klarenbeek-1: Mr. Oswald Otters, burgemr. Elburg en stadhouder en griffier der
Leenen van het Huis Clarenbeek 4-9-1785.
*Hattem-1: Hermina Henrietta Otters, Hattem 11-7-1810.
kleur (vdBosch); zw uit Bron.
Er zijn Varianten Muschart 24A. Ook gekleurde Kwartierstaat d.d. 13-4-1745 met als
achtergrond een witbewolkte blauwe lucht. Zie LUTTEKEN, en Derck HAM de JONGH.
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OTTERS - een springende otter met een vis in de bek op een grond. Helmteken: de otter uitkomend met de
vis in de bek.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): Johan Nicolaas Otters, scholtis van het ampt Apeldoorn 16-12-1726.
*Gelderland-4: Johan Nicolaas Otters, scholtis van het ampt Apeldoorn 30-5-1725, 29-9-1730; Johan
Otters, scholtis ampt Ede 23-9-1713; Henr. Otters, scoltis ampt Ede 9-11-1749.
*Horst-1: Johan Nicolaas Otters, scholtis van het ampt Apeldoorn 13-11-1730.
*Wageningen-1: Henrick Otters, scholtis ampt Ede 11-1-1735.
*Hoff: Henrick Otters, scholtis ampt Ede 8-8-1729.
*Gelderland-5: Johan Nicolaas Otters, scholtis van het ampt Apeldoorn 8-9-1736.
*Verwolde-2: Joh. Otters, scholtis tot Ede 7-3-1715.
*van der Hoop: Henr. Otters, Arnhem procureur, Ede 15-2-1791.
*Veluwe-2-1: H.H. Otters, 1747.
*Bentinck: Henrick Otters, scholtis tot Ede 25-8-1734, 31-8-1739. Lak.
*Arnhem-32: Jan Nicolaas Otters, geërfde in Veluwenzoom 9-10-1715. Omschrift: de naam.
*Horst-1: Jan Nicolaas Otters, scholtis in ambt Apeldoorn, 8-9-1730. Omschrift: de naam.
Zie ook POTGIETER.
OTTERS - een omgewende springende otter.

*AZ-403: Guert Otters.
OTTERS - een omgewende klimmende otter. Helmteken: een dito otter.
*Gelderland-5: Gaert Otters, Arnhem 25-9-1649. Omschrift: naam.
*Gelderland-7: Hendrik Otters, geërfde in Veluwe. Arnhem 23-4-1676. Omschrift: de naam.
*Horst-1: Guerdt Otters, geërfde in Veluwe, Arnhem 7-4-1648. Omschrift: de naam.
OTTERS - geen schild: een omgewende klimmende otter met vis in de bek.
*Brantsen: Gaert Otters, geërfde in Veluwenzoom, Rheeden 9-8-1662.
*Gelderland-5: Goert Otters, leenman van Gelre, Arnhem 8-9-1659, vergezeld van de letters G en O.;
Henrick Otters, secretaris Arnhem 23-4-1676. Helmteken: een antiek vlucht vergezeld met de letters H en
O.
OTTERS - een omgewende klimmende otter met vis in de bek op grond. Helmteken: een omgewende otter
van het schild.
*Hoekelum-1: Hendrick Otters, secr. Arnhem 22-9-1677. Omschrift: de naam.
OTTERS - een omgewende klimmende otter met (verticaal) vis in de bek. Helmteken: een dito otter.
*van Lawick: Johan Otters, scholtis van Ede 30-3-1711, en de letters I en O.
*Gelderland-5: Goert Otters, Arnhem 18-5-1647.
OTTERS - een omgewende kleine otter met een vis in de bek.
*Rhemen: Berent Otters 26-6-1662. Helmteken: een dito otter met vis; Gaerdt Otters 26-6-1662. Omschrift:
de naam.
OTTERS - een omgewende kleine otter met een vis in de bek. Helmteken: een dito otter.
*Spaen: Henrick Otters, secretaris van Arnhem 15-9-1698. Omschrift: de naam. Uithangend zegel.
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OTTERS - een omgewende otter met een vis in de bek langs water. Helmteken: de otter.

*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-404: Hendrick Otters, procureur, 1708.
*Arnhem-6-1: Gaert Otters, geërfde in Veluwen 17-2-1641. In tekst: Guerdt.
OTTERS - hardlopende otter met vis schuinrechts in de bek. Helmteken: de otter uitkomend.
*Wageningen-5: Henrick Otters, scoltus van ampt Ede 10-3-1730 (RAWageningen inv. 201).
Coll. ACZ zw foto 2.30 (zegel).
OTTERS - een staande otter met vis in de bek. Helmteken: een uitkomende otter.
*Coll. Muschart: RAGld Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van Henr. Otters, secr. van de
lieutenant, opperjaegermeester van Gelre in Veluw te Middagten 14-8-1700. Zie ook Zeven (1993c).
*Rheden-2-1: Govert Otters, geërfde in Veluwezoom, Rheden 19-5-1660.
OTTERS - een staande otter met vis verticaal in de bek op grond. Helmteken: een uitkomende otter.
*Klarenbeek-1: Mr. Oswald Otters, burgemr. van Elburg 4-9-1783.
OTTERS - gedeeld, I. doorsneden, A. een omgewende stappende otter met vis in de bek op lage grond. II.
geheel gevuld met golven van water. Helmteken: een klimmende, omgewende otter.
*Rhemen: Berndt Otters, 21-2-1664. Omschrift: naam en het woord sigell.
OTTERS - doorsneden, A. een omgewende stappende otter met vis in de bek (OTTERS), B. geheel gevuld
met lijntjes, die blijkbaar water moeten voorstellen. Helmteken: een omgewende springende otter.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van Henr. Otters, Arnhem 11-9-1691.
Zie ook Zeven (1993c). In helmteken de letters B en O.
*Gelderland-4: Johan Otters, scholtis ampt Ede 22-2-1698.
*Rheden-2-1: Bernhardt Otters, Arnhem, geërfde nabuur in de richterampt van Veluwezoom 10-5-1669.
De letters B en O in het zegel van Henrick Otters zullen op Bernhardt Otters slaan.
OTTERS - gedeeld, I. OTTERS (in zilver een lopende zwarte otter met een vis van natuurlijke kleur in de
bek op natuurlijke grond aan de kant van natuurlijk water), II. TULLEKEN (in goud een zwarte dwarsbalk,
beladen met twee gouden zilveren ramskoppen). Helmteken: op een zilver-groene wrong de otter met vis in
de bek klimmend. Dekkleden: zilver en groen.

Hermen Hendrick Otters, JUD,
Vaendrigh.
Gelders Archief, Wapenboek van het
Coninckstraet Vendel te Arnhem.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding
In 1749 gevierendeeld, 1 en 4. OTTERS, 2 en 3. TULLEKEN.
*Arnhem-19: Mr. Herman Hendrick Otters, vaandrig, later luitenant,
hopman 15-7-1747, schepen van Arnhem 16-12-1749, tr. Abigael
Martha Tulleken.
*Coll. Muschart 14L: Henrick Otters, secretaris van de luitenant
opperjagermeester van Gelre in Veluwe. Lakzegel in Brieven aan
de Regering van Elburg. RAGld.Arnhem 11-7-1691.
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OTTERS - van blauw in een smal rood schildhoofd een klaverblad en twee vijfbladige bloemen. Een zeer
groot hartschild met een golvende linkerschuinbalk op een blauw en zilver linksgeschuind veld, waarvan het
zilver beladen is met een omgewende stappende otter met een vis in de bek op een lage grond.
*Muschart code 42M: O.J.W. Otters, loco-secretaris van Elburg 21-7-1787. Minuut-resoluties van het Hof
van Gelderland met bijlagen van juli 1787. RAGld.
OTTERS - in zilver een verlaagde dwarsbalk, boven op de balk een lopende zwarte otters met een vis van
natuurlijke kleur in de bek.
*coll. Muschart code 24A, uit Her. Bibl. 1881: 39.
OTTERS - in goud een blauwe dwarsbalk vergezeld van drie zwarte koeken. Helmteken: twee korte
bazuinen als scheepsroepers als omgekeerde keper gerangschikt.
*Coll. Muschart 23k: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. 1771-1785; lakzegel van Osw. Otters,
Engelenburg 7-11-1782. Zie ook Zeven (1993c).
OTTERS - een merk.
*Rheden-2-1: Jan Otters, geërfde in Veluwezoom, Rheden 3-11-1660.
OTTERS, zie ook ONBEKEND-1.
OTTERS/PRONCK - alliantiewapen: man: in blauw water een omgewende otter (OTTERS), vrouw: een
Paaslam (PRONCK).
*Coll. Muschart (Zeven, 1994c): zegel van Hermina Henrietta Otters, Hattem 11-5-1810.
Misschien is dit het wapen van haar moeder, indien zij een Pronck is.
van OUDENAERDE - een lelie en een verkorte schuinbalk over alles heen.

*Arnhem-23 en AZ-406: Michgiel van Oudenaerde, gardiaen, Arnhem, 1671, AZ405: I. van Oudenaerde, Boeckhouder.
van OUDENAERDE - in zilver een rode lelie beladen met een gouden verkorte schuinbalk. Aanziende helm
met rood-zilveren wrong. Helmteken: de lelie van het schild. Dekkleden: zilver en rood.

*Staats Evers (1874) nr. 1.19: Jan van
Oudenaerde (Arnhem, ca 1680).
Het verschil met de voorgaande is, dat
de schuinbalk bij Michgiel over alles heen
gaat en bij Jan alleen over de lelie.
*Gelders Archief Wapenboek S. Caecilia
Concert Arnhem: Jan van Oudenaerde.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding
OUTHOF - een merk, dat door Muschart nietwerd beschreven. Naast deomgekeerde C-O-C en de
vogelkop zijn de kruisgewijs geplaatste stukken onduidelijk.
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*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-407: Hendrick Outhof, gardiaen. 1708.
van den OUWELAND - doorsneden, A. twee sterren, B. een springende hond of hardlopende wolf.
Helmteken: een uitkomende hond of wolf tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Adriaan van den Ouweland, leenman van het Huis Rosande, Arnhem 18-10-1771, 18-21777 (ovaal schild).
OUWENS - doorsneden, 1. in zilver drie zwarte ringen (2-1), waarvan de middelste getopt met een rode
hamer, 2. in zwart een gouden zesspakige wiel. Wrong en dekkleden: zwart en zilver. Helmteken: de hamer
van het schild.

WIJNEN.

*ten Houte de Lange (2001).
Variant: het wiel is een watermolenrad.

AZ-408: Engelbart Ouwens, Gildemeester, 1703.
OUWENS - een vogel, schuinrechts omhoog vliegend met een vleugel omhoog en een omlaag. Helmteken:
de vogel tussen een vlucht.
*Klarenbeek-1: en de letters T en O: Sibilla Ouwens met haar man Heijmen Henricxen 10-6-1682, en Lenert
Ouwens en zijn vrouw Geertruyt Greven, Arnhem 2-6-1664, met ook de letters T en O.
Was T. O(uwens) misschien hun vader?
OVER, zie ROVER
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OVERBOSCH - in zilver vijf naast elkaar geplante hoge bomen met kleine kruinen/sparrebomen? op grond,
alles groen, in het schilhoofd een zwarte vliegende zwaluw. Helmteken: een spar van het schild.

*tekening bij een 'oude' genealogie Westendorp waaruit
Overbosch stamt, ontv. van Albert Veldhuis, 1993-11-27.

Ontv. Jan van der Wal, e-mail 26-08-9-2010.
Misschien een sprekend wapen: een zwaluw die over een bos vliegt.
*Gelderland-8: A. Overbosch, richter van het ampt Epe 16-5-1801. De letters O en B boven het schild.
Variant: geen schild: de bomen vergezeld van de letters O en B en een vliegende vogel tussen de bomen.

*Gelderland-5: Aert Hermens Overbosch, Epe 14-4-1790.
Hij was papiermaker, rentmeester van de diaconie, boerrigter, assessor
van de gemeente Epe.(Meded. Jan van der Wal, 26-09-2010). Voor het zegel
van zijn broer, zie volgende.

OVERBOSCH - geen schild; een springend paard op zwevende grond, waaronder de letters E, O en B.

E, O en B = Evert OverBosch
Gelderland-4: Joachim van Curler, scholt van der Nyckerck 27-9-1622.
*Gelderland-6: G. van Curler, Nijkerk 20-6-1607, 10-12-1607; Joachim van
Curler, scholtus van Nyckerck 12-9-1614. Papierwaszegel.
Tekening van het zegel van Evert Hermsn Overbosch, paardenarts en –
handelaar. te Epe.
Meded. Jan van der Wal, 26-09-2010. Voor het zegel van zijn broer, zie
voorgaande.
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OVERWEG - een zandloper. Helmteken: een zandloper.

*de Jonge et al. (z.j.).

OVINCK - drie rijstakjes naast elkaar, waarvan de rechter iets naar rechts overhelt, de twee andere met de
top naar links overvallende.
*Hattem-2-3: Harmen Ovinck, te Yrst, kerspel Hattem 10-2-1514. Omschrift: de naam.
tot OIJ - drie zesbladige dubbele bloemen als korenbloemen. Helmteken: op een gekroonde steekhelm een
brede pauwenstaart. Schildhouders: twee griffioenen met de staart tussen de poten door, die de helm
houden.
*Arnhem-15: Reijnalt tot Oij, here, knaap, Arnhem 1436. Omschrift: beschadigd.
van OIJ - drie vijfbladige dubbele bloemen als korenbloemen, vergezeld tussen de twee bovenste van een
klein voorwerpje, dat vermoedelijk een kruisje is en dat de bovenrand raakt.
*Arnhem-15: Johan van Oij, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: afgebroken.
van OIJ - een smalle barensteel met drie hangers, geheel boven in het schild, waarvan de drie hangers
over de bovenhelft reiken van de twee bovenste van drie vijfbladige bloemen, die onduidelijk zijn.
*Arnhem-15: Herberen van Oij, here tot Balgoij, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: onduidelijk.
van OIJEN - drie klaverbladeren. Helmteken: een klaverblad.
*Gelderland-5: Michiel van Oijen, leenman van Doornenburg, Arnhem 3-5-1768.
OYENBERGH van RHEMEN - van RHEMEN (dwarsbalk).
*Gelderland-5: Diederick Oyenbergh van Rhemen, Arnhem 26-5-1615.
van OIJWIICK - een leeuw.
*Arnhem-15: Jan van Oijwiick, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
Andere spellingen: van Odewijck, van Oijck.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter P
Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correctied aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet,nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zijn een wezenlijk onderdeel van het
wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in zijn
wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie, die
opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente-archief van
Barneveld.

van PABST - in rood een pauselijke tiara, in natuurlijke kleuren. Helmteken: drie zilveren struisvogelveren.
Dekkleden: rood en goud. Een gekroonde helm.

◄ft. Nineke Ch. Zeven-Hiisnk, 2004
◄*Ned. Patr. 11 (1996): 124.

Variant: helmteken: een kroon met de drie zilveren struisveren.
*ten Houte de Lange (2001).
van PABST - gevierendeeld, 1 en 4. van PABST, 2 en 3. drie leeuwen. Hartschild: een gekroonde
adelaarskop met hals. Schildhouders: twee griffioenen met de staart tussen de achterpoten.
*Bentinck: jonkvrouw Anna Francoise van Pabst 21-11-1769, een gekroond ruitschild.
*Gelderland-5: Rudolph Wilhelm van Pabst, burgemeester van Wageningen, Wageningen 6-5-1750.
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Variant: Ovaal hartschild: gekroonde adelaarskop. Helmteken: een aanziend gestelde, uitkomende naakte
vrouw, gedekt met de tiara en van haar lenden twee vleugels uitgaand. Schildhouders: twee griffioenen.
*Wageningen-10: R.W. van Pabst, heer van de heerlijkheid Wolfsweert, Bingerden 15-7-1776.
*Gelderland-15: Rudolph Willem van Pabst, heer van de heerlijkheid Wolfsweert, Kleef, 23-2-1765: een
gevleugelde vrouwenborstbeeld.
Misschien is de naakte vrouw eigenlijk aartsengel Gabriel.
van PABST - gevierendeeld, 1 en 4. een pauselijke tiara (van PABST), 2 en 3. .in goud drie zwarte
leeuwen (2-1). Hartschild: in zilver een zwarte, roodgetongde, goudgekroonde drakenkop. Twee
helmtekens: rechts: een gouden gekroon waaruit een aanziend gestelde, roodgeklede vrouw, met gouden
haren en gedekt met de tiara en van haar lendenen zwarte twee vleugels uitgaand; links: twee
goudgenagelde zwarte berenpoten. Dekkleden: rechts zilver en goud, rechts goud en zwart. Schildhouders:
twee griffioenen.
Variant: Helmteken: een uitkomende aanziend gestelde engel met tiara op het hoofd en omhoog gerichte
vleugels in plaats van armen. Schildhouders: twee omkijkende griffioenen.
*van Lawick: J.G. van Pabst, Arnhem 14-2-1793.
Variant: Helmteken: een gekroonde vogel.
*Gelderland-5: Rudolph Willem van Pabst tot Wolfsweert, Wageningen 15-1-1776. Hij is broer van Johan
Maurits Pabst tot Bingerden.
Muschart heeft dit zegel tweemaal beschreven. Zie hierboven.
van den PADENVOIRDE - een getande schuinbalk, rechts -- drie kepers (?van Haersolte).
*Hattem-2-3: manschild Rutgher van den Padenvoirde, vrouw van Gadert, met land op de Voskule 1-61426. Omschrift: de naam.
Zie PAVORT.
PAEW - een merk.
*Arnhem-30: Hendrick Paew, hoefsmid, St. Eloij.
uit Bron.
PALAIRET - een stadspoort zonder dak en getopt met uitkomend, omgewende vogel met kop naar rechts
gewend en de vleugels zijwaarts gericht.
*Muschart (Zeven, 1995g): zegel van A.E. Palairet, rentmeester van de domeinen te Dieren 23-12-1774.
*Rheden-1: A.E. Palairet, 23-12-1772.
Veluws? 1772 of 1774.
PALAIRET - in blauw een zilveren poort met een toren aan elk uiteinde en een van het middenstuk
opvliegende arend, omziende naar een gouden stralende zon, uitgaande van de rechterschildhoek.
*Schouten (1913).
PALAIRET 2 - gevierendeeld. 1 en 4. in goud twee zwarte rode dwarsbalken, 2 en 3. in zilver een poort met
torens aan de uiteinde, het middenstuk getopt met een omgewende opvliegende arend, omziend naar een
goudenstralende zon , uitgaande uit de rechtsboven kwartierhoek.
PALAIRET-HOOGLANDT - gevierendeeld, 1 en 4. HOOGLANDT, 2 en 3 PALAIRET.
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PALICK, zie van SCHERPENZEEL
van PALLANDT - gedwarsbalkt van zwart en goud van zes stukken. Dekkleden en wrong: goud en zwart.
Helmteken: tussen een vlucht van zwart het wapen. Schildhouders: twee gebaarde hellebaardiers, gekleed
in een van onderen schuin weggesneden blauwe tunica, langs de randen van de hals tot onder met bruin
bont afgezet en bij de handen met bont opgeslagen, op de borst met drie dwarse gouden tressen boven
elkaar over het bont heen, met korte blauwe broek, de blote benen in zwarte laarzen, het hoofd gedekt met
een platte blauwe muts, een zwart turks zwaard met gouden gevest aan de zijde en elk een zilveren
hellebaard met zwarte schacht in de vrije hand houdende, de snede buitenwaarts.
*Ridderschap van de Veluwe.
*Wapenboek Gelre (Heinen, 1370-1395): Carsilius VII van Pallandt, 1334-1381.
Wapenboek Gelre, zw (Bron); zw (vHelbergen); kleur (zitbank te Rozendaal).
Variant: Schilddekking: een driebladige kroon. Schildhouder: twee leeuwen waarvan de rechter met
aanziend gestelde kop.
*Bentinck: Anton Warner Guido van Pallandt, freyherr besitzer des hauses Eijll, op het Huis Eijll 12-6-1685.

Quartier Boeck ende stam-caerten,
door Reiner van Dorths (1582). Coll.:
Hoge Raad van Adel, ’s-Gravenhage.
Afgebeleed in: C. Gietman. 2010.
Republiek. Eer in de Oost-Nederlandse
adelscultuur (1555-1702). Van Gruting.
Variant: Geen wrong. Dekkleden: goud en zwart. Helmteken: het schild tussen een zwarte vlucht.

*ten Houte de Lange (2001).

847

PALM - doorsneden, A. een palmboom met ronde kruin, rustende op de snijlijn, 2. twee toegewende
zwanen, zwemmend op water. Helmteken: een zwaan.
*Veluwe-1: Gerhardus Palm, scholtis van ampt Epe 18-6-1770.
Variant: een boom op een zeer lage grond en in de schildvoet twee toegewende zwanen, zwemmende op
water. Helmteken: de zwaan.
*Hattem-1: Gerardus Palm, procureur, Arnhem 8-2-1759.
Variant: eenden ipv zwanen.
*Wageningen-10: Gerhardus Palm, scholtis des ampts Epe 6-2-1778, 19-2-1778.
*Veluwe-7: Gerhardus Palm, scholtis ampt Epe 19-2-1770. Als helmteken wordt een eend met poten
beschreven.
PALM - doorsneden, A. een geplante boom, B. twee toegewende eenden zwemmend op water.
Helmteken: de eend.
*Gelderland-4: Gerhardus Palm, scholtis ampt Epe 13-1-1776, 31-8-1776.
PALM - gevierendeeld, 1. in zilver een geplante boom, 2. in blauw een brede zeer verlaagde dwarsbalk,
geschakeerd in drie rijen rood en zilver, vergezeld boven van een zespuntige ster, 3. in blauw drie
zesbladige bloemen, 4. in zilver twee toegewende zwanen zonder poten op water. Schildhouders: twee
omkijkende leeuwen. Een kroon met negen paarls.
*Wageningen-6: Charlotte Gerhardine Palm, vrouw van Gerrit Willem Te Rietstap, won. te Velp a/d Grote
Weg no 122, Arnhem 28-4-1820.
PALMERS - een waaierpalm. Helmteken: een waaierpalm van het schild.
*Gelderland-4: Arnold Palmers, 'op de Middaghter Steeghe' 3-11-1750.
PALMERT - een merk.
*Arnhem-29: Johan Palmert, Arnhem
18-2-1632. Omschrift: de naam.
PALMERT - gedeeld, I. doorsneden, A. een geplante boom, B. een merk vergezeld rechts van een I en
links van een P, II. een schuinbalk beladen met vijf boeketjes.

*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem en AZ-409: Jan
Palmert, Brouwer, Gardiaan.
*Coll. Steenkamp, CBG.
Gildebeker in VG 18 (1993a): 78, en AZ-409.
PANNEKOECK - twee dwarsbalken.
*Gelderland-4: Georgien Pannekoeck, scholtis ampt Apeldoorn 27-7-1615. De letters XVE boven het schild.
*Gelderland-6: Georgien Pannekoeck, schultz te Apeldoorn 18-1-1606. De letters SC/VP boven het schild.
Kennelijk zijn de letters niet goed te ontcijferen.
Muschart: Dit wapen is niet van hem (?van Erckelens). Zie PANNEKOE(C)K met drie en vier
dwarsbalken. Mogelijk van Pallandt (ACZ).
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PANNEKOECK - drie dwarsbalken.
*Anspach, 1900. Goirt Pannekoick, Elst O.B. 1519; Wijnalt/Wijnand Pannekoeck; Willem Pannekoeck,
scholtis Appeldoren, 1549. Helmteken: vaag. Omschrift: afgebroken.
PANNEKOECK - drie dwarsbalken. Helmteken: twee olifantstrompen.
*Gelderland-2: Georgien Pannekoeck, scholt te Apeldoorn, 26-9-1580. Omschrift: de naam.
PANNEKOECK - drie dwarsbalken, waarvan de middelste beladen met een ster.
*Klooster-1: Jorien Pannekoeck, schout van Apeldoorn 29-10-1515. Omschrift: Jorgen P--.
*Gelderland-2: Jorgen Pankuck, scolt tot Apeldoern, 1513.
PANNEKOECK - drie dwarsbalken. Helmteken: op een steekhelm met wrong twee armen of dierenpoten.
*Gelderland-6: Wilhem Pannekoeck, scholtes Apeldoorn, 3-5-1555. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
PANNEKOECK - drie dwarsbalken. Helmteken: een ossenhorens.
*Arnhem-6-1: Willem Pannekoeck, scholt te Apeldoornen 13-4-1561; Georgen Pannekoeck, scholt van
Apeldoorn 21-11-1590. Contrazegel: dito. Omschrift bij beide zegels onduidelijk.
*Gelderland-6: Willem Pannecoeck, scholte tho Appeldoorn, 10-5-1559. Omschrift: de naam.
PANNEKOECK - drie dwarsbalken. Helmteken: twee struisveren.
*Arnhem-6-1: Everdt Pannekoeck, broer van Georgen, Apeldoorn 21-11-1590. Omschrift: de naam.
PANNEKOECK - drie dwarsbalken. Helmteken: twee olifantstrompen.
*Gelderland-6: Joerie Pannekoeck, scholtis van Apeldoorn 29-8-1570. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel; Georgien Pannekoek, scholt te Apeldoorn 26-4-1680. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
PANNEKOECK - drie dwarsbalken. Helmteken: twee olifantstrompen of ossenhoorns.
*Gelderland-6: Wyllem Pannekoeck, scholt tot Appeldoern, 1539. Papierwaszegel.
PANNEKOECK - Muscharts voorbeelden van wapens met drie of vier dwarsbalken en drie helmtekens.

Muscharts Wapenboek Amersfoort.
PANNEKOECK - in zilver vier rode dwarsbalken. Helmteken: een gouden pelikaan met opgeheven vlucht,
die zich de borst openpikt, waaruit rood bloed druppelt. Dekkleden en wrong: zilver en rood.

Wijnand Pannekoek, Amersfoort, 20-6-1712. Omschrift:
SIG:WINAND.PANNECOECK.
*GABarneveld doos 11 code 115.
Coll. ACZ foto B25.32.
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*Frijhoff & van Drie (1990): Hieronimus Pannekoeck, Geldro Velavus, 29-9-1615. Zie ook Anspach (1900).
Variant: helmteken: een grote roofvogel met de vleugels opgeheven, die zich de borst pluist. (Geen
pelikaan).

Aelt Pannekoeck, Nijkerk 1569.
Aelt Pannekoeck. Schout van Nijkerk
GANijkerk, Gasthuisarchief charter
Nijkerk 1-4-1571. Foto Eemland Archief
1569.
Armen de Poth 100 inv. 1250.
Coll ACZ foto Nijkerk I.20.
*Putten-1-4: Aelt Pannekoeck, scholtis van Nijkerk en geërfde in Veluwen, 12-7-1670. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Johan Marissen Pannecoeck, Harderwijck, waardein en ijzersnijder, 8-3-1620, 10-4-1621.
*GA Nijkerk: Berend Wilhelm Pannekoek, leenman van den Huijse Hemmen, Harderwijck, 24-6-1729.
Coll. Anton C. Zeven foto V.22.

Aelt Pennekoeck. Schout van Nijkerk
Nijkerk 4-11-1571. Foto Eemland
Archief, Armen de Poth 100 inv. 1250.
,
.

Aelt Pannekoeck. Scholtis van Nijkerk
Nijkerk, 14-3-1671. GANijkerk. Ned. Herv.
Gem. Archief aanwinsten 14-3-1671
Coll. ACZ foto Nijkerk IV.02.

*Putten-1-2: zegel op charter: Aelt Pannekoeck, scholtis tho Nieukercken (Nijkerk) 10-4-1572; Wijnand
Pannekoeck en vrouw Henrica van BEMMEL 4-1-1702; Augustijn Pannekoeck 24-4-1561. Omschrift: de
naam.
Variant: Helmteken: een traliehelm, waarop een roofvogel met de vleugels zijwaarts omhoog en die zich de
borst pluist.
PANNECOECK - vier dwarsbalken. Helmteken: een roofvogel met lange omlaag gerichte staart en de
vleugels zijwaarts gestrekt (en de letter J en P).
*Putten-1-1: Joh. Pannecoeck, leenman van huis Hemmen 8-3-1700.
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PANNECOECK - vier dwarsbalken. Helmteken: een roofvogel met lange omlaag gerichte staart en de
vleugels zijwaarts gestrekt

Twee zegelafsdrukken van
B.W. Pannekoeck, Harderwijk.
2-6-1744 en 21-7-1744.
◄▲Foto’s: Karel Uittien,
Harderwijk.

*Harderwijk-2-5: Johan Pannecoeck, burgemeester van Harderwijk 3-2-1721: naast de roofvogel de letters
J en P; B.W. Pannekoeck, schepen van Harderwijk 19-3-1736, 15-7-1751.
◄▲Foto’s: Karel Uittien,
Harderwijk.
*Gelderland-5: Hermen
Hendrik Pannecoeck,
Harderwijk 22-8-1786.
*Harderwijk-2-5: H.H.
Pannecoeck, schepen
van Harderwijk 28-21764.
*Gelderland-1: H.H.
Pannecoeck, 9-9-1782.

Berent Wilhelm Pannekoek, leenman van den Huijse Hemmen,
Harderwijck, 24-5-1729.
GANijkerk, Weeshuisarchief 089.
Coll. ACZ foto V.22.
*van Delen: W. Pannekoek, Amersfoort 1711-8-27, gegoed op de
Veluwe, 18-3-1712; Wynand Pannekoek, Amersfoort 20-6-1712, geërfde in Veluwe. Omschrift:
SIG.WINAND.PANNECOECK.
*Gelderland-6: Wijnant Pannekoick, 10-5-1608.
PANNEKOECK - vier dwarsbalken. Aanziende helm. Helmteken: adelaar.
*Backer (1880): zegel van -- Pannekoeck, 1597.
*Harderwijk-2-5: B.W. Pannekoeck, Harderwijk 15-4-1749, vrouw en vier kinderen.
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PANNEKOECK - vier dwarsbalken. Helmteken: een pelikaan met opgeheven vlucht met drie jongen zonder
nest, en de letters D, G en P.
*Gelderland-1: Goert Pannekoeck wdr. Elysabeth van Eyl 22-3-1570. Papierwaszegel.
Muschart: Keurig gesneden.
*Gelderland-6: Ambrosius Pannekoeck Marijsz, scholt tot Barnefelt, 18-6-1554. Op een lint de naam.
Papierwaszegel; idem Marisz, scholts tot Barnevelt, 20-8-1558. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
PANNEKOECK - vier dwarsbalken. Helmteken: een steltloper met een gekuifde kop, de vleugels zijwaarts
naar beneden, een lange vreemde staart en de letters J en P.
*Harderwijk-2-5: Nicolaas? Greve wed. Johan Pannekoek, Harderwijk 3-2-1725.
PANNEKOECK - vier dwarsbalken. Helmteken: twee olifantstrompen.
*Gelderland-4: Georgien Pannekoeck, scholtis ampt Apeldoorn 22-3-1616, 27-5-1619. Omschrift.
Papierwaszegel. Zie ook twee dwarsbalken.
*Arnhem-10: Georgien Pannekoec, scholtis ampt Apeldoorn 18-12-1606. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel. Ook Arnhem-28.
*Gelderland-5: Bernhard Willem Pannekoek, leenman van Gelre, Harderwijk 17-7-1741; idem, leenman van
Hemmen, Harderwijk 11-7-1744, 15-8-1751.
*Gelderland-6: Georgien Pannekoeck, scholtus ampt Apeldoorn, 8-11-1608. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
PANNEKOECK - vier dwarsbalken. Helmteken: twee rode, goud omgebogen struisveren. Wrong en
dekkleden: zilver en rood.
PANNEKOECK, PANNEKOUCK - gedwarsbalkt van tien stukken. Helmteken: op een omgewende
traliehelm een omgewende roofvogel, die zich de borst pluist.
*Gelderland-6: Mauritius Pannekouck, scholt tot Barnevelt, 20-2-1569.
PANNEKOECK-WENCKUM - gedeeld, I. vier dwarsbalken (PANNEKOECK), II. drie kronen (van
WENCKUM).
*Muschart (1950): 159.
PANNEKOEK - gedwarsbalkt van goud en rood van acht stukken. Helmteken: twee struisveren van rood
en goud. Dekkleden: goud en rood.

*Anspach, 1901. (zegel bij Raadt: Sceaux Armoriés).
kleur (Nikkels).
PANNEKOEK - vier dwarsbalken. Helmteken: drie struisveren naast elkaar.
*Gelderland-6: Jan Pannekoek, onderscholtis tot Appeldoern 23-9-1628. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
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PANNEKOEK - vier dwarsbalken. Helmteken: een vogel met opgeheven? vleugels.

*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e) zegel: B.W. Pannekoek,
schepen van Harderwijk 19-5-1751.
Zie boven.
*Gelderland-5: Bernhard Willem Pannekoek, leenman van het Huis
Putten, Harderwijk dec. 1727.

PANNEKOEK - in zilver vier rode dwarsbalken. De helm gedekt met een gouden kroon. Dekkleden: zilver
en rood.

Zie ook van
OMMEREN (drie leeuwen).
*van Beurden (1933).
*Bentinck: A?. Pannekoeck, Ede, 19-9-1771.
PANNEKOEK - (Hoeben)
*Hoeben (2001): gedwarsbalkt van acht stukken zilver en rood.
*Hoeben (2001): in zilver drie blauwe dwarsbalken.
vander PANNEN - een merk.

*AZ-410: Beernt vander Pannen, 1689.

PANTHALEON van ECK, zie van ECK.
PARTES - een keper vergezeld beneden van een klein horizontaal geplaatst voorwerp (vermoedelijk een
ramskop). Helmteken: een vlucht.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994c): zegel van Tobias Hendrik Partes, schepen van Hattem 11-5-1810.
*Hattem-1: idem 29-4-1810, schepen van Hattem 9-7-1810.
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PAS - een verticaal geplaatste en geopende passer met de punten omlaag vergezeld van drie sterren.
Helmteken: de passer tussen een vlucht.

*Arnhem-30 en AZ-411: Dirk Pas, gildemeester, 1755.
een sprekend wapen?

PAULS - een merk. Boven de helm de letters G en P.
*Dieren-1-2: Gerrit Pauls, Dieren 22-4-1730, geërfde op Veluwe.
= Gerrit Pauls BROUWER.
PAUW - een pronkende pauw op grond.

*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
*AZ-413: Gisbert Pauw, gardiaen, 1706.

PAUW - gedeeld, I. in groen een half-aanziende pronkende pauw van natuurlijke kleur, II. in rood drie
gouden schaapskoppen. Helmteken: de pauw van het schild. Dekkleden en wrong: blauw en zilver.
*Schutte (1975): 2.17 Arnoldus Pauw, Arnhem april 1646.
PAUW - in zilver drie hulstbladeren naast elkaar met korte stelen komende uit een horizontaal geplaatste
boomstronk, alles groen. Helmteken: een zgroen-zilveren wrong een pronkende pauw van natuurlijke kleur.
Dekkleden: zilver, groen en blauw.

*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap
Arnhem: Arnoldt Pauw, 1649.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
PAUW - doorsneden, A. een omgewende pronkende pauw, B. drie lhulstbladeren naast elkaar met korte
stelen komende uit een horizontaal geplaatste boomstronk. Helmteken: de omgewende pronkende pauw.

*Arnhem-28 en AZ-412: Derck Pauw/Paew/Pau, Gardiaen, AZ-415: I. Pauw,
Gardian, 1714, Jan Pauw, Arnhem, roeijdrager der stad Arnhem 1-2-1741.
zie volgende en alliantiewapen SCHEVICHAVEN/PAUW.
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PAUW - doorsneden, A. in goud een pronkende groenepauw half van terzijde gezien, B. in zilver een
dwarsliggend groen takje waaruit drie groene eikenbladeren naast elkaar Helmteken: de pauw van het
schild.Dekkleden: goud en groen.
Variant: de bladeren door een bruine tak vereend.

Bron: Hollandse Genealgische Databank.
Zie voorgaande.
PAUW - doorsneden, A. in groen een pronkende pauw van terzijde gezien en van natuurlijke kleur, B. in
zilver een dwarsliggend groen takje waaruit drie groene eikenbladeren naast elkaar
*De Wapenheraut jaar?.
PAUW - doorsneden, A. een pronkende pauw, B. drie waaiersgewijs geplaatste bladeren spruitende
omhoog uit een horizontale boomstronk. Helmteken: de pauw.
*Gelderland-5: Arnoldt Pauw, J.U.D., leenman van Gelre, Arnhem 19-8-1665, 15-7-1674.
PAUW - doorsneden, A. (doorgelopen), B. drie langwerpige bladeren naast elkaar met korte stelen
komende uit een horizontaal geplaatste boomstronk. Helmteken: een pronkende pauw en de letters H en P.
*- Pauw, predikant te Rencum 20-12-1792.
PAUW - in zilver een horizontaal geplaatste groene boomstronk, waaruit drie groene hulstbladeren.
Helmteken: een pronkende natuurlijke pauw.
*Arnhem-5: Arnoldt Pauw (plaats, jaar?).
PAUW - een merk.

Hendrick Pauw, Hoefsmitt.
*AZ-414.

a PAVORT - in goud een uitgeschulpte rode schuinbalk. Helmteken: een bos van zeven pauwenveren
waaiergewijs geplaatst in een zilveren bus.
*Schutte (1975): 2.84: Jordanus a Pavort, Wageningen (verbeterd in Arnhem) 8-10-1652.
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Variant: een getande schuinbalk.

Zie A.C. Zeven. 2006. Persoonlijke wasen lakzegels in het Gemeente-archief van
Wageningen.

Alliantiewapen van Rees-van den Pavordt. Zie bij van REES.
Gedeeld, I. een omgewende springende ree, II. een getande schuinbalk. Helmteken: het dier van het schild
uitkomend.

Joh. van Rees, Nijmegen 27-5-1797.
Coll. Anton C. Zeven 21.30, GAWageningen, Oudarchief 107.

Alliantiewapen Wentinck-van den Pavordt
Twee wapens, man: een stappende bok op grond (WENTINCK), vrouw: een getande schuinbalk (van den
PAVOIRDT). Beide schilden gedekt door een kroon met vijf fleurons.

De getande schuinbalk beslaat bijna het gehele schild.
Dirk Wentinck, opsigter van het tughthuis te Arnhem.
Arnhem 11-3-1769.
Coll. Anton C. Zeven 52.11, GAWageningen Oudrecht. Archief 003.

PEETERS - een merk.

*Arnhem-23: Derck Peeters, Arnhem jaar?
Tekening R.T. Muschart.
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PELEN - geen zegel.
*Arnhem-34: Wout Pelen, Barneveld dec 1619 verklaart geen zegel te hebben. Op 2-3-1629 zet hij een
kruisje.
PELS - op een rood en blauw gedeeld veld twee rwee gekruiste, geharnaste en gespoorde zilveren benen,
vergezeld beneden van een morenkop.

◄Sterk vergroot.
◄Hollandse Genealogische Databank.
Kwartieren 2 en 3 van het wapen Pels Rijckens
◄Wapenboek van de Zwanenbroederschap te Den Bosch.

*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) zegel van Maria Margaretha Pels, Wageningen 20-7-1804, tr. Wageningen
J.M. DERIEUX.
PENNEKAMP - gevierendeeld, 1 en 4. twee schuingekruiste veren pennen met de punten naar beneden, 2
en 3. een voorwerp. Helmteken: de twee schuingekruiste pennen.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van E. Pennekamp, Arnhem 4-6-1783, 6-6-1783.
Muschart: zijn vader Arnoldus Pennekamp, chirurgijn, is op 26- 5-1753 in de Rijn verdronken en is bij de
weerdt 'De Steenoven' onder Wageningen aangespoeld.
PENNINCK - in zilver twee zwarte dwarsbalken, boven vergezeld van drie zwarte kraaien. Dekkleden en
wrong: zwart en zilver. Helmteken: de kraai van het schild.
kleur Zeven-Hissink.
*Schutte (1975): I.113 Arnoldus Penninck, Harderwijk.
*C. Baars. 1992. Het Harderwijkse geslacht Penninck. De Gelderse Leeuw: 156163: Tot hun boedel behoort 'een silveren beker, daar op het wapen staet van
Arent Penninck.'
Pas op: het wapen op de beker is niet beschreven, zodat op de beker ook het
volgende wapen kan zijn aangebracht. Een vraag in Gens Nostra 1998 of deze
beker nog bestaat is niet beantwoord.
PENNINCK - in goud een zwarte keper vergezeld van drie zwarte vogels. Helmteken: een gouden vlucht,
waarvan elke vleugel beladen is met een zwarte dwarsbalk.
 kleur Zeven-Hissink
*Harderwijk-2-1: Arent Penninck en zijn vrouw Geertruyd Harings, verklaren te
Harderwijk op 15-2-1693, dat zij op 19-12-1689 huw. voorw. hebben gesloten
en tuchten elkaar. Hun oudste zoon heet Arent.
*C. Baars. 1992. Het Harderwijkse geslacht Penninck. De Gelderse Leeuw:
156-163, gebaseerd op Muschart. De beker (zie vorige wapenbeschrijving) kan
ook dit wapen getoond hebben.
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Dit wapen lijkt op het door ten Houte de Lange (2001) getekende wapen Pennink: in goud een dwarsbalk
vergezeld van boven twee en beneden één vogel, alles zwart.
PENNINCK - gedeeld, I. PENNINCK-1 (de vogels omgewend), II. in goud een zwart staketsel (BITTER).
Helmteken: de vogel van het schild naar rechts gewend op zwart-zilveren wrong. Dekkleden: zwart en
zilver.

*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S.
Lucasbroederschap Arnhem: Arnoldus
Penninck, J.V.D. 7-11-1637.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

PENNINCK - drie penningen. Helmteken: een penning.
*Gelderland-14: notaris te Hattem 19-7-1838. Omschrift: de naam, en notaris.
Muschart schrijft eigenlijk: penningen of koeken, want aan het zegel valt de kleur van het ronde voorwerp
niet te zien. Maar gezien de naam heb ik gekozen voor penningen.
PERSOON - drie klaverbladeren. Helmteken: een klaverblad.
*Gelderland-5: Anthony Johan Persoon, Leenman van het huis Keppel, Harderwijk 29-4-1724; Reiniera
Geertruid Persoon wed. Jacob Winter van de GRAAFF, Harderwijk 10-9-1733; Mr. Adam Persoon, schepen
van de heerlijkheid Loo, lid van de gesworen gemeente, rentmeester van het capittel der stad Deventer,
scholtus en ontvanger van Colmschaate, 17-11-1766.
*Harderwijk-2-5: Adam Persoon, predikant te Deventer, Harderwijk 21-9-1712.
PERSIJN - in blauw drie gouden dwarsbalken, de bovenste beladen met vier, de middelste met drie en de
onderste met twee rode schuinkruisjes. Helmteken: op een blauw-gouden wrong een gouden vlucht.
Dekkleden: rood en blauw.

*Bibliotheek Arnhem, Kluis 799, f19: in
potlood bijgeschreven: Persijn.

PETERMAN - een omgewend klimmend hert op grond, waarop links naast het hert een dorre boom,
waartegen het hert met de voorpoten rust. Helmteken: een vlucht.
*Arnhem-8: Peterman, deurwaarder bij het Vredegerecht in Barneveld 6-5-1815.
Muschart: 'zie 18-11-1807 Harmanus Scholten.' Waarom?

858

PETERS - een merk.

*AZ-416: Derck Peters.

PETERS - een merk en de letters M en P.

*Arnhem-30 en AZ-418 en AZ-417: Michgel Peters, gardiaen 1680 en 1692.

van PETERSCHE - een gekroonde leeuw met dubbele staart met lange dunne barensteel met drie hangers
over de hals op een met blokjes bezaaid veld. Helmteken: op een steekhelm met wrong twee voorwerpen
als sikkels. Schildhouders: twee griffioenen, die de helm houden.
*Arnhem-15: Deric van Petersche, here to Haren ende to Biecht, richter, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
In tekst: van Petershein.
van PETERSHEIN, zie van PETERSCHE
PETERSEN - een merk.
*Arnhem-30: Michiel Petersen, gardiaen 1680.
PETERSOEN - een merk.
*Veluwe-3: Beert Petersoen, Oldebroek 1573. Omschrift: de naam.
PETERSZ - een merk opgebouwd uit een grote H met tussen de boveneinden een P en tussen de
benedeneinden een W.
*Gelderland-6: Henrick Petersz, Middachten, geërfde in Veluwezoom, 11-11-1609. Omschrift: de naam.
Boven het schild de letters P, W en H.
PETERSZ - vermoedelijk een twee-rijige geschakeerde dwarsbalk.
*Rhenen-2-2: papieren zegel Jan Petersz, scepen van Renen 3-7-1561. Omschrift: ?
PETRAEUS - in zilver een zittende haas van natuurlijke kleur op een grasgrond. Dekkleden en wrong:
groen en zilver. Helmteken: een wildeman van natuurlijke kleur, gekranst en omgord van groen, zonder
knots.
*Schutte (1975): Jacobus Petraeus, Elburg.
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PETRI - o.a. steenbok staande op een berg.

*De Arnhemse Petri's, hun voor- en nageslacht.

te PEZEL - gevierendeeld, 1. een boomstronk als dwarsbalk geplaatst (dus de zijranden rakende), waaruit
naar boven drie eikels waaiersgewijs geplaatst, 2. een boomstronk, rustende op de benedenrand, waaruit
omhoog een gebladerde (lange, smalle bladeren) stengel, waarvan naar links in top een soort tulp(ebloem),
3. een ster, 4. drie zeer onduidelijke (?schuinrechts omhoog) vliegende vogels met een vleugel omhoog en
de andere omlaag. Helmteken: een ster.
*Epe-1-1: Jacob te Pezel en zijn vrouw Agnes Weyenberch, geërfde in Veluwe 4-3-1698.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995f) en Epe-1-2: zegel van Arnoldus ten Pezel, Vaassen 4-7-1765.
ten PEZEL - gevierendeeld, 1. een dwarsbalk, vergezeld boven van drie waaiersgewijs geplaatste eikels, 2.
een naar links overhangende roos aan een gebladerde steel, op grond, 3. een ster, 4. drie klaverbladeren.
Helmteken: een ster.
*Veluwe-2-1: zegel -?- ten Pezel, Vaassen 9-8-1759.
ten PEZEL - gevierendeeld, 1. een golvende dwarsbalk vergezeld boven van drie eikels waaiers-gewijs
gerangschikt, 2. een horizontaal geplaatste boomstronk rustende op de benedenrand, waarvan omhoog
langs de steel een naar links gebogen takje, 3. een ster, 4. drie klaverbladeren. Helmteken: een ster.
*Nuys: Arnoldus Ten Pezel, Vaassen, 1-2-1759, 9-8-1759.
PFISTER - een pijl rustende op een zeer klein voorwerp als een breed hoefijzer zonder kalkoenen en de
punten naar beneden en rustende op de benedenrand.
*Gelderland-17: Cristoffel Jacob Pfister, Arnhem, 11-1-1786.
PHILIPS - een monogram.
*Arnhem-30 en AZ-419: Christiaen Philips, gardiaen 1692.
PHEUSS, zie FEUSS.
PICARD - drie verticaal geplaatste kreeften. Helmteken: een leeuwenkop.
*Arnhem-18: Jan Picard, Arnhem 12-7-1799.
PIEC - een ?
*Gelderland-2: Gysbert Piec, raad en overste rentmeister onser (=Reynalt vhertog van Gelre) lande van
Gelre, 1422.
PIECK - een halfaanziend gestelde schuinlinks geplaatste ossenkop. Helmteken: de ossenkop met korte
hals.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995c) zegel van Dr. Gijsbert Pieck, schout van het ampt Brummen 31-12-1763.
*Veluwe-1: idem 13-3-1755.
*Veluwe-4: idem 17-2-1759.
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*Rhemen: Dr. Gijsbert Pieck, scholtis ampt Brummen 14-6-1762.
Variant: een ossenkop zonder hals. Helmteken: dito zonder hals.
*Veluwe-7: Gijsb. Pieck, scholtis ampt Brummen 28-6-1756.
PIECK -in rood een zilveren kruis. Helmteken: een rode haan. Dekkleden: rood en zilver.

Bron: Hollandse Genealogsiche
Databankk.

Zegel van Aernt Pieck uit 1395
Bron: internet < Gelders Archief.

Wapenboek van de Ill. Zwanenbroederschap te
Den Bosch 1642 resp. 1655.

Links: *Codex CLIII/153.Quartiers
Genéalogiques de diverses familles des PaysBas, ca 1578-1630, in Comitum de Limburgs
Stirum Codices Selecti. Uitgeverij Jan van
Helmond, Leuven (2004).
Rechts: *HUA 643-1/2400-5 Wapenboek
Engelen. kleuren omgekeerd.
Zie ook TORCK.

PIETERSZ - een schuinbalk, vergezeld rechts en links van drie lelies zoomsgewijs gerangschikt.
Helmteken: een lelie tussen een antieke vlucht.
*Harderwijk-3: Jan Pietersz, schoudt tot Versem 23-11-1604. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
PILENSZ - een omgewende stappende wolf.
*zegel van Wolter Pilensz.
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PINSSEN van der A - fedwarsbalkt van acht stukken, zilver en zwart. Helmteken: een zwarte vogel tussen
een zwart en zilveren vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.
Variant: gedwarsbalkt van zes stukken, zilver en zwart. Helmteken: een zwarte vogel tussen een zwart en
zilveren vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.

Zie voor Bron van Pallandt.
Wapen hier geplaatst,vanwege vermelding bij van ISENDOORN a BLOIS.
Variant: gedwarsbalkt van zes stukken, zilver en zwart.

G:M:Pynssen vander A.
Kaart Slapersdijk
Handfoto Ad J. de Jong.
PIPER - in goud een uil met de kop aanziend staande bovenop een boomstam op zeer lage grond,
waaraan links een gebladerde tak.
*Brantsen: Stephanus Piper, ampt Rheede 14-3-1760.
Volgens J. de Boo. 2000. Hoe houdt een vogel zijn vleugels? Heraldisch Tijdschrift 6: 25-30 is de uil altijd
aanziend gesteld.
Variant: in zilver een uil met de kop aanziend van natuurlijke kleur zittende op een (on)bebladerde zijtak
van een afgezaagde stam staande op een grasgrond/gouden grond, alles van natuurlijke kleur. Wrong en
dekkleden: groen en zilver. Helmteken: de uil van het schild.

◄Bron: Hollandse
Genealogische
Databank.
▲Wapenboek van de Ill. Zwanenbroederschap te
Den Bosch,1730 en 1757.
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*ten Houte de Lange (2001).
PLANTEN - geen wapenschild, een springend paard op een strook grasgrond en de letters N en P.
daaronder.
*Gelderland-3 en Gelderland-6: N. Planten, Voorst, 27-10-1801.
Wellicht heeft hij dit niet-heraldisch zegelstempel laten maken om te voldoen aan de eisen van de 'Franse
tijd'.
van der PLAS - in zilver een zwart anker, boven vergezeld van drie vijfpuntige, kleine, blauwe sterren,
naast elkaar, de middelste iets hoger dan de beide andere. Helmteken: een ster uit het schild. Dekkleden:
zilver en blauw.

*bron een lakzegel, kleuren van C.J. van den Bosch: Rutger van der Plas, Wageningen 1751.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994d): zegel van R. van der Plas 1-5-1751.
*Gelderland-1: R. van der Plas, Wageningen 18-1-1746.
*Nuys: R. van der Plas, procureur, 1755.

van der PLAS - een anker, boven rechts en links een vijfpuntige omgekeerde ster. Geen helmteken:
*Gelderland-5: Van der Plas, Wageningen 4-7-1716, leenman van Gelre.
PLATE - een dubbele monogram van de letters J en G.

*AZ-420 J. Plate, Gardiaen, 1752.
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PLATE - geen schild: een korenschoof op grond.
*Gelderland-5: N. Plate, leenman van het Huis Wilp, -?- 22-6-1782.
PLEURITS - een dwarsbalk vergezeld boven van twee sterren en beneden van de letter WP.

*Arnhem-30 en AZ-421 en AZ-422: Willem Plevrits/Plvervs/Pleurits,
weert/hospes.
De tekening toont een gedeeld schild.

PLOECH - een kruis beladen met een adelaar, die gedeeltelijk buiten het kruis uitsteekt/een adelaar over een
kruis heengaand.

Steven Ploech, Arnhem 22-4-1389.
GAA-Loeff 246.
Foto RAGelderland.

Vijf zegels uit het GAA (foto’s Gelders Archief Arnhem).

Deric Ploech, 1410.
Verkerk B6554/24.
GAA-OAA-2350-550.

Ruquin Pluech, 1375
Verkerk B6525/16
GAA-NB0631-49.

Riquin Ploech, 1415
Verkerk B6557/7.
GAA-6166-533.

*Arnhem-6-1:Derick Ploech, schepen van Arnhem 28-11-1420, 27-3-1441. Omschrift: Ploich; Dirick Ploech,
scepen tot Arnhem 27-3-1441. Tekst: Ploich; Steven Ploich, scepen tot Arnhem 1-9-1442. Omschrift: alleen
de voornaam resteert; idem 1442. Omschrift: Ploech.
*Arnhem-14: Dirc Ploech, scepen van Arnhem 10-6-1428. Omschrift: de naam.
*Arnhem-15: Steven Pluech, schepen van Arnhem 20-1-1364. Omschrift: de naam. In tekst: Ploech.
*Klooster-1-3: zegel Derick Ploech, Derick, schepen van Arnhem 19-2-1432.
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*Arnhem-32: Requijn Ploech, scepen van Arnhem. Muschart: een kruis mogelijk beladen met een ?.
Omschrift: Requyn Ploch; Dirc Ploech, scepen van Arnhem 30-1-1401. Omschrift: de naam; Steven Ploech,
scepen van Arnhem, Arnhem 22-4-1389. Omschrift: de naam in Latijn. i dei Pllech (schrijft Muschart erbij,
maar waarom?).

Steven Ploech, 1364
Verkerk B6556/16.
GAA-OAA-4490-1364.

Steven Ploich, 1462
Verkerk B6528/20.
GAA-BW-405-69.

Variant: een breed kruis, beladen met een adelaar, die niet buiten het kruis steekt.
*Arnhem-14: Steven Ploech, scepen van Arnhem 14-5-1437. Omschrift: de naam.
*Verkerk (1992, afb. 22: zegel Stephanus Pluech, Arnhem 20-1-1364, afb. 39: zegel Steven Ploech,
Arnhem, 22-4-1389; afb. 48 zegel Derick Ploech, Arnhem, 29-8-1410).
*Arnhem-16: Ricwin Ploech, scepen tot Aernhem 1415. Omschrift: de naam.
*Arnhem-34: Stheven Ploich, schepen van Arnhem 1448. Omschrift: beschadigd.
foto’s Gelders Archief.
Zie ook CLOECK.
Variant: een kleine omgewende adelaar over een kruis heengaand.
*Arnhem-33: Dirc Ploech, scepen van Arnhem 13-5-1419.
PLOEGH, zie CLOECK.
van der PLOEGH - drie harten, elk gaand over twee schuingekruiste pijlen met de punten omlaag en de
letters C en B resp. rechts en links naast het benedendste hart.
*Rheden-2-1: Bert van der Ploegh, 16-8-1746.
Muschart: dit wapen is niet van hem? Het zal van een C-- B-- geweest zijn.
PLOEGMANS - een omgewende ploeg op grond en de letters G, S en P.
*Gelderland-5: Gosina Gerdina Ploegmans, Arnhem 4-1-1766.
PLOOS VAN AMSTEL - zilver-rood geschakeerd kruis over gedwarsbalkt van acht stukken goud en zwart.
Helmteken: een kroon met een uitkomend hert van natuurlijke kleur. Ook een blauw-gouden wrong waaruit
een hert van natuurlijke kleur komt. Dekkleden: zwart en goud.
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◄Bron: Hollandse Genealogische Databank.
▲Wapenboeken van de Ill. Zwanenbroederschap te Den Bosch, 1642 resp. 1999.
*ten Houte de Lange (2001).
*Veluwe-2-2: zegel Johan Ploos van Amstel, testament Arnhem 22-10-1663.
Variant: Muschart tekende de balken goud en blauw, en voegde een hartschild toe: in blauw een gouden
lelie.

*Muscharts Wapenboek Amersfoort.
PLUEGERS - monogram.
*Arnhem-25: Geraerdus Pluegers, 1724 boekhouder.
PLUERUS - de hoofdletters W en P; in het schildhoofd twee zespuntige sterren.

*Arnhem-23: Willem Pluerus, hospes, Arnhem jaar?

PLURUS - doorsneden, A. in zilver in het schildhoofd twee zespuntige rode sterren naast elkaar, B. effen
rood. Een aanziende helm met zilver-rode wrong. Helmteken: drie struisveren van rood, zilver en goud.
Dekkleden: zilver en rood. Schildhouders: twee verschillende krijgslieden.
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*Staats Evers (1874) nr 1.23: Gerhard Plurus, Arnhem, 1682.
*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem: Gerhard Plurus, Ao 1682. 25. Maij.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
PLIJSTER - een voetboog met de zwengel links.
*Brantsen: Cornelis Plijster, Rheden 17-1-1639. Omschrift: de naam met de voornaam Jacob.
Jacob Plijster zal een verwant van Cornelis Plijster zijn.
van de POEL - in blauw een gouden apothekersvijzel/mortier met twee zilveren stampers eruit/waaruit een
stamper en spatel steken. Helmteken: de apothekersvijzel tussen een blauwe vlucht.

*Gelderland-1: zegel, Henrick van de Poel, bezitter van een bouwinge tot
Reeden, Arnhem 10-7-1633; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St.
Joosten Schutterij Arnhem: Hendrick van de Poill, 1623.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
van de POEL - gedeeld, I. doorsneden, A. van de POEL (in plaats van twee zilveren stampers rechts een
zilveren spatel en links een zilveren stamper), B. in zilver een zwart merk, II. van REENEN/RIENEN.
Helmteken: de vijzel tussen een blauw en gouden vlucht. Dekkleden: blauw en goud.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a, fig. 7 merk): Johan van de Poel, Arnhem.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Johan van de Poel.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van de POEL - gedeeld, I. van de POEL (vijzel), II. in goud een zwart schuinkruis vergezeld van vier zwarte
kraaien (van SCHRIECK). Helmteken: van de POEL. Er onder: Expectando.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan van de Poel, Arnhem; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St.
Joosten Schutterij Arnhem: Johan van de Poel.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van de POEL, zie Gijsbert van BRIENEN en Daniel t’ZAS.
van die POEL - een merk en letters I, D en P.
*Arnhem-6-1: Johan van die Poel, geërfde in OverBetuwe 20-11-1594. Omschrift: de naam.
van de POELL, zie van de POEL
POELMAN - een dwarsbalk beladen met een schildje waarin een lelie.
*Arnhem-25: broeder Herman Poelman, prior 28-9-1468. Omschrift: --MA-Variant: in groen een zilveren dwarsbalk vergezeld boven van een zilveren lelie. Wrong en dekkleden:
groen en zilver. Helmteken: een zilveren lelie.
van POELWICK - een dwarsbalk, gevaird in twee rijen. Helmteken: op een gekroonde traliehelm een
pauwenstaart.
*Arnhem-6-1: Willem van Poelwick, huismeester van St. Peter Gasthuis te Arnhem 29-6-1565, schepen tot
Arnhem 29-6-1565. Omschrift: de naam; Henrick van Poelwick, scepen tot Arnhem 1537, burgemeester
van Arnhem 10-4-1552, 24-4-1554. Op een lint de naam.
*Arnhem-6-3: Willem van Poelwyck, 22-7-1548.
*Rhemen: Henrick van Poelwick, 1526; Willem van Poelwick, 12-1-1564.
*Gelderland-1: Henrick van Poelwijck, gerichtsman 16-4-1537. Helmteken: een traliehelm. Op een lint de
naam.
*Gelderland-2: Willem van Poelwick, schepen van Arnhem, St. Petrus 1562. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-?: Henrick van Poelwick, scepen tot Arnhem 6-12-1541, 6-12-1549. Op een lint de naam.
*Arnhem-14: Henrick van Poelwick, scepen van Arnhem 9-11-1523, 26-2-1550. Op een lint zijn naam.
*Hattem-2-3: Henrick van Poelwijck, buurschap Tongeren, kerspel Eep (=Epe) 13-11-1525. Omschrift: de
naam.
*Klooster-1-1: Henrick van Poelwick, schepen van Arnhem 6-2-1519. Hij is gehuwd met Eva van LAWICK
(geënte dwarsbalk).
*Gelderland-7: Henrick van Poelwijck, Gelders leenman 1529. De naam op een lint.
Variant: helmteken: op een gekroonde traliehelm een smalle pauwestaart.
*Arnhem-14: Willem van Poelwick, scepen van Arnhem 25-6-1564. Omschrift: de naam.
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Variant: een dwarsbalk in twee rijen geënt of gevaird doorsneden.
*Gelderland-2: Willem van Poelwick, schepen van Arnhem, 22-12-1567. Helmteken: op een gekroonde
traliehelm een smalle pauwenstaart. Omschrift: -.
Muschart citeert een interessant gegeven: in een charter verklaren de schepenen op 14-7-1576 'Also
Wilhelm van Poelwick gestorven ende sijn segell gebraecken (=gebroken) geweest ijd seker duer bryeff
(van 20-7-1571) besegelt wordt.'
van POELWIJCK - een dwarsbalk in twee rijen geënt doorsneden. Helmteken: een gekroonde traliehelm
een smalle pauwestaart.
*Arnhem-17: Willem van Poelwick, schepen van Arnhem 22-11-1558. Op een lint de naam.
*Arnhem-32: Willem van Poilwick, geërfde te Arnhem, Nijmegen 2-8-1562. Omschrift: de naam; Henrick
van Poelwick, borgermeister 18-11-1546, scepen van Arnhem 16-2-1549.
van POILICK - drie ringen.
*Arnhem-6-1: Wolter van Poilick, erfpachter van Overbetuwe 21-9-1569. Omschrift: de naam.
van de POILL - zie van de POEL.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Hendrick van de Poill, Arnhem 1623.
POIRTMAN - een wereldbol (het kruis vrij hoog en groot).
*Arnhem-6-1: Derick Gerretsen en zijn vrouw Sophia: land in de Overbetuwe 11-6-1551. Omschrift: de
naam. Tekst: Derick Gerritsz gnd Poertman; Derck Poirtman, Arnhem 4-6-1564. Omschrift: de naam.
Zijn vrouw: een lelie in een mansschild. Omschrift: niet te lezen.
POITOU - in zilver twee zwarte palen. Helmteken: een zilver-zwarte antieke vlucht.

*Arnhem-5: Mr. Everhardus
Poitou.
*Gelders Archief inv. 352.1
Wapenboek S.
Lucasbroederschap Arnhem:
Everhardus Poitou, I.V.D.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.
POITOU - doorsneden, A. twee palen, B. ?. Helmteken: een vlucht.
*Arnhem-34: Evert Poitou, J.U.D. 23-12-1593. Omschrift: de naam.
van de POL - in goud een blauwe linkerschuinbalk beladen met drir vijfpuntige sterren, een punt naar
beneden gericht, en vergezeld boven van een rode toren, en beneden van een rode lelie. Helmteken: een
vlucht van goud en blauw. Dekkleden: goud en blauw.

*Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 26 (1972):
231, wapenbeschr. 25: Van de Pol, Lunteren.
zw (Bron); zw (Nikkels).
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van de POL - een schuinbalk vergezeld rechts van een schuinlinks geplaatste lelie, links van een gaande
beer met geringde halsband rustende op de balk. Helmteken: een uitkomende beer met geringde halsband
met de linkervoorpoot een kleine lelie ondersteunend.
*Nijkerk-1: Willem van de Pol wdr. Grietje van Strieland, huw. voorw. Nijkerk 3-2-1809 met Maartje Eijbach.
Op 19-4-1809 zegelt Bruinis van Westerveldt met dit zegelstempel.
Variant: de lelie gewoon geplaatst en de beer in de richting van de balk. Helmteken: een uitkomende
gehalsbande beer met lelie in linkerpoot.
*Veluwe-6: Willem van den Pol Nijkerk 3-2-1809.
Zie boven.
van de POLDER - doorsneden, A. in zilver een zilveren (!) vogel rustende op de snijlijn, B. in blauw vijf
gouden (3-2). Helmteken: de vogel van het schild. Dekkleden en wrong: goud en blauw.
*M.J. Nix, maart 1984: Jan van de Polder, gegoed in Oldebroek en Elburg, ca 1800. Zeven (2001).
zw (Nix), en Zeven (2001a).
zilver op zilver.
Variant: de vogel zwart. Dekkleden: zwart en goud.
*ten Houte de Lange (2001).

kleur Zeven-Hissink.
van de POLL - een adelaar. Helmteken: een lelie.
*Horst-1: Aelbert van de Poll, geërfde In Veluwe, Beekbergen in ampt Apeldoorn 1-3-1723.
van de POLL - in goud een zwarte dwarsbalk vergezeld boven van twee en beneden van één rode ruit.
Helmteken: tussen een goud-zwarte (antieke) vlucht een rode ruit. Dekkleden rood en goud.

*ANF no 107 (1883).

Bron: Hollandse Genea- Wapenboek van de Ill
Logische Databank.
Zwanenbroeder. schap te Den Bosch.
Variant: in zilver een dwarsbalk, vergezeld boven van twee ruiten en beneden van één ruit, alles zwart.
*wapenkaart, A.P. de Kleuver, Veenendaal.
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Dit wapen wordt ook afgebeeld op schilderijen met beeltenissen van leden van het geslacht Van
Sypesteyn: F.G.L.O. van Kretschmar. 1969. De portretten op het kasteel Sypesteyn, te Loosdrecht. Jbk.
Centr. Bur. Genealogie 23: 114-173.
van den POLL - drie naakte vrouwenborstbeelden met lang haar. Helmteken: een vrouwenborstbeeld van
het schild.

*Wapenkaart in Gens Nostra 1964: p1: lakafdruk van zegel van Elisabeth
van d. Poll wed. Jan Jochems, brouwer, testeert 1737 en 1749; in
Heerlijkheidsarchief ter Horst.
zw in Gens Nostra 1964: 91.
*Horst-1: Elisabeth van den Poll, wed. Jan Jochems Brouwer, 15-7-1749.
Het haar naar links afhangend.
van den POLL - drie zwemmende vissen boven elkaar. Helmteken: twee
vissen met de koppen omlaag als omgekeerde keper geplaatst.
*Gelderland-5: Gijsbert Woutersz van den Poll, ?Hattem 6-5-1640.
Hij zegelde gelijktijdig met Henrick van VANEVELT met een identiek
zegelstempel. Waarschijnlijk gebruikte dus Gijsbert W. van den Poll niet
zijn eigen zegelstempel.
POLMAN - in goud een linkerschuinbalk, ondersteund door een halve rechterschuinbalk, beide balken
geschakeerd van zilver en rood. Helmteken: een helmkroon met zilveren vlucht. Dekkleden: rood en goud.

*F.J. Nikkels (Epe); J.B. Rietstap. Armorial Général; J.
Polman, Vaassen: vloersteen, kerk, Ruinerwold.
kleur (Nikkels).
Veluws?
Variant: De figuur uit het schild liggend op een wrong van rood en goud.
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Twee alliantiewapens

Alliantiewapen van Johan Polman
Alliantiewapen van Pieter Engberts
en Geertjen ter Steege.
Van der Blesse en Grietje Polmans.
Bron: C. de Graaf & J.A. de Boo. 2005. Memoriael van het geslachte ende afkomste van Michiel Schultinck.
GN 60: 202-275.
PONSE - een stappende haan.
*Gelderland-5: Jan Ponse, leenman van het Huis Doreweerd, 3-6-1791.
PONSE - een omgewende zwaan.
*Gelderland-5: Derk Ponse, leenman van Gelre, Arnhem 26-8-1786.
POST - twee kruislings geplaatste hooivorken met de twee naar buiten niet gekrulde tanden omhoog,
vergezeld rechts en links en beneden van een zwaan. Helmteken: een zwanenkop met hals.
*Gelderland-20: E.J. Post, predikant te Srnhem, 20-8-1795.
POST/de la COUDRE - alliantiewapen: man: in blauw twee schuingekruiste hooivorken met twee tanden
omhoog vergezeld rechts, links en beneden van een zwaan (POST); vrouw: in blauw een vogel met
opgerichte vlucht (de la COUDRE). Helmteken: een zwanekop met hals (POST).
*Arnhem-18: Evert Johan Post, pred. te Arnhem en zijn vrouw O.M. de la COUDRE, Arnhem 25-4-1788.
*Arnhem-21: E.J. Post, scriba van de N.H. kerk te Arnhem 22-4-1803.
POTGIETER - een gekroond monogram van de letters B en P.
*Gelderland-4: Benjamin Potgieter, scholtis tot Doornspijk 25-7-1695.
*Gelderland-5: Benjamijn Potgieter, scholtis tot Doornspijk 22-7-1720.
POTGIETER - een dwarsbalk vergezeld boven van twee elkaar rakende, op de dwarsbalk rustende,
kepers, en beneden van een klaverblad.
*Muschart (1949); en VG 6 (1981): 115.
*Oldebroek-1: Benjamin Potgieter, scholtus van Doorspijk 13-8-1714.
*Gelderland-4: Benjamin Potgieter, scholtis van Doornspijck 7-4-1715.
Zie OTTERS.
*Gelderland-5: Nicolaas Potgieter, leenman van Gelre. Elburg 6-8-1716 (burgemeester van Elburg), 20-61735: Benjamin Potgieter, scholtis ampt Doornspijk 30-7-1711.
POTGIETER/OTTERS - gedeeld, I. een dwarsbalk vergezeld van twee elkaar rakende kepers, die op de
dwarsbalk rusten, en beneden van een klaverblad (POTGIETER), II. beladen met een springende otter met
een lange staart en met een verticaal geplaatste vis in de bek (OTTERS).
*R.T. Muschart. 19xx. Bijdr. en Meded. Gelre 49: 319-352: Nicolaas Potgieter, burgemr. van Elburg 1716,
1734, 1741, tr. 1716 Catharina Otters.
POTGIETER/van BRIENEN - een alliantiewapen, man: POTGIETER (dwarsbalk en kepers), vrouw: van
BRIENEN (eenhoorn).
*Gelderland-5: Nicolaas Potgieter, burgemeester van Elburg, 2-6-1741.
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van POTHOVEN - drie lelies. Helmteken: een lelie tussen een antieke vlucht.
*Arnhem-34: Brant Henricksz van Pothoven, ampt Ede 28-5-1601. Omschrift: zonder Henricksz.
POUWELS - een merk.

*Arnhem-23 en AZ-425: Bernt Pouwels, Arnhem.

PRANGER - fragment: twee kronen naast elkaar in de bovenhelft.
*Veluwe-3: Diderick Pranger, geërfde in Veluwe, Nijkerk 16-8-1697. Omschrift: Diderick ---.
Muschart: vrij zeker drie kronen.
PRANGER, zie ook ONBEKEND-18
van PRESICHAEF, PRESICHAVE, PRESICHAVEN, PRESIJCHAVE - een adelaar/een roofvogel met het
bovenlijf als van een heraldische adelaar, doch rustende op beide poten en zonder staart. Helmteken: een
adelaarskop met hals (en borst) tussen een antieke vlucht.
Verkerk (1992, afb. XVb zegel Godefridus de Presichove, Arnhem, 31-81476).
Verkerk B6558/3.
GAA-OAA-6193-1091.
foto Gelders Archief.
*Muschart (1939).
*Arnhem-6-1: Winant van Presichave, scepen tot Arnhem 1539. Op een
lint de naam; Wijnandt van Presichaven, scepen thoe Arnhem 5-101545.
*Hattem-2-3: Bernt van Presickhave, drossaart en richter van Veluwe 36-1496. Omschrift: de naam.
*Arnhem-14: Godfridus van Presijchave, priester, procurator der gemeijder vicalen van de moeder kerck
t[hoe] Arnhem 31-8-1476. Omschrift: de naam.
*Arnhem-16: Godert van Presichave, leenheer, Arnhem 1422; Sander van Presichave, 1443. Omschrift:
weg; idem Wijnandt van Presichave, scepen thoe Arnhem 2-10-1545. Op lint de naam. Papierwaszegel.
*van der Hoop: Wijnant van Presichave, 1528. Op lint: de naam.
Variant: helmteken met wrong: adelaarskop met hals tussen een vlucht.
*Arnhem-14: Wijnant van Presichave, scepen van Arnhem, 15-1-1535: Op een lint de naam.
Variant: helmteken: op een traliehelm met wrong een adelaarskop met hals tussen een antieke vlucht. Op
een lint de naam.
*Arnhem-14: Winant van Presichave, scepen van Arnhem 26-2-1550.
Variant: Helmteken: de uitkomende roofvogel zonder vleugels tussen een antieke vlucht.
*Hoff: Bernt van Presichave, drost en scholtis van Veluwe 10-2-1497. Omschrift: de naam.
PRIELLE - in zilver op een grasgrond drie bomen van natuurlijke kleur, ervoor vergezeld van een
springende omkijkende zwarte haas. Helmteken: de haas van het schild uitkomend. Dekkleden: zwart en
zilver.
*van den Bosch, 1984: Wagenings geslacht de Prill. Dit geslacht heet oorspronkelijk Prielle (ACZ).
zw (Bron).
Zie ook PRILL.
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PRILL - een springend naar links omkijkende haas voor de stammen van drie naast elkaar staande bomen
op (losse) grond.

*Hoevelaken-1: Theodorus Prill, brief 26-7-1754 Muschart: geen wapen. En
Veenendaal 25-10-1754: een gekroond monogram van de letters T en P. Hij
heeft 'grote hoeveelheden candy en zieroop' gekocht, is koopman aldaar.
Zie PRIELLE.
PRINS - een boom.
*Brantsen: F. Prins, Ede 31-10-1845.
PRINS - een geplante boom, waarvan de stam voor een merk. Helmteken: de boom.
*Enghuizen-1: Henricus Prins, schoolmeester tot Bennekom 10-1-1768, 19-1-1768.
N.B. Dus hier het merk achter de stam en bij de volgende voor de stam.
PRINS - in purper een oranjeboom op een terras en twee naar elkaar toegewende kruislings geplaatste
weerhaken over de stam, alles van goud. Gekroonde helm. Helmteken: de oranjeboom van het schild.
Dekkleden: goud en purper.
◄H. Waller. 1902. Genealogie van het geslacht Prins (Gelderland).
Wapenheraut 6: 66.
*G.D. Cornelissen de Beer, 29-9-90: Aalten, burgemeesters te Bennekom. Zie
ook voor afb. en beschr. L. Hoogers. 1990. Carel Johannes Leonardus Mos
(burgemeester van Hattem). Heemkunde Hattem nr 42: 121-131, onder
verwijzing naar H. Waller. 1902. Wapenheraut.
*ten Houte de Lange (2001).
*Ede-2: Theod. Prins, ontvanger van het ampt Ede 4-6-1807.
*Ede-3: Prins, burgemr. van Bennekom 9-1-1811.
*Gelderland-15: Theodorus Prins, boschmeester van Veluwen, Bennekom,
23-2-1765.
PRINS - een merk.
*Putten-1-1: Lubbert Beersen Prins, leenman van het huis toe Putten 2-11-1687.
PROEST-- een merk.
*Arnhem-17: Jacob Proest 28-4-1581 (1).
*Arnhem-6-1: Jacob Proest, vrijzeker te Arnhem 21-9-1597. Omschrift: de naam (2).
(2) identiek aan die van Derck Janssoen van ESSEN.
PRONCK - een hart met sterren.
*Arnhem-21: J. Pronck, magistraat van Arnhem, Zutphen 20-4-1805.
PRONCK - een stappend Paaslam op lage grond vergezeld boven van een hart en daarboven van drie
sterren. Helmteken: een ossekop aanziend gesteld tussen een vlucht.
*Harderwijk-2-5: A. Pronck, schepen van Harderwijk 7-10-1726.
*Grotenhuis: J. Pronck, Arnhem 20-12-1673.
N.B. Het Paaslam zal wel identiek zijn als hieronder beschreven (ACZ).
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PRONCK - een stappende Paaslam met de rechtervoorpoot geslagen over de voor het lichaam langs
gaande stok met gespleten brede wimpel beladen met een kruis en vergezeld boven van een klein hart en
daarboven en rechts en links van een kleine ster/- een stappend schaap boven vergezeld van drie sterren
(1-2) en tussen de bovenste ster en het schaap een hart. Een gekroond schild.
*Voorstonden-1: Arnold Pronck, geërfde in Veluwe, Zutphen 13-7-1796. Zie OTTERS/PRONCK.
PRONCK - in blauw een zilveren hart, vergezeld van drie gouden zespuntige sterren (1-2), in de schildpunt
een stappend zilveren paaslam, een rood met een gouden kruisje beladen vaandel dragende, de stok van
het vaandel van goud. Een aanziende helm met zilver-blauwe wrong. Helmteken: een aanziende ossenkop
van natuurlijke kleur met gouden hoorns tussen een vlucht van blauw en zilver.Dekkleden: zilver en blauw.

▲kleur Zeven-Hissink;
▲▲Staats Evers (1874) nr 1.46: Gerh. Pronck, Arnhem, nov. 1705; nr 1.58: Arnold Pronck, Arnhem, 23-11723; nr 1.60: Jan Reindert Pronck, Arnhem, 14-2-1727; nr 2.13: G. Pronck, Arnhem, 22-11-1753.
Wapenboek Muziek-College St. Caecilia te Arnhem, GAArnhem.
*Gelderland-5: Gerhard Pronck, secretaris Rekenkamer van Gelderland, Arnhem 26-3-1768.
*Gelders Archief, Wapenboek St.Caecilia Concert Arnhem nr 16::Gerh: Pronck, 1705 in Nov., Arnoldus
Pronck, Den 23.Januarij 1723. Tek. W. ten Haegh., Jan Reijnd: Pronck, 1727.14.Febr: Tek W. Ten Haegh;
nr. 17: G. Pronck, Den 22 Novb 1753.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
*Rhemen: Dr. Gerhard Pronck, Arnhem, secr. van de Rekenkamer van Gelderland 5-1-1707.
*Verwolde-2: Gerh. Pronck, Dieren, 25-11-1731.
S.E. Pronk. 1999. De familie Pronck uit Alzey. Pronk-Stukken nr 20, december 1991.
Zie boven en beneden.
*ten Houte de Lange (2001): Dekkleden: rechts blauw en goud en links: blauw en zilver.
PRONCK - in blauw een stappend Paaslam boven vergezeld van drie sterren (1-2) en tussen de twee
benedenste sterren een hart. Helmteken: een aanziende ossenkop tussen een vlucht.
*Enghuizen-1: G. Pronck, Arnhem 2-2-1788.
*Gelderland-2: Dr. Gerhard Pronck, geërfde in Veluwe, 17-1-1711.
Zie boven.
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PRONCK - een stappend Paaslam op zeer smalle grond vergezeld boven van drie sterren naast elkaar en
daar onder een hart. Helmteken: een aanziende ossenkop tussen een vlucht.

*Gelderland-5: Abraham Pronck, Arnhem 17-4-1787.
Variant: Helmteken: een los zwevend aanziend gestelde ossenkop uit wiens bek rechts een klaverblad
hangt, tussen een vlucht van 11 slagpennen.
*Arnhem-11: N. Pronck, predikant te Nijkerk, 23-5-1763.
PRONCK/van de GRAAF - alliantiewapen: man: PRONCK (Paaslam), vrouw: in blauw twee griffioenen en
in een zilveren schildhoofd een gaande leeuw (van de GRAAF).
*Dr. Gerhard Pronck, auditeur van de Proviniale Rekenkamer van Gelderland, tr. Petronella Christina van
de Graaf, Arnhem 10-7-1789.
PRONCK - een Paaslam.
*zie Hermina H. OTTERS.
*Ned. Patriciaat.
PRONCK - een Paaslam op lage grond waarboven een hart en daarboven drie sterren. Helmteken: een
aanziende ossenkop tussen een vlucht.

Arnold Pronck. Harderwijk 3-6-1744.
GAHarderwijk.
Foto Karel Uittien.

*Harderwijk-2-5: Arnold Pronck, schepen van Harderwijk 7-16-1726.
*Arnhem-18: Mr. Gerard Pronck, schepen van Arnhem 29-7-1772.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e) zegel: Arnold, schepen van Harderwijk 5-7-1751. Dr. Gerhard Pronck,
secr. Rekenkamer van Gelderland 30-7-1711.
PRONCKERT - gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een pronkende pauw, 2 en 3. opnieuw gevierendeeld van
goud en zwart. Helmteken: een pauw.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van C.P. Pronckert, predikant te Woudenbergh 14-7-1758; dezelfde
pred. te Montfoort 15-5-1786 (RAGld: Archief Schimmelpenninck van der Oije tot de Poll).
*Zeven (2003a): met afbeelding van zegel van C.P. Pronckert, 1758.
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PROOSDIJ tot Arnhem - een brede vis, schuinrechts geplaatst en naar links gebogen.
*Gelderland-2: Johannes, proest tot Arnhem 1341 (2x), Janna praest tot Arnhem 22-3-1342. Omschrift: de
naam. Donkerrode was.
PROOSDIJ tot Arnhem - een brede vis, verticaal geplaatst en sterk naar links gebogen.
*Gelderland-2: Johan, proost van Arnhem 29-1-1339, 1342. Omschrift: S.SECRET.JOH----. Beide zegels
van rode was.
Wellicht Johan Molyart/Moliart, cappelaan ende reyntmeyster van graaf Reinart van Gelre: een verticaal
geplaatste vis zonder schild. Omschrift: de naam in Latijn.
PROPER - geen schild: drie bootshaken en een kunstig lint en de letters P en P.
*Gelderland-6: Peter Proper, onderscholtis van Harderwijk 1-7-1634.
PROPER - doorsneden, A. in goud drie haken, één verticaal en twee schuingekruist, de benedenste delen
gaande over twee verkorte strepen, over de uiteinden waarvan twee afgewende wassenaars, alles van
zwart, B. in goud een leeuw, vergezeld boven van drie naast elkaar geplaatste, sterren, en onder van vier
sterren (3-1), alles van blauw. Helmteken: de drie haken en één verkorte streep van het schild uitkomend.
Dekkleden en wrong: goud en zwart.

* Schutte (1975):. III.073 Hermannus Proper,
Harderwijk. en F. Nikkels: lelies
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

*van Delen: W. Pannekoek, Amersfoort 1711-8-27, gegoed op de Veluwe, 18-3-1712; Wynand Pannekoek,
Amersfoort 20-6-1712, geërfde in Veluwe. Omschrift:
SIG.WINAND.PANNECOECK.
*Gelderland-6: Wijnant Pannekoick, 10-5-1608.
Variant: gedeeld in plaats van doorsneden, de bovenste haak naar rechts en de beide wassenaars naar
links gewend.

PROPER - een dwarsbalk beladen met een huisje links en rechts daarnaast twee eenden? en vergezeld
boven en beneden van een zesbladige bloem/roos met een sterretje. Helmteken: drie hellebaarden
waaiersgewijs geplaatst, de rechtse naar rechts en de beide andere naar links gewend.
*Horst-1: Bernardus Proper, noodschepen van de heerlijkheid t Loo 10-4-1752; Gerrit Proper, schepen van
de heerlijkheid 't Loo, 13-2-1782, 16-10-1784.
*Gelderland-5: Johannes en Gerrit Proper, leenman van het huis Cannenburg, Apeldoorn 24-4-1781.
Variant: Muschart: de bloemen lijken op aardbeien.

877

*Horst-1: Hermannus Proper, noodschepen van de heerlijkheid t Loo 27-11-1748; idem 24-2-1761.
PROPER - een dwarsbalk vergezeld boven en beneden van een aardbei. Helmteken: de drie stokken als ?-.

*Schimmelpenninck: B. Proper,
noodschepen van de Heerlijkheid 't Loo
27-3-1755; H. Proper, idem.
van PUIFFELER - een schuinbalk. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een Midashoofd met snor
en brede baard, uitstaande haren en de lange oren recht omhoog.
*Arnhem-15: Werner van Puiffeler, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
PULL – in zilver drie zwarte kannen (pullen).

◄Kaart van de Slaperdijk, 1705.

PUT - drie schuinkruisjes.
*Hattem-2-3: Boelman Put, kerspel Heerde 18-4-1453. Omschrift: de naam.
PUTMAN - in rood drie gouden brandemmers. Helmteken: een vogel met opgeheven vlucht.
Een sprekend wapen. Immers de putman gebruikt emmers om water uit een put te halen.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van E.H. Putman, Deventer 20-6-1762.
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Variant: Helmteken: de vleugels zijwaarts omlaag.

Adolf Hendrich Putman, de Rechten
doctor,Verwalter, Dijkgraaff van Veluwe,
het ampt van Voorst 26-11-1719.
HCZwolle. Coll. Van Hövell, huize
Wezeveld, toegang 568.3 nr 106.
Ontv. van zegel: W. Zoethoff, dec. 2010.
*Gelderland-4: zegel van Adolf Henrich Putman, vice-rigter in het
Nieubroek 9-1-1718.
van PUTTEN - gevierendeeld, 1. ?omgewend springend dier vergezeld linksboven van een ster, 2. een
takje waaraan vijf distelbloemen, 3. ?twee klaverbladeren naast elkaar op grond, 4. een voetboog.

Helmteken: een ster en de letters G, D en W naast het schild
*Gelderland-5: Gerrit Reinders van Putten, Gelders leenman, Epe 14-4-1790.
Tek. R.T. Muschart.
van PUTTEN - effen en een gekanteeld schildhoofd. Helmteken: een pothelm waarop (afgebroken).
*Gelderland-2: Herbert van Putten, ridder 11-8-1367. Omschrift in Latijn.
*Arnhem-29: charter 2947d: Pelgrijm van Putten, 3-5-1418. Omschrift: (afgebroken).
van PUTTEN - effen en een gekanteeld schildhoofd.

*Verkerk (1992, afb. bijlage 2 zegel Pelegrinus de Putten, Arnhem 1-81296).
foto Gelders Archief.
GAA-Loeff 18.

de PUTTER - klimmende griffioen met kleine wereldbol in de klauw van de rechtervoorpoot. Helmteken:
een uitkomende griffioen.
*Muschart (Zeven, 1995g): zegel van Josua de Putter, onderscholtis van het ampt Rheden te Rheden, 412-1773, 8-2-1774.
*Rheden-1: Barneveld-1: Josua de Putter, onderscholt ampt Rheden 12-8-1772, 25-8-1773, 30-10-1773,
30-11-1773 etc.
PIJKEREN – onduidelijk. Omschrift: S.—EN.IC PEYKEREN
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Ontv. van Lammert van Pijkeren, Arnhem, 14 sept.2010. Betreft zegel van Olde Henrick Pijkeren,
i.v.m. een schuldebekentenis van (zijn zoon) de Jonge Henrick Pijkeren. Meded. Zegelaar is Evert
DEESMERSZ.
*Archief Epe, Anthonisgilde inv. 88, 24-11-1498.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter Q

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correctied aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel
van het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn
handmerk in zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie,
die opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente-archief van
Barneveld. Geleidelijk aan zullen de nog ontbrekende afbeeldingen worden toegevoegd.

die QUAEDE - een schuinkruis.
*Arnhem-15: Engelbert die Quaede, Arnhem 1436. Omschrift: naam. In tekst: Quade.
QUAEDT - in zilver twee groene dwarsbalken, vergezeld boven en beneden van twee purperen rozen,
zilver geknopt, groen gepunt en ertussen een zwart hart. Helmteken: twee groenen voorwerpen in de vorm
van een baniervlucht. Iedere vlucht beladen met twee rozen van het schild, ook zilver gepunt, boven elkaar.
Dekkleden en wrong: zilver en zwart.

Johannes Wilhelmus Quaedt, Arnhem, 1 september 1669, praetor collegii
contesimus vigesimus sextus kalendis octobris 1671.
*Schutte (1975): 5.128 Johannes Wilhelmus Quaedt, Arnhem 1-9-1669.
Handfoto Ad J, de Jong, 2010.

QUAEDT-WICKRATH - in rood? twee beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalken. Helmteken: een
springend paard tussen een vlucht waarvan elke vleugel beladen is met een gekanteelde dwarsbalk van
het schild.
*Gorissen (1959).
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Hier geplaatst vanwege QUAEDT en QUADT.
QUADT - gevierendeeld, 1 en 4. twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, 2 en 3. een klimmende
eenhoorn. Twee helmtekens: 1. een vlucht waartussen een afgewende berenkop met hals?, 2. een vleugel.
Schildhouders: rechts een beer, links: een gekroonde leeuw.

Wapenboek van de Ill. Zwanenbroederschap te Den Bosch,
ste
1 kwartier 1678.
Sterk vergroot.

Zie toelichting beneden.

Rechts: Detail van een schilderij waarop Willem Thomas des H.R. Rijksvrijheer Quadt van Wickeradt en
Schwanenburg, heer van Nederhemert, Delwijnen en half Kerkwijk (Wickradt, ca 1610-Wickradt 1670), door
Harmen de Bye, 1662.
Bron: Bierens de Haan (red.). 2002. Zie zijn vrouw Maria bij TORCK, 1660.
*Enghuizen-1: - de Quadt, Arnhem 3-11-1785.
*ten Houte de Lange (2001): in rood twee beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalken.
kleur (ten Houte de Lange, 2001).
de QUAIJ - in zilver een (smalle) dwarsbalk vergezeld boven van een kleine meerblad dat niet op de balk
rust en met de steel omhoog, alles van groen. Een aantieke zilveren vlucht. Dekkleden groen en zilver..

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

*Gorissen (1959).
Variant: een smalle dwarsbalk vergezeld boven van een kleine meerblad dat niet op de balk rust en met de
steel omhoog.
*Arnhem-11: C.J. de Quaij, majoor te Arnhem in garnizoen, 20-3-1771.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter R
Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
email: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk deel
van het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken (ook als ‘huismerken’bekend). De
eerste wapenvoerder zal waarschijnlijk zijn handmerk in zijn wapen hebben opgenomen of
doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie, die
opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente- archief van
Barneveld.

van R--- - drie dwarsbalken met in het schildhoofd twee lelies naast elkaar. Helmteken: ?

Conrades van R---, 2-11-1553.
Omschrift: --N—EN--.
*GABarneveld, doos 7 code 48.
Coll. ACZ foto B25.15.

RAADMAN - drie lelies. Het schildje gekroond met een koningskroon.
*Gelderland-5: Joh. Raadman, leenman van Gelre, Arnhem 23-6-1779.
RAANT - een krulkruis.
*Veluwe-3: Pelgrum Raant, kirckmeijster en gasthuijsmeijster ter Nijerkircken. Omschrift: de naam. In de
tekst: Peel Rant.
Krulkruis of ankerkruis, ACZ?
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RAATGEVER - een esculaap.

*AZ-427: Gerradus Raatgever, Boekhouder, 1704.

RAATGEVER - een figuur mogelijk een esculaap verbeeldende.

*AZ-426: Geraert Raatgever, Gildeme[e]ster, 1706.

van RAAIJ - een omgekeerde C en een C dooreen gestrengeld.

*AZ-428: Antoni van Raaij, 1717, AZ-429 en AZ-430: Mattheus van Raaij,
Gardiaen, 1756.
Zie van RAEIJ

van RAAIJ - een wiel en links daarvan een winkelhaak. Helmteken: een klein resp. groot wiel over een
antieke vlucht heengaand.

S. van Raaij. 1-2-1769. Re.Ar.Veluwe 627.
Uit: Veldhuizen.

Zeven (2006: 32.26): Steven van Raaij,
onder-scholtis des Ampts Ede, Ede 19-2-1754.

*Wageningen-1: Steven van Raaij, geërfde in Veluwe 11-1-1735.
*Veluwe-1: Steven van Raaij, onderschout van ampt Ede 1-2-1765.
*Gelderland-7: Steven van Raaij, geërfde in Veluwe, Ede 21-7-1717.
*Arnhem-12: Anthonij van Raaij, Arnhem 13-10-1801.
*Arnhem-18: Anna Cunera van den Born wed. Anthonij van Raaij, Arnhem 7-3-1805.
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*Bentinck: Steven van Raaij, geërfde in Veluwe, Ede 10-5-1751.
*Hoff: Steven van Raaij, geërfde in Veluwe 23-1-1749; Anthonij van Raaij geërfde in Veluwe, Ede 13-41784.
*Veluwe-7: Steven van Raaij, scholtis ampt Ede 14-10-1761.
*Bentinck: zie boven.
*Zeven (2006c).
van RAAIJ - een wiel. Helmteken: een wiel tussen een antieke vlucht.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van Antonij van Raaij, geërfde in de Veluwe, Voorst 31-3-1767.
*Rheden-2-1: Anthonij van Raaij, geërfde in Veluwezoom, Arnhem 5-3-1794.
*Bentinck: Steven van Raaij, geërfde in Veluwe 25-8-1734, 25-7-1753; Antonij van Raaij, geërfde in Veluwe
13-4-1784.
Niet zeker of de zegels met of zonder winkelhaak zijn.
van RAAIJ - een wiel en links daarvan een winkelhaak waarvan de horizontale arm boven het schild.
Helmteken: een wiel tussen een vlucht.
*Brantsen: A. van Raaij, Arnhem 24-1-1798.
van RAAIJ - gedeeld, I. een zesspakige wiel, II. drie lelies naast elkaar. Helmteken: een lelie tussen een
vlucht.
*Veluwe-1: Brandus van Raaij, Ede 29-12-1768.
RABELING, zie van STRIJP
RADEMAKER - een verlaagd wiel, vergezeld rechts en links boven van een klaverblad.
*Epe-1-1: Egbert Gerrits Rademaker, geërfde in Veluwe 4-3-1698.
Muschart: Hij tekent Egbert Gerrits, uit een stuk van 26-4-1699 blijkt hij Raedemaeker te heten.
van RADEN - in goud drie zwarte wielen (1-2). Een helmkroom met drie fleurons en twee parels.
Helmteken: het wiel van het schild tussen een antieke gouden vlucht. Dekkleden: zwart en goud.

Ontv. Vincent van Steenbergen
van der Es, 09-12-2010.
Ontv. Vincent van Steenbergen van
der Es, 09-12-2010.

Het schild gekroond.
Zegel van Hendrina Maria van
Raden, winkelierster te Arnhem/
Gelders Archief, Toegang 0168,
inv. nr. 6717 nr 263: Notaris
W.H. Taaij, Arnhem 18-7-1837.
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van RADEN - gedeeld. I. in goud drie zwarte zesspakige raderen (1-2) (van RADEN), II. in groen een
gouden anker.

Ontv. Vincent van Steenbergen van der Es, 14-12-2010.

RAEBER - in zilver een klimmend hert op groene grond. Helmteken: het hert uitkomend.
*Schimmelpenninck (Zeven, 1995d): E. Raeber, majoor tot 't Loo 16-12-1761.
Muschart: keurig gesneden.
*Veluwe-4: P.H. Raeber, schultis van de Heerlijkheid 't Loo 23-3-1793.
*Gelderland-20: P.H. Raeber, invallend secr. van de Commissie tot Administratie der goederen en
revenuen van de gewezen stadhouder te Arnhem, 12-6-1795.
*Horst-1: P.H. Raeber, scholtis van de heerlijkheid 't Loo, 20-8-1791.
*Gelderland-8: Ph.H. Raeber, secr. der stad Arnhem 23-4-1799.
RAED - in zilver twee golvende blauwe dwarsbalken. Het schild links gehouden door een omkijkende
windhond met geringde halsband.
*Brantsen: -- Raed, Arnhem 3-9-1802.
zie RAEDT.
RAEDT - in zilver twee golvende blauwe dwarsbalken. Wrong en dekkleden: blauw en zilver. Helmteken:
een uitkomende goudgebande omkijkende windhond.

kleur Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*ten Houte de Lange (2001).
zie RAED.
*Gelderland-7: Steven van Raaij, geërfde in Veluwe, Ede 21-7-1717.
van RAESFELD, zie van RAESVELD.
van RAESVELD, RAESFELT, RAESVELT - in goud een blauwe dwarsbalk. Helmteken: een gouden blauw
gedwarsbalkte vlucht/een vlucht volgens het schild. Schildhouders: twee leeuwen de helm houdende.
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Museum Nairac, Barneveld
De dwarsbalk is te smal.

Ridderschap van de Veluwe.

Van Raesfelt.
Uit: Mensema et al. (2000).
Ridderschap Overijssel, p. 94.
*Klesser (1995).
*ten Houte de Lange (2001): geen schildhouders.
*Schutte (1975): 3.71 Joannes a Raesfelt. Idem 3.72 Adolphus Henricus a Raesfelt.
*Rhemen: Wilhelm van Raesfelt, 23-8-1642. Omschrift: de naam.
*Gelderland-1: Reinder van Raesvelt, heer tot Middachten 15-2-1633. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Reinder van Raesvelt, heer tot Middachten en Hervelt, eigenaar van huis Middachten, 12-91628. Omschrift: de naam.
*Brantsen: Elisabeth van Raesvelt wed. Walraven van Genth. Mansschild,
*Gelderland-14: Goesen van Raesvelt, richter van de Hoge Heerlijkheid Doreweert, 1662. Omschrift: de
naam.

Bron:Hollandse Genealogische Databank.
R.W.A.M. Cleverens, 1988.
Het geslacht van Heeckeren. Middelburg 220p.
Variant: de dwarsbalk van zilver en rechtsboven een achtpuntige zilveren ster. Helmteken: een vlucht van
zilver en goud. Dekkleden en wrong: zilver en goud.
*Schutte (1975): 4.176 Joannes van Raesfelt.
zilver op goud! Zie ook J.E. TULLEKEN.
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van RAESVELT - een merk. Helmteken: een vlucht.
*Zutphen-2: Aernt van Raesvelt, geërfde in Veluwe, Zutphen 14-11-1637. Omschrift: de naam.
van RAESVELT/van TILL – alliantiewapen; gedeeld, I. van RAESVELT, II. van TILL. Schilddekking:een
kroon waarop een gouden vlucht met een beladen met een blauwe dwarsbalk, rechts schuinlinks en links
schuinrechts. Helm- en dekkleden: blauw en zilver.

◄Bibliotheek Arnhem kluis 799 f62v:
Gijsbert van Raesfelt ende Elisabeth van
Till zijn huisvrouw.
RAETGEVER - een mercuriusstaf.
*Arnhem-30: Geraert Raetgever, gildemeester 1706.
van RAETINGEN - een merk
*Brantsen: Johan van Ratijngen, Arnhem 14-5-1636. Omschrift: de naam, in tekst: van Ratingh,
handtekening van Raetingen.
van Ratingen met soortgelijk merk.
van RAEIJ - rechts een omgekeerde C en links een C, elkaar overlappend.
*Arnhem-23: Mattheus van Raeij, gardiaen, Arnhem 1756.
Zie voor afbeelding bij van RAAIJ.
de RAEIJ - in zilver een schuinkruis vergezeld van vier klaverbladeren, alles zwart. Helmteken: een
klaverblad van het schild tussen een zilveren vlucht. Dekkleden en wrong: zwart en zilver.

*Schutte (1975): 1.368 Joannes de Raei, Wageningen 6-10-1643. Idem
Abrahamus de Rai, Wageningen 8-10-1643.

RAHMAN - een aanziend gestelde wildeman met in de rechterhand een knots bij de voet houdende,
staande op een grond.
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Willem Rahman, gardiaen. 1736.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
*AZ-430a.
RAKHORST - twee kruislings geplaatste zwaarden met de punten omhoog, de rechter over de linker
gaand. Schilddekking: een kroon.
*meded. H. Rakhorst, Heerde 30-5-1979 aan G. Rakhorst, Zutphen, en gebaseerd op een zegelstempel,
gevonden in een bureau.
Idem een zegelstempel, waarbij het rechter zwaard over de linker gaat.
RAM - in zwart een lelie. Helmteken: afgebroken.
*Hattem-1: Fredrik Ram, gerichtsschrijver van de scholtus van Zwolle en Zwollerkerspel 9-12-1782.
RAMBONNET - gevierendeeld, 1. in zilver een uitkomende roodgetongde en -genagelde groene leeuw, 2.
in zilver een smalle rode dwarsbalk met een zwarte vogel rustende op de dwarsbalk en in de schildvoet een
kronkelende blauwe slang, 3. in blauw een keper vergezeld van drie sterren alles goud, 4. in goud een rode
burcht. Wrong en dekkleden: blauw en goud. Helmteken: een uitkomende leeuw van het schild.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*ten Houte de Lange (2001).
*Elburg-2-4: Mr. Francois Rambonnet, notaris te Kampen 19-9-1826.
Papierwaszegel: Boven: notaris, beneden: F. Rambonnet.
van RAMSHORST - een gekroond monogram van de letters J, V en R.

Eén uiteinde van het zegelstempel van Joost van Ramshorst. Zegelstempel ca 1770. Zie volgende voor
afbeelding van het andere einde. Joost van Ramshorst zal ca 1750 zijn geboren. Foto’s ontvangen van
eigenaar van Ramshorst.
*Veluwe-6: Joost van Ramshorst, 18-3-1809.
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van RAMSHORST - in blauw een aanziende zilveren ramskop. Een gekroonde helm.
*Nijkerk-1: geërfde gerichtsman in Veluwe te Nijkerk 18-2-1809.

Zie boven voor zegelstempel.

*van den Bosch: Gijsbert van Ramshorst, Nijkerk, 1806.
*Veluwe-6: Gijsbert van Ramshorst, gerichtman te Nijkerk en geërfde in Veluwe
18-2-1809.

van RANDEN - drie vairpalen en een smalle schildhoofd.
*Aernt van Randen, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
van RANDWIJCK - een dubbele monogram van de letters V en R; boven het monogram een zwevende
kroon met negen parels.

Zeven (2006: 47.26): Grave van Randwijck, Amptman, Richter ende
Dijckgraaf des ampts Overbetuwe. – 1-9-1747.
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van RANDWIJCK - in zilver een rode leeuw en om het schild een uitgeschulpte rode rand (met lange
punten). Helmteken: op een rood-zilveren wrong een rode uitkomende leeuw. Dekkleden: rood en zilver.

Jacob van Randwijck
Muscharts Wapenboek Amersfoort

Gens Nostra 41 (1986): 217. Gens Nostra 55 (2000): 160.
J.L. Braber & A. Mensema. 1985. Maire en burgemeesters van
Amersfoort. Gens Nostra 40: 156-157.▼

▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.

*R.A.J. Dix & N.A. Hamers. 1986. Gens Nostra 41: 217; N.A. Hamers. 1985.
Gens Nostra 41: 160).
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Variant: schilddekking: een kroon negen parels. Wrong en dekkleden: rood en zilver. Helmteken: een
gouden kroon met uitkomende rode leeuw. Schildhouders: twee omkijkende goudgehalsbande
windhonden.
*ten Houte de Lange (2001).
zie van RANTWIJCK, en van RENWIC.
*NGV-coll. Heraldisch Archief, coll. Janssen map IX-17. Gens Nostra 56 (2001): 88.
kleurencopy uit Bron.
Zegels (Zeven (2006):

Grave van Randwijck, Amptman,
Rigter en Dijckgraaf des Ampt
Overbetuwe, --, 14-1-1733.

O.P.V.G. Randwijck, gesubstitueerde
Amptman, Rigter des Ampts OverBetuwe, --, 21-10-1748.

Grave van Randwijck, Amptman, Richter ende Dijckgraaf
des ampts Overbetuwe, -11-6-1751.

George van Randwijck, ambtman, richter en Dyckgraaf des Ambts
Overbetuwe, Lent, 30 Slagtmaand = november 1809.
Omschrift: GEORGE V RANDWYCK AMPTMAN EN DYKG DES AMPTS
VAN OVERBETUWE.
In een particuliere collectie bevindt zich een driezijdige draaibare stempel met twee stempelplaten en
waarmee zegels 4 resp. 3 zijn afgedrukt.▼

Lit. N.J.M. Biezen. 2007.
Datering van het driezijdige
draaibare lakstempel Van
Randwijck uit mijn
verzameling. Heraldisch
Tijdschrift 13: 80-84.

van RANDWIJCK - een schuinkruis over een leeuw en om het schild een uitgeschulpte rand.
*Arnhem-33: Gijsbert Gijsberts van Randwijck, tijnsmeyster van de deken en kapittel van St. Walburg 1454.
Omschrift: beschadigd.
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RANT - een ronde, kleine gesp met de tong naar beneden en vergezeld van een kleine achtpuntige ster in
rechterbovenhoek.

Noude Rant, Arnhem 1435, 1436. Omschrift: de naam. In tekst: Noeude Rant.
*Arnhem-15. Tek. R.T. Muschart.

van RANTWIJCK - in zilver een rode leeuw.
*Belonje (1953).
RAPPARD - in goud een klimmend/springend zwart paard. Helmteken: een uitkomend zwarte paard.
Het paard is zwart, omdat in het duits een rappe een moorpaard is.

▲Wijnen.

▲Zeven (2006): H.A. Rappard, Arnhem 15-121789.

◄Gorissen (1959).
*Gelderland-8: H.W. Rappard, rentmeester der domeinen te Nijmegen 11-10-1802.
Variant?: het paard springend.
*Enghuizen-1: A.W. Rappard, Arnhem 14-6-1802.
H.W. en A.W. Schrijffout?
Variant: Wrong en dekkleden: zwart en goud.
*(ten Houte de Lange, 2001).
van RAPPARD - gevierendeeld, 1 en 4. in goud een klimmend zwart paard, in 4 omgewend (van
RAPPARD), 2 en 3. in rood drie bellen. Hartschild: in zilver een zwarte
adelaar.
*Brantsen: W.L of W.Z. van Rappard, Zutphen 17-9-1838.
*ten Houte de Lange, 2001): twee helmen: rechts: getopt door een gouden
kroon waaruit een uitkomend zwart paard tussen een zwart en gouden
vlucht, links: getopt door een gouden kroon, waaruit een uitkomende naakte,
gehelmde man met op de borst een zwarte adelaar en in de rechterhand een
hellebaard.

Ontleend aan Johanniternieuws juni 2009.
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van RAPPARD - alliantiewapen binnen een cartouche, man: gevierendeeld, 1. een steigerend paard
(RAPPARD), 2 en 3. in rood drie bellen, 4. in goud een omgewend steigerend paard; hartschild: een
adelaar, vrouw: gevierendeeld, 1 en 4. in blauw drie sterren, 2 en 3. in goud een klimmende vos. Boven de
schilden een kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels.
*Schutte (1977): zegelstempel van Mr. Hendrik Anthon ridder van Rappard (Schenkenschans 1767-Arnhem
1845) procureur-generaal van het Hof van Gelderland, en Johanna Benjamina Thye Hannes (Gorinchem
1771-Arnhem 1856).
RAS - een merk.

*AZ-431: Derck Ras, Gildeknecht, AZ-432: Ian Ras, Gildtknecht, 1637.
van RATINGEN - merk (1).

W. van Ratingen, burgemeester en huismeester.
*Titelblad Kaartboek Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem. Reprod. 1988 en
Leppink, 1997:p.361: W. van Ratingen. Zie bij Dibbets voor gehele Titelblad.
*Arnhem-4: Willem van Ratingen, gerichtsman 25-3-1600.
kleur (Kaartboek, Willem van Ratingen).
van RATINGEN - een merk (2).
*Arnhem-17: Willem van Ratingen, geërfde in Veluwezoom 19-2-1605. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Willem van Ratingh, geërfde in Veluwe 12-2-1613. Omschrift: de naam.
Is dit een andere Willem, dan bij (1)?
van RATINGEN - een merk (3).
*Arnhem-34: niet genoteerd, 1-6-1621. Omschrift: beschadigd.
*Gelderland-5: Johan van Ratingen, burgemeester te Arnhem 8-1-1640. Omschrift: RATIJNGEN.
van RATINGEN - een merk (4).
*Gelderland-6: Willem van Ratingen, Middachten, 9-12-1619. Omschrift: de naam.
van RATINGEN - een voorwerp. Helmteken: het voorwerp.
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*Brantsen: Wijnand van Ratingen, geërfde in Veluwenzoom 17-1-1639. Omschrift: de
naam onduidelijk. Tek. R.T. Muschart.
van RATINGEN – alliantiewapen; gedeeld, I. van RATINGHEN (merk 1), II. in goud negen (4-3-2) zwarte
lampen (VERBEECK). Helmteken: het van Ratingen-merk op een zilver en blauwe wrong. Dekkleden:
blauw en zilver.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a fig. 8): Floris van Ratinghen, Arnhem, 1737
maior; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Floris van Ratingen, Maioir, 1637.
foto ACZ. Zie voor fotokwaliteit de Inleiding. Zie ook Vrederick van DANS.
van RATINGHEN – alliantiewapen; gedeeld, I. van RATINGHEN (merk 4), II. in zilver een zwarte goud
gepote en gebekte adelaar. Helmteken: het merk. Dekkleden: zwart en zilver.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek
St. Joosten Schutterij Arnhem: Johan van Ratinghen.
foto ACZ. Zie voor fotokwaliteit de Inleiding.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan van Ratinghen, Arnhem.
van RATINGHEN – alliantiewapen; gedeeld, I. van RATINGHEN (merk 1), II. SLUYSKEN (hond).
Helmteken: op een zwart-zilveren wrong het van RATINGHEN merk. Dekkleden: zwart en zilver.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Wilhelm van Ratingh, Arnhem;
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: ): Wilhelm van Ratinghen.
foto ACZ. Zie voor fotokwaliteit de Inleiding.

van RATHINGHEN - een merk (wolfsangel) in het midden gekruist met een dwarslat, die links eindigt in
een dwarslat.
*Gelderland-2: Willem van Ratinghen, geërfde in Veluwe, 12-2-1613.
van RATINGHEN – alliantiewapen; gedeeld, I. van RATINGHEN (merk 1), II. in goud een zwarte kraai.
(KREVENGER). Helmteken: het merk. Dekkleden: zwart en zilver.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan van Ratinghen, Arnhem,
hopman, lieutenant; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St.
Joosten Schutterij Arnhem: Johan van Ratinghen, hopman,
luetenant.
foto ACZ. Zie voor fotokwaliteit de Inleiding.

RAUERS - twee gekruiste pijlen. Helmteken: ?.
*Gelderland-2: Johan Rauers, ?Arnhem, 15-5-1625. Omschrift: ?.
Zie RAUWERS.

896

RAUWENHOFF - drie geplante bomen. Helmteken: een boom van het schild.

*Duinkerken (1991): wapen van mr. Jan Hendrik Rauwenhoff op lijst van schilderij
in Arent thoe Boecophuis, Elburg.

RAUWERTS - twee schuingekruiste pijlen met de punten omhoog. Helmteken: een vlucht.
*Zutphen-2: Otto Rauwerts, geërfde in Veluwe, Zutphen 11-4-1728.
RAVE - drie weerhaken. Helmteken: een vogel (waarschijnlijk een raaf).
*Gelderland-5: Ortwin Rave, predikant Oosterwolde 8-7-1741. Opziender van het te bouwen 't Feitenhof te
Elburg.
RAVE - gedeeld, I. een ankerkruis, II. drie weerhaken (RAVE).
Variant: twee weerhaken.
*Muschart 1949; zie ook VG 6 (1981): 116.
RAVEKES - een adelaarspoot/arendsbeen. Helmteken: een adelaarspoot.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994c): zegel van Barendina Ravekes, tr. Wolter Barneveld.
RAVEN - drie raven.
*AZ-434: Willem Raven.
RAVEN - drie omgewende raven.

*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ433: Jacop Raven, raetsheer 1708.
AZ-434.

van RAVENBERG - een ruitschild, gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een stappend varken, 2 en 3. in rood
een leeuw.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van Maria van Ravensberg, getr. H.H. FERNHOUT (anker en
sterren).
Een berg is ook een varken.
RAVENS - drie vogels. Helmteken: één vogel.
*Rheden-2-1: Martinus Ravens, Arnhem, geërfde in Veluwezoom 18-5-1708.
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RAVENSBERG - een smalle keper vergezeld van drie vogels.
*Harderwijk-2-5: Cornelius Ravensberg, predikant te Harderwijk, 16-12-1718.
RAVESWAEY - een ankerkruis.

*wapenbord van adellijke geslachten, RAUtrecht (ontv. C. van Silfhout-van
Ravenswaaij, 17-10-19).
Vanwege ankerkruis hier vermeld. Veluws?
Bron.
van RECHEM - doorsneden, A. verkort, smal kruis, B. een merk.
*Arnhem-6-2: heer Elenrick van Reckgen, enige en leste pietanten heer der Commanderie van St. Johan
Ordens binnen der Stads Arnhem 5-12-1604.
Een brede snijlijn of een smalle dwarsbalk.
van RECHTEREN - in goud een rood kruis. Helmteken: een gouden muts op rode opgeslagen rand, getopt
door twee struisveren de rechter goud en de linker rood. Dekkleden: goud en rood. Variant: één struisveer.

Van Matthey.2007. Het korte leven van Mr.
Adolph graaf van Rechteren (1835-1863).
De Ned. Leeuw 124: 45-56.

▲Uit Mensema et al. (2000).
Ridderschap Overijssel, p.37
Ontleend aan Münchener
Kalender 1898. Ft. Otto Hupp.
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Van Rechteren (1582
Bron: zie Van Pallandt

Eén van de
32 kwartieren
Lintelo
(zie aldaar).

van Rechteren. Deel van een zerk
Van Arnhem in de Ned. Hervormde
kerk te Ede, Coll. ACZ foto.
▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.
van RECHTEREN (uit geslacht Voorst) - in goud drie rode kepers waaroverheen een (blauwe)
barensteel.

*Gelre: H. Vrederic v.
Rechteren: d’or à 3
chevron
de gu. au lambel de -Zie boven.

▲HUA 643-1/2400-5 Wapenboek
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

Engelen

van RECHTEREN gen. van VOORST - alliantiewapen; gedeeld, I. in goud drie rode kepers (van
VOORST), II. in goud een rood kruis (van RECHTEREN). Helmtekens: rechts twee -?-, en links een
gouden hoed met een (kleur?) struisveer.

*Ridderschap van de Veluwe.
Zie ook bij van VOORST.
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de RECKE - geen wapenschild, de gotische letters E, V en M tussen twee horizontale strepen, boven en
beneden vergezeld van een ster.
*Arnhem-17: Herman de Recke, cureyt to Heerde 20-5-1361.
RECTER - in rood een gouden dwarsbalk, boven vergezeld van twee pelikanen?, en beneden van één
pelikaan?, alles zilver.

*van den Bosch (1984).
van REDE - een omgekeerd anker met een weerhaak er doorheen, en rechts
de letter S en links de letter R.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 1k) en AZ-6: beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Samuel Arnts
van Rede, gardiaen 1708.
REECKMAN - een merk. Boven het schild de letters J en R.

*Gelderland-6: Joannes Reeckmann, kelner tot Putten, 15-4-1629.
Zie ook bij ROECKMAN en KELLENARIJ.
van REEDE - in zilver twee zwarte hoekige dwarsbalken. Helmteken: op een zwart-zilveren wrong een
vlucht volgens het schild. Schildhouders: twee (omziende) rood-getongde griffioenen, het bovenlijf en de
vleugels xwart, het overige van het lichaam, de poten en de bek goud.

Uit: Gorissen (1959).
Museum Nairac, Barneveld
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Van Reede

Uit: R.J.F. van Drie. 1989. Inleydingh tot de
Hollantsch Wapenkunden door Cornelis van
Alkemade. Bibl. HRvAdel. Jbk CBG.
Eén van de 32 kwartieren Van
Henricus de Rede, 1-8-1296. Lintelo (zie aldaar.
Verkerk Coulissen VXIh.
GAArnhem Loeff 16.foto’s Gelders Archief.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van G.A. baron van Reede,
Middagten 22-2-1702. Zie ook Zeven (1993c).
*Verkerk (1992, afb. bijlage 2 zegel Henricus de Rede, 1-8-1296).
*Brummen-1: G.A. van Reede, richter tot Arnhem en Veluwezoom, Arnhem 23-10-1718.
*Gelderland-4: G.A. van Reede, richter tot Arnhem en Veluwezoom 23-1-1723.
*Arnhem-6-1: Godert van Rede tot Amerongen 29-3-1698. Omschrift: de naam. De tekst: Govert grave van
Attholone, baron van Rheden, Agrim, vrijheer van Amerongen, Ginckel, Elst, heer van Middachten etc. etc.
*Arnhem-10: Reynhard, baron van Reede tot Ginkel, heer van Ginkel en Middachten, extra-ordinaris
Envoijé van de Staten Generaal 7-6-1740.
*Arnhem-21: F.G. de Reede, Apeldoorn 28-6-1747.
*Gelderland-7: Margaretha van Reede, geh. met Henrick van ISENDOORN 13-2-1694; idem Ernst van
Reede toe den Parkelaer, Twello 20-1-1694. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*van Lawick: Godert Adriaan van Reede, heer van Herreveld, richter van Arnhem en Veluwezoom 30-91724.
*ten Houte de Lange (2001).
zie Goosen Geurt BENTINCK.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
De balken beginnen met de punten omhoog.

901

Zeven (2006: GAWageningen): vier zegels

20.03. J.B? de Reede, Lt. Opperjachtmeester van Veluwen, Middachten
26-5.1680.

21.28. G.A.B. van Reede, Lieut. Opper- 20.33. F.G. van Reede,
Jaegermeester van Veluwe
van Veluwen, Arnhem
Middachten 22-3-1702.
29-2-1792.

27.30. D. Gaijmans, De Ontfanger Generaal van het voormalige Quartier
van Veluwe, Arnhem 29-1-1800.
Gaijmans maakt gebruikt van een Van-Reede-zegelstempel.

GABarneveld: twee zegels

Godert van Reede, heer der Hooge en Lage
Heerlykheydt Amerongen, 23-12-1637.
Doos 6 code 68.
Coll. ACZ foto B26.11.

Godert Adriaen, Baron van Reede, Vrijheer
van de Hoge Heerlicheyt Amerongen, Ginckel,.
Elst etc., 5-1-1695. Doos 14 code 64
Coll. ACZ foto B25.14.

van REEDE - gevierendeeld, 1 en 4. drie zuilen, 2 en 3. twee hoekige dwarsbalken (van REEDE).
*Gelderland-4: Emerensia Geertruijd van Reede, Renswoude 7-2-1749.
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van REEDE – gevierendeeld, 1 en 4. een breedarmig kruis, 2 en 3. twee hoekige dwarsbalken.
Schilddekking: een kroon met vijf fleurons. Om het schild de keten van de Deense Koninklijke Orde van de
Oliphant. Schildhouders: twee griffioenen. Devies.

Zeven (2006: 59.02): Godert Grave
van Athlone Baron van Reede ende
Agrim, Vrijheer van Amerongen,
Ginckel ende Elst, Heeren van
Middachten, Lievendael, Hervelt,
Roenburgh &c., Ridder van de
Koninklijcke Orde van den Oliphant,
Generael over de Ruyterye van de
Staat der Vereenigde Nederlanden,
Gouverneur van de Stadt ende Steden van de Provincie Utrecht, Lt
Opper-Jagermeester van ’t Hertoghdom Gelre ende Graeffschap
Zutphen in Veluwen &c. ’s-Gravenhage 21-3-1701.
van REEDE/van EEDE - alliantiewapen: man: van REEDE, omhangen met de Deense Orde van de
Olifant; vrouw: gevierendeeld, 1 en 4. in goud een uitkomende zwarte leeuw, rood gekroond, getongd en
genageld, 2 en 3. in goud een zwarte schuinbalk beladen met drie in de richting van de balk geplaatste
zilveren schelpen. Dekking van der schilden: een baronnenkroon.

*gevelsteen boven de ingang van het Kasteel
Renswoude. Foto ACZ: de nagels hier nog goud (juli
2004). Zie ook Rietstap. Een soortgelijke gevelsteen
is aanwezig op de kerk van het kasteel.
Betreft het echtpaar Johan van Reede, heer van de
(Hoge en Vrije) Heerlijkheid Renswoude en
Emmikhuizen MDCLIV (= 1654) en Jacomina van
Eede, dv. Hendrik van Eede, heer van Woudenberg.

REEFS - een ankerkruis vergezeld tussen elk paar armen van twee resp. schuinrechts en schuinlinks
gerichte ruiten.
*Arnhem-17: Henrick Reefs, Epe 1662.
REEFSEN - gedeeld, I. gekanteeld doorsneden, A. twee lelies naast elkaar, B. effen, II. een ankerkruis.
Helmteken: omgewende halve leeuw komende uit een brede hoge kuip.
*Muschart (1949), zie aldaar voor aanvullende gegevens; zie ook VG 6 (1981): 112.
Lijkt op dat van toe BOECOP en NAGGE.
REEFFSEN - in zilver een ankerkruis, vergezeld van zeven blokjes, waarvan één in het schildhoofd, Een
tussen elk paar kruisarmen en twee in de schildvoet, alles van zwart. Dekkleden en wrong: zilver en zwart.
Helmteken: een zilveren vlucht.
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*Schutte (1975): 04.177
Ernestus Reeffsen, Elburg.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
Zie ook ten BOECOP.
van REEMPST - een linkerschuinstreep over een smal krulkruis heen.
*Gelderland-6: Henrick van Reempst, Uchelen, 1567. Omschrift: Henrick ---. Uithangend zegel.
van REEMST - een gevierendeeld vierkant, vergezeld rechts en links van een aar aan een bebladerde
steel.

*AZ-436: Willem van Reemst, Raetsheer.

van REEMST - twee schuingekruiste sleutels met de baarden boven en naar buiten.

Antoni van Reemst, gardiaen 1703.
*Arnhem-30 en AZ-435.

van REES - alliantiewapen, man een klimmende omgewende dier (misschien een ree, van REES, zie
volgende), vrouw (van de PAVORDT, zie aldaar).

Zeven (2006: 21.20): Joh. van Rees, Nijmegen 27-51797.
Zie volgende, waar een halsband wordt vermeld.
Misschien is het dier een ree en is het wapen sprekend.
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van REES - een klimmende hond met geringde halsband (Muschart).
*Arnhem-15: Willem van Rees, ritter, Arnhem 1436. Omschrift: de naam. Zijn zoon is Willem her Willems
van Rees 'voersz soen', knaap, Arnhem 1436.
Zijn zegel is weg. Zie voorgaande, waar geen halsband te zien is. Misschien is de hond een ree en is het
wapen sprekend.
van REET - drie vairpalen.
*Arnhem-6-1-2: zegels van Johan en broer Reijner van Reet, Arnhem 10-2-1439. Omschrift: ieders naam.
REICHS, REICKS - een barensteel met vier hangers waarover een weerhaak.

Reich Reichs, gardiaen 1682 en Reick Reichs.
*Arnhem-30: en AZ-437
Dus Arnhem-30: Reich Reichs en AZ-437:
van REID, zie van REIDT.
van REIDEN - een barensteel met vijf lange hangers boven in het schild geplaatst over een schuinbalk
heengaande, die licht gebogen is.
*Veluwe-3: Gerard van Reiden, ridder, Harderwijk 1266. Witte was.
Muschart: ook van Reden, is een tak van het geslacht van BAER.
*Veluwe-8: Gerard van Reiden, ridder te Harderwijk 1266. Omschrift: Sigill-- rest verdwenen.
Is dit hetzelfde stuk als Veluwe-3, of een tweede exemplaar?
van REID, REIJD, REIJDT, REIDANUS - in zilver drie rode hanenkoppen (met korte hals). Helmteken: de
(gewende) hanenkop met hals.

Justus Reidanus, Graphianius feudorum Ducatus Gelriae Comitatusque
Zutphaniae. *Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap
Arnhem.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Muschart, 1939.
*Arnhem-6-1: Joost van Reid, schepen van Arnhem 27-2-1621, 19-4-1621. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Joost van Reidt, Gelders leenman, Arnhem, 14-10-1603. Omschrift: ?
*Arnhem-16, *Gelderland-5: Joost van Reijdt, schepen van Arnhem, 1-3-1623. In tekst: hij tekent Reidt;
Joost van Reid, -?- 3-9-1625.
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zw in van Wissing. 1997: 118.
Schutte (2001, zie van HARN); zie voor gedeeld wapen van HARN/van RHEYDT bij van HARN. Zie ook
Everhart SLUIJSKEN.
van REIDT - alliantiewapen TORBLICKE/van REIDT - alliantiewapen; gedeeld, I. in zilver een zwart kruis,
beladen op het kruispunt met gouden schildje, dat herladen is met een rood ?. II. van REIDT. Helmteken:
drie zilveren struisveren, waaiersgewijs geplaatst. Dekkleden: zilver en zwart.

Bibliotheek Arnhem kluis 799 f83v,
ingeplakt.
Bijgeschreven Torblicke/Reidt; ik
lees Terblicke.
van REIDT/van REIJDT – alliantiewapen; gedeeld, I. in zilver
drie omgewende rode hanenkoppen met hals (van REIDT), II. (van BEMMEL). Helmteken: op een roodzilveren wrong de hanenkop met hals van het schild. Dekkleden: rood en zilver.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Joost
van Reijdt, schepen, 1617, 1618. Obiit 1626.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
REIIERS - een niet-geharnaste ruiter op een stappend paard op een grond.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Jan Reiiers, gardiaen 1706.
Zie ook Roelf Reijers.
REINAERS - een merk.
*Arnhem-23: Lubbartus Reinaers, boekhouder, Arnhem 1774.
Zie REYNDERS.
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REINDERS - gedeeld, I. een merk, bestaande uit een 4 met een horizontaal geplaatste weerhaak onder de
dwarsarm en een klimmende vos rechts in de voet, II. twee rozen naast elkaar boven een merk, bestaande
uit een driehoek, waarvan de schuine zijde rechts door de top verlengd is.

*Steenkamp (1917): Beekbergen: Den 19
Augusti 1627 in den Heer gerust Reinder
Reinders carckmeijster tot Bickbergen.
*H. Beekhuizen. 1973. Jan Reynders van
Beeckhuisen, zijn voorouders en nageslacht:
grafzerk in NH kerk van Beekberge.
de zerk.
Hij behoort niet tot het in het
bovengemelde boek beschreven geslacht
BEEKHUIZEN (zie VG 1981).
.
Zerk van Reinder Reinders, carclmayster tot Bickberge (= Beekbergen) 19-8-1627.
REINDERS - twee lelies naast elkaar. Helmteken: een lelie.
*Hattem-2-2: Daem Reinders, griffier op Veluwe, Hattem 4-2-1657. Omschrift: Daem Reindersen Brouer.
*Hattem-1: Daem Reinders, geërfde in Veluwe 4-2-1657. Omschrift: Daem Reinders Brover. Handtekening:
Reinders.
Ik veronderstel: Brover = Brouer = Brouwer.
REINIERS - een alliantiewapen, man: een schuinbalk beladen met drie rozen; vrouw: een hart voor twee
schuingekruiste pijlen met de punten omhoog. Helmteken: vier rozen (1-3) tussen een vlucht.
*Veluwe-2-1: J. Reiniers, Scherpenzeel 28-11-1760.
Zie R. REINIERS.
REINIERS - een alliantiewapen, man: een hart voor twee schuingekruiste pijlen met de punten omlaag,
vrouw: drie vijfbladige bloemen. Helmteken: het hart met de pijlen van het schild. Omschrift: Reinders.
*Bentinck: R. Reiniers, 19-9-1771, 24-9-1771.
Zie J. REINIERS.
van REMEN - doorsneden, A. twee eenden naast elkaar zwemmend op water, B. effen. Helmteken: een
vlucht.
Zie RHEMEN.
*Rhemen: Diderick van Remen. Omschrift: de naam.
van REMUNDE - een dwarsbalk vergezeld van drie sterrozen. Helmteken: een vlucht.
*Rhemen: Arent van Remunde, 14-8-1623.
van REMST - een merk

*Muschart (1939b) no 118, zerk van Gerret van Remst, ov. 17-6-1614.
REMUNDT - van zilver met drie eenden (2-1), elke eend draagt een druiventros in de snavel. Kleur eend en
tros?
*M.J. Nix, maart 1984: Ridderschap van de Veluwe.
RENES - een staande vos op grond. Helmteken: beschadigd.
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*Gelderland-8: Jan Renes, lid der municipaliteit van Scherpenzeel 27-3-1798.
van RENES, RENNES - in goud twee rode kepers. Helmteken: een rode vlucht. Dekkleden en wrong: goud
en rood.

Anna Berendina van Rennes,
Ede 23-7-1778, tr. Evert van
de VIJSEL, Ede 16-6-1779.
GAArnhem Archief Heerlijkheid Hoekelum bij Ede.
Coll. ACZ.

Hendrik Engelbert Rennes,
Gerigtdeurwaarder van ’t Vrede van ’t
canton Wage ningen, Wageningen
-23-2-1816.
Zeven (2006: 05.05):

*van den Bosch: zegel Gerrit en Johan van Renes, Wageningen1756.
*Wageningen-8: Hendrik Engelbert van Rennes, deurwaarder te Wageningen 14-3-1816.
*Bentinck: Johannes van Renes, geërfde in Veluwe, Ede 10-5-1751.
*zegel van Anna Berendina van Rennes (geb. Ede 1778). GAGld, Archief Heerlijkheid Hoekelom bij Ede,
20-5-1763.
*afb. 6 in E.J. Wolleswinkel. 1991. De Utrechtse familie Pelt. De Ned. Leeuw 108: 38-41: lakzegel van Gerrit
Jacobsen van Renesse/Rennes, Ede, winkelier, geërfde, gerichtsman 22-11-1756.
zie ook RENNES.
van RENES - in rood bezaaid met gouden blokjes een klimmende en aanziende leeuw van hetzelfde, met
een smalle zwarte linkerschuinbalk over alles heen. Schilddekking: een kroon met drie fleurons en twee
parels.

*Staats Evers (1874) nr 1.21: Albert van Renes, Arnhem ca 1675.
Zie van RENESSE (leeuw). Is dit een bastaard?
*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem: Albert van
Renes, Arnhem ca 1675.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding. Albert van Renes, Arnhem
ca 1675.

908

Variant: vermoedelijk een rechterschuinbalk.

Zeven (2006: 33.09): Hooch en Welgeb. Heer
Wijnant van Renesse tot Holthuysen [en
Eheliefste Vrouw Johanna Maria Baven.
Wageningen 8-2-1608.]

van RENESSE - in rood een aanziende gouden leeuw, blauw getongd en genageld, op een met gouden
blokjes bezaaid veld. Helmteken: een zilveren, goud gehoornde, ossenkop met hals. Dekkleden: rood en
goud. Schildhouders: twee aanziende leeuwen, ook griffioenen met de staart tussen de achterpoten door.
Muschart, 1949; Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van D. van Renesse,
richter van Oldebroek 21-3-1737.
*Ridderschap van de Veluwe; zie ook VG 6 (1981): 115.
*Klesser (1995).
*Wapenkaart 17e eeuw, Coll. CBG, zie JbkCBG 40 (1986): 72-73.
*Schutte (1975): Maximilianus a Renesse, Deventer 25-11-1622.
*Hattem-1: W.M.S. van Renesse, Arnhem 11-12-1777.
*Evers: juffer Josine Marij van Renesse, joffer van Willep, Loenen 3-12-1686; en haar broer M.W. van
Renesse, Loenen 3-12-1686.
*Horst-1: Winand van Renesse, heer tot Wilp, op den huyse de Olden Poll 12-2-1693; Johan van Renesse,
heer tot Wijlp, op den huijse Wijlp 29-4-1616, idem 12-1-1636.
*Arnhem-34: Johan van Renes, schepen van Arnhem 1554. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Johan van Renesse, schepen van Waegeninghen, 1559. Omschrift: (plat). Papierwaszegel.

Schutte (1975): Helmich
Muscharts Wapenboek Amersfoort.
van Renes.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
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Bron: drie wapens uit Hollandse Genealogische Databank.
GAWageningen: een kroon met vijf fleurons en schildhouders: twee aanziende leeuwen

Zeven (2006: 48.15): --van Renesse,
Arnhem 14-3-1781.

Zeven (2006:57.18) J.P.C.H.
van Renesse van Wilp tot
Vliet
Wageningen 11-2-1781.

Zeven (2006: 44.22): Van
Renesse van Wilp,
Wageningen 16-4-1782.

Variant: Schildhouders; rechts een wildeman en links een wildevrouw.
*Rhemen: Johan van Renesse, leenheer van land onder Voorst 30-10-1545.
Variant: schildhouders: twee roodgetongde leeuwen.
*ten Houte de Lange, 2001).
van RENESSE - in rood een aanziende gouden leeuw op een met gouden blokjes bezaaid veld. Een
hartschild: een (verm. gekroonde) leeuw. Helmteken: een ossenkop met hals. Schildhouders: twee
aanziende leeuwen.
*Veluwe-2-7: W.M.J. van Renesse, hoofdschout binnen en buiten Hattem 28-5-1779.
Variant: aantal blokjes 9.
*Hattem-1: W.M.J. van Renesse, hoofdschout binnen en buiten Hattem 26-7-1770.
*Veluwe-2-1: C.J. van Renesse, Wageningen 24-3-1764.
Varianten: blokjes liggend en staand.
van RENESSE - gevierendeeld, 1 en 4. in rood een aanziende leeuw, vergezeld van acht staande blokjes,
waarvan drie langs de bovenrand, vier langs de beneden rand, en één tussen de rug en de staart, 2 en 3.
Zie volgende. Schildhouders: twee aanziende leeuwen.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel Johan Adolph van Renesse van
Wulp (=Wilp), 25-2-1626: zegel van J.H.P.E. van Renesse, confrater van de regering van Elburg. Zie ook
Zeven (1993c).
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van RENESSE - gevierendeeld, 1 en 4. in rood een aanziende leeuw, vergezeld van acht staande blokjes,
waarvan drie langs de bovenrand, vier langs de beneden rand, en één tussen de rug en de staart, 2 een
klimmend dier, 3. een droogscheerdersschaar met de punten omhoog, 4. een kruis. Helmteken: een kruis.
*Rhemen: M.W. van Renesse, Wulp/Wilpe 8-11-1682.
van RENESSE - gevierendeeld, 1 en 4. in rood een leeuw op een met liggende blokjes bezaaid veld, 2 en
3. in zilver drie zesspakige wielen. Hartschild: een leeuw. Helmteken: een aanziende ossenkop met hals.
Schildhouders: twee leeuwen met de kop aanziend.

Wijnand Maximilaan Jacobus van Renesse, heer van den Brink.
Duinkerk (1991).
kwartieren 2 en 3 mogelijk van WIJNBERGEN.
*Brantsen: Wijnant Maximiliaan Jacob baron van Renesse, heer van den Brink,
Campenbroek en Zuijderwijk &c. &c. 31-10-1768.
van RENESSE - gevierendeeld, 1 en 4. van RENESSE (leeuw), 2 en 3. vijf aaneengesloten spitsruiten, alle
de randen rakende. Hartschild: vijf kepers.
*Gelderland-7: Anna Helena van Renesse, vrijvrouwe van Renesse en Elderen, geh. met Burchardt vrijheer
van Westerholt, heere to Scherpenseel, Hacfort en Peursum, Zutphen 29-9-1675.
Muschart: uiterst kleine afdruk, ovaal schild.
van RENESSE - gevierendeeld, 1 en 4. van RENESSE (leeuw), opnieuw gevierendeeld 2 en 3.
gevierendeeld, a en d. in rood een leeuw vergezeld van een onduidelijk aantal liggende blokjes, b en c. in
zilver drie wielen. Hartschild: een leeuw. Schildhouders: twee aanziende leeuwen.
*Coll. Muschart, \GAArnhem, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van W.M.J. van Renesse, den
Brinck 20-7-1778. Zie ook Zeven (1993c).
*Coll. Muschart (Zeven, 1995g): zegel van Wijnand M.J. van Renesse, ca 1770. Zegel afgebroken. Idem
(Zeven, 1996d): idem.
*Duinkerken, 1991: van Wijnand Maximiliaan Jacobus van Renesse, heer van den Brink op lijst van
schilderij in Arent thoe Boecophuis, Elburg.
zie Bron.
Zie voor kwartieren 2 en 3 hierboven.
van RENESSE - alliantiewapen; gevierendeeld, 1. van RENESSE (leeuw), 2. een klimmende bok of leeuw,
3. een droogsscheerderschaar, 4. een kruis. Helmteken: een kruis.
*Gelderland-5: M.W. van Renesse, Wulp/Wilpe 8-11-1682.
van RENESSE/de BEIJER - alliantiewapen van RENESSE (leeuw) en de BEIJER. Schildhouders: twee
omkijkende leeuwen.
*Brantsen: Wijnant Maximiliaan Jacob baron van Renesse, heer van de Brinck, Rheden 22-5-1755.
van RENESSE/van der LIJNDEN - alliantiewapen: man: van RENESSE (leeuw), vrouw: gevierendeeld, 14. een geplante boom met drie kruinen (van der LIJNDEN), 2-3. een kruis beladen met een schildje waarin
een dubbelkoppige adelaar en vergezeld in 1 en 4 van een leeuw en in 2 en 3 van een zuil.
*Gelderland-5: Sibille Antoinette van der Lijnden eega van C.J. van Renesse, Wageningen 4-1-1765.
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van RENESSE/van REEDE - alliantiewapen: man: van RENESSE (leeuw), vrouw: van RHEDE (twee
hoekige dwarsbalken).
*Brantsen, zie van RHEDE.
van RENEVE - een anker.
*Arnhem-30: Jan Willemse van Reneve, gardiaen 1700.
RENGERS - in blauw een gouden dwarsbalk vergezeld boven van twee en beneden van één gouden roos.
Helmteken: een kroon komend uit een vlucht, waarbij de rechter vleugel volgens het schild en de linker
blauw. Dekkleden: goud en blauw. Ook: wrong blauw en zilver.

▲Eén der 32 kwartieren
Van Lintelo (zie aldaar).
◄Ridderschap van de
Veluwe.

▲Bron: Hollandse
Genealogische
Databank.

▲R.W.A.M. Cleverens. 1988.
Het geslacht van Heeckeren.
Middelburg, 220p.
*ten Houte de Lange (2001).
Varianten: zilver in plaats van goud.Helmteken: op een blauw-zilveren wrong een zilveren vlucht.
Dekkleden: blauw en zilver.het veld zilver, resp. goud en zilver.

▲Kroon en beide vleugels
beladen.
◄onbekend (kleur).
◄Rengers (1582) Rengers (1582). Beide vleugels onbeladen.
Bijschrift: Andere stellen den balck en[de] rooskens goud en[de]
rechter vleugel blauw met ee[n] geele[n] balck, de linker vleugel geel met ee[n] goude[n] croo[n].
Bron: zie Van Pallandt.
RENKUM (klooster), dat verwoest en gesloten werd).
*Arnhem-6-1: een geschonden ogiervormig of spitsovaal zegel in groene was van het 'beslaeten yofferen
Cloester tho Redijchem' (d.i. gesloten jofferenklooster te Renkum)10-11-1571.
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van RENNES, zie van RENES.
van RENSELAER - in rood een zilver ankerkruis. Helmteken: een zilveren vuurkorf, waaruit vlammen.
Dekkleden:zilver en rood.

Rechts::Hollandse Genealogische Databank.
Links: Johan van Renselaer.
Detail van schilderij van de Weeshuismeesters,
Weeshuis te Nijkerk.
Uit: Bierens de Haan et al. (2002).

Gelderland-5: Johan van Renseler, 'binnen der Nykerck' 6-5-1635.
Zie ook van RENSSELAER.

Jan van Rentzler, Nijkerk 20 Marty Olden still 1630. GANijkerk,
Gasthuisarchief 20-3-1630. Coll. ACZ foto Nijkerk II.03.
van RENSELAER, verscheidene alliantieapens.

913

Grafzerk van de tweelingbroers
hopman Hendrik, ov. Deventer 72-1601, en Jan van Rensselaer,
ov. Oostende 6-6-1602, te
Nijkerk. Tek. C.L. Jurling,
eigendom Ver. ‘Gelre’. Hun
wapens zijn samengesteld uit hun
kwartieren. De wapens van hun
echtgenotes zijn niet goed te
herkennen. Hoekwapens (boven):
van Rensselaer (ankerkruis),
Luxoel (vogels), van Wenckom
(kronen) en
Schoten (vis), (beneden) Indyck
(muurankers), Graef (hanen), van Hell (ankerkruis) en van Bylaer (lelies). Wapen (beneden): Kiliaen van
Renselaer, zoon van Henricus Kiliaen van Renselaer, stichter van Van Renselaerswijck bij NieuwAmsterdam. Uit: A. Vos. 1984. Genealogie van Hell. Kampen. 82p. De zerk werd ook afgebeld in . de Vries.
1949. De Van Rensselaer’s in Nederland. De Ned. Leeuw 66: 150-172.
van RENSOE - een anker.

Jan Willemse van Rensoe, Gardiaen, 1700.
*AZ-438.

RENSEN - in goud drie zwarte letters pi. Helmteken: een vlucht van zwart en zilver. Dekkleden en wrong:
zwart en goud.
*Schutte (1975): 4.178. Gerardus Rensen.
van RENSSELAER - van rood een zilveren ankerkruis. Helmteken: een brandende vuurkorf.
*Putten-1-1: K. van Rensselaer, Neykerck 18-1-1782.
*Putten-1-4: Johan van Renzeler 17-3-1610. Mand zonder oren. Omschrift: de naam. In tekst: Renselar.
*Nijkerk-1: R. van Rensselaar, geërfde in Veluwe 28-1-1757.
tekening van zerk (Bron); foto's van zegels (Bron).
Variant: Helmteken: een gewone mand waaruit vlammen opstijgen.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a) zegel van Van Rensselaar.
*Veluwe-6: R. van Rensselaer, geërfde in Veluwe, Nijkerk 28-1-1757.
*Gelderland-6: Jan van Renzeler, 10-7-1605. Helmteken: op een traliehelm met wrong een gewone tenen
mand zonder oren, waaruit vlammen. Omschrift: de naam.
*Hoffman (1933, 1940) stelt dat de vuurkorf een tenen mand is, maar hoe verhoudt zich die met de
vlammen?
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Johan van Rensseler, 16-2-1639.
Omschrift: SIG * IAN * VAN * REN-E-.
*GABarneveld doos 17 code 13.
Coll. ACZ foto 26.27.

Variant: Helmteken: een vrij hoge mand met twee oren waaruit vlammen.
*Gelderland-2: Henrick van Renseler, 1611.
Zegels in W. de Vries. 1949. De Van Rensselaer’s in Nederland. De Ned. Leeuw 66: 150-172: alle
ankerkruizen.

van RENSSELAER – gevierendeeld, 1. in rood een zilveren ankerkruis (van RENSSELAER), 2. in zilver
een beurtelings gekanteelde zwarte dwarsblak, 3. in zilver dire rode kronen, 4. in goud drie zwarte kepers
boven elkaar. Helmteken: een vuurkord met gouden vlammen (van RENSSELAER). Dekkleden: zwart en
zilver.

Zie volgende blz.
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Glasraam, door Evert Duyckinck (ca

1620-ca 1700). Schenking aan de
Ned. Hervormde kerk van Beverwyck
(later Albany) door JAN BAPTIST VAN
RENSSELAER (ca 1629-1678),
directevr dercolonij Rensselaerwijck,
1656. Nu The Metropolitan Museum of
Art uit erfenis Mrs K. Insley Blair.
Bron: internet.a. website van welie.

RENSSEN - in goud een mensenhart (een rood hart met uitkomend zwart of rood kruisje of staafje).
Helmteken: het hart uit het schild. Dekkleden: goud en rood.

*tekening C.J. van den Bosch.
*Gelderland-5: Thomas Renssen, leenman van Gelre, Wilp 12-11-1711;
Michiel Renssen, geFerfde van Veluwe, Wilp 7-8-1719, custos tot Wilp, 13-71729. Boven het hart de letters M en R. Albert Renssen 12-11-1711.
kleur (vdBosch); zw (Nix).
Meded. G. Heijnis-Renssen (1997): oudste zegel van notaris Marcus
Renssen te Amerongen, 12-6-1677. Kapittel van St. Marie.
RENSSEN, zie RENTSEN (verkort kruis).
RENTSEN - een smal verkort kruis met de letters H en R boven het schild.
*Harderwijk-2-1: in papier gedrukt zegel Hertger Rentsen, Nunspeet 24-9-1637. Hertger heeft land gepacht
van de St. Antonis Vicarije te Aenstoot (= Otterlo).
*Elburg-4: Hertger Renssen, geërfde in Veluwe 16-10-1668.
van RENWIC - een leeuw en om het schild een uitgeschulpte rand met lange punten (Muschart).
*Arnhem-32: Ghijsbert van Renwic, richter in de Overbetuwe, 3-8-1427. Omschrift: de naam. In tekst:
RINWIC.
Zie van RANDWIJCK.
de REVALIA - een figuur die drie gaffelswijze geplaatse en in het schildhart verlngde lange en smalle
omgebogen bladeren schijnt voor te stellen.
*Backer, 1880: zegel van Gherlof de Revalia, 1324. Veluws?
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REIJDERS - geen wapen.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, H. Reijders, gardiaen 1730.
van REIJDT, zie van REIDT.
REIJERS - als Jan van RISSELENBERG.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, H. Reijers, gardiaan 1736.
REIJERS, zie ook VLEMING, en VOS.
REIJERS - een niet-geharnaste ruiter zittende op een stappend paard op een grond. Helmteken: een
vlucht.
H. Reijers, Gardiaen, 1736, en Jan Reijers, Gardiaen, 1706,
Roelof Reijers, Raadsvrind, 9-8-1771, Zeger Reijers, Ra[a]tsvrindt, 9-9-1765. Hij
was ook leverancier van koffiebonen, rijst, thee e.d. 3-5-1775.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-440: AZ-441: AZ-442: AZ-443: AZ-440.
Zie hierboven en -beneden. Wellicht een sprekend wapen.
REIJERS - in rood een omgewende ruiter op een grond stappende paard. Helmteken: een vlucht.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Roelof Reijers, raadsvrindt 98-1771.
Zie ook REIIJERS en REIJERS hieronder. Wellicht een sprekend wapen.
REIJERS - een omgewende niet-geharnaste ruiter zittende op een stappend paard op een grond.
*AZ-439: Hendrick Reyers, Boockhouder, 1729
Zie voorgaanden en volgenden. Wellicht een sprekend wapen.
REYERS - in rood een geharnaste ruiter op een zilveren springend paard op een groene grond.
Wrong en dekkleden: rood en zilver. Helmteken: een rode en zilveren vlucht.
*ten Houte de Lange (2001).
Zie voorgaande en volgende. Wellicht een sprekend wapen
REIJERS - een omgewende ruiter op een springend paard in een landschap met blauwe bewolkte lucht en
groene grond. De ruiter met rode jas en zwarte laarzen, het paard van natuurlijke kleur. Helmteken: een
rode vlucht. Dekkleden: rood en goud.

Wessel Reijers,adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
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REIJERS/ten BUSCH – alliantiewapen; gedeeld, I. in zilver op een groene grond een omgewende ruiter
van natuurlijke kleur (REIJERS), II. in blauw een gouden dwarsbalk vergezeld boven van een uitkomende
boom, die op de balk staat (ten BUSCH). Helmteken: op een rood-gouden-blauwe wrong een rode vlucht.
Dekkleden: rood, goud en blauw.

Hendrick Reijers, sergeant.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet
Vendel te Arnhem.
*R.T. Muschart. 1918. Rangschikking der kwartieren, wijziging in den stand
der wapenfiguren en de purperen kleur in geslachtswapens. De Ned. Leeuw
36: 266-270 ex Wapenboek van het Coninck Straete Vaandel te Arnhem: Hendrik Reijers 1726 sergeant, tr.
Jacoba Geertruida ten Busch.
Zie voorgaanden. Wellicht een sprekend wapen
REIJERSZ - lelies (hoeveel?).
*Gelderland-5: Reijer Reijersz, schepen van Hoevelaken, 4-9-1607. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
REIJERSZ - een snoek schuinrechts geplaatst.
*Arnhem-17: Henrick Reijersz, hylixman, Noord-Veluwe 1500.
REIJMER – een merk, met de letters L en K.

Lenardt Reijmer. Arnhem jaar?.
Tekening R.T. Muschart.

REIJNDERI - in zwart een zilveren springend schaap, goud gehoornd. Helmteken: het schaap van het
schild uitkomend. Dekkleden en wrong: zilver en zwart.

*Schutte (1975): 06.003 Johannes Reijnderi,
Arnhem.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
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REYNDERS - drie droogscheerdersscharen (1-2). Het schild gedekt door een kroon met zeven parels.

zegel van Egbert Reynders, 1728.
*van den Enk & Zeven (1984), Kerk. Arch. Beekbergen inv. 84 (1728).
foto (BJvdEnk) van Bron.
REYNDERS - de hoofdletter J en R naast elkaar op een gekroond schild.
*Horst-1: Jan Reynders, gerichtsman van Apeldoorn, 24-8-1737.
REYNDERS - in goud een blauw merk. Helmteken: een goud-blauwe vlucht.
*Arnhem-19: Rutger Reynders, adelborst.
Beschrijving van het merk: een verticaal geplaatste weerhaak met in het midden een schuinkruisje.
REIJNDERS - gaffelsgewijs doorsneden met in elk kwartier een zespuntige ster.

Henderick Reijnders, Gardiaen, 1702.
R. Reijnders, Mr. Silversmit1780 & W. Reijnders Rzoon.
*AZ-451 &AZ-452.
REIJNDERS - een mensenhart vergezeld van vier ruitjes.

Jan Reijnders, Gardiaen, 1744.
*AZ-447.
REIJNDERS – in goud een blauw merk, bestaande uit een schuinkruis en een wolfsangel. Helmteken: op
een zwart-gouden wrong een antieke vlucht, de rechter goud, de linker blauw. Dekkleden: blauw en goud.
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Rutger Reijnders, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het
Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*AZ-449: Lubbartus Reijnders, Boekholder,
1774.

REIJNDERS - een merk. Helmteken: een dito merk.

Reynder Reynders, Raetsheet, 1744.
*AZ-450.
*Arnhem-13: Willem Reijnders Rzn, lid van het gemeentebestuur van Arnhem 5-51802; 14-10-1802. Omschrift: de naam.
*Arnhem-18: Willem Reynders Rzn, Arnhem 12-8-1799.
*Brantsen: Willem Rz Reijnders, lid van de magistraat van Arnhem 16-7-1805.
REIJNDERS - een merk en de letters I en R.

Jan Reijnders.
*Arnhem-30 en AZ-448.

REIJNDERS - een verkorte gaffel, vergezeld van drie schuinkruisjes.

*AZ-450: Reynder Reynders, Raatsheer, 1744.
REIJNDERS - een monogram. Helmteken: geen.
*Gelderland-5: A. Reijnders, -?- 7-10-1769.
REIJNDERS - een verkorte omgekeerde gaffel, vergezeld van drie kruisjes.

Gerhard Reijnders, gardiaan 1747.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
*AZ-450. Zie hierboven.
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REIJNDERS - een vis vaag te zien. Heltmteken: twee vissen met de koppen omlaag en verticaal naast
elkaar op een wrong geplaatst.

Plat zegel.
Reijnder Reijnderss, Nijkerk 1-12-1747.
GANijkerk, Weeshuisarchief 71.
Coll. ACZ foto Nijkerk III.11.
REIJNDERS - twee hoefijzers met de kalkoenen omlaag naast elkaar.

Cornelis Reijnders/Rinders, gardiaen 1686.
*Arnhem-30 en AZ-444.

REIJNDERS - een klimmende ram met grote omhoog gerichte, dikke staart/met een staart als van een
eenhoorn (1720). Helmteken: een uitkomende ram.
*Epe-1-2: Jan Reijnders, geërfde op Veluwe, zv. Reijnder JANS, Arnhem 13-1-1688.
*Voorstonden-1: Jan Reijnders, geërfde in Veluwezoom, Arnhem 17-11-1723. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Jan Reijnders, leenman huis Putten Arnhem 7-8-1720.
Een eenhoorn heeft een staart als van een leeuw, zodat er ook leeuwenstaart had kunnen staan.
REIJNDERS - een klimmend dier (verm. een stier). Helmteken: een uitkomend dier.
*Horst-1: Jan Reijnders, geërfde in Veluwe, Arnhem 10-3-1721.
Zie REIJNDERS (ram).
REYNDERS - een klimmende vos. Helmteken: een uitkomende vos.
*Veluwe-2-11: Jan Reynders, Arnhem, geërfde in Veluwe, 12-2-1692.
*Gelderland-2: Jan Reynders, geërfde in Veluwe, 17-1-1711.
*Putten-1-2: G. of P. Reijnders, Harderwijk 27-2-1664.
REIJNERS - in zilver een rode vis schuinrechts geplaatst. Helmteken: twee rode vissen met de koppen
omlaag en de bovenvin naar binnen als een keper gerangschikt.
Zie volgende blz.
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Wapen van Reyner Reyners, schoenmaker en lakenkoper, provisor van het Weeshuis te Nijkerk, 1644. Hij
heet ook Reijnder Reijnders.
Detail van het schilderij de Weeshuismeesteren, Weeshuis, Nijkerk.Bron: Bierens de Haan et al. (2002).
zie hier beneden.
REIJNERSZ - een vis met grote rugvin als een baars schuinrechts geplaatst.
Henrick Reynerssen.
Nijkerk 30-3-1502.
GANijkerk, Gasthuisarchief carter
30-3-1502.
Coll ACZ foto Nijkerk I.31.
Henric Reijnersz, Hunen 1463,
1465. Omschrift: de naam.
*Putten-1-4.
Ander schild met het zelfde
wapen als Reijner HENRICSZ,
1458.
REIJNERSZ - een vis schuinrechts geplaatst. Geen helmteken.
*Putten-1-4: Elbert Reijnersz, Putten 1484. Omschrift: afgebroken. Zijn oomzegger is Henric dije JONGHE,
van wie Elbert het ampt van Putten ende van Nijerkerken pacht.
REIJNST, REYNST - in blauw drie kannen met een deksel, een oor en ketting, die de deksel met het oor
verbindt, de eerste en derde kan met ketting rechts, de tweede met de ketting links, tussen de beide eerste
in vergezeld van een zespuntig sterretje. Helm en dekkleden. Helmteken: een tweede kan van het schild
tussen een vlucht.
*Schutte (1977): tweezijdig draaibaar zegelstempel van Jacob Reynst (Haarlem 1685-Beverwijk 1756), luit.adm. van Holland en West-Friesland. Idem dubbel monogram J en R in een cartouche en erboven een
kroon van drie bladeren en 2x drie-parels.
*van der Hoop: J.L. Reijnst, Arnhem 29-10-1775. Lak.

922

Bron: vier wapens uit Hollandse Genealogische Databank.

Zeven (2006: 29.34): Pieter Hendrik
Reynst, Agent van het Commissariaat
van de Fransche Troupes in het
Bataafsche Gemeenebest, Arnhem 171-1806.

Variant: alle kannen met oor en gouden ketting links. De ster niet klein. Wrong en dekkleden: blauw en
goud. Helmteken: de kan van het schild met het oor en ketting rechts tussen een zilveren vlucht.
*ten Houte de Lange (2001).
van RHEDE - een stappende hinde/ree op grond, met kleine, korte gespleten horens. Helmteken: een
(pijn)boom tussen vlucht.
*Klarenbeek-1: Jurrien van Rhede, Gelders leenman, 9-2-1741.
*Gelderland-5: Jurrien van Rhede, Gelders leenman, Arnhem, 1-2-1739, leenman van Gelre, 17-10-1759.
Reynder Reynders, Raetsheet, 1744.
AZ-450.
Een sprekend wapen: Rhede = ree.
van RHEDE - in zilver twee rode hoekige dwarsbalken. Schildhouders: twee griffioenen.
*Gelderland-7: Godert van Rhede, heer tot Ginckel, Middachten, Hervelt, op het huis Middachten,
commissaris-generaal van de cavallerie der Verenigde Nederlanden, lieut.-opperjagermeester in Veluwe
22-2-1678.
*Gelderland-9: G.A. van Reede, landdrost van Veluwe. Nijkerk 1-6-1729.
*Brantsen: E.L. van Reede douarière van RENESSE, het Huis den Brink 15-5-1784.
van RHEDE/van RAESFELT - alliantiewapen: man. van RHEDE (hoekige dwarsbalken), vrouw. van
RAESFELT (dwarsbalk).
*Gelderland-7: Visula Philippotha baronnesse van Raesfelt, geh. met Godert van RHEDE (zie boven).
Gekroond, ovaal schild.
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van RHEEDE - een monogram van de letters J, V en R. Helmteken: een vlucht.
Jurrien van Rheede.
Tek. R.T. Muschart.
*Veluwe-1: Jurien van Rhede, geërfde in Veluwe 31-3-1762.
*van der Hoop: Jurrien Jansen, onderschout, geërfde in Veluwezoom, Oosterbeek
20-3-1755.
Muschart: Hij is identiek aan of gebruikt het zegelstempel van Jurrien van Rheeden.
van RHEEDE - in zilver twee rode hoekige dwarsbalken. Schildhouders: twee griffioenen.
*Klesser (1995).
Inleydinge tot de Hollantsche wapenkunde' door Cornelis van Alkemade. ca 1700: Reede. Geld[ersch]
Ed[elman], van silver met twee swarte (niet ingevuld)). Foto uit R.J.F. van Drie. 1989. Blasoenkonst.
Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 43: 68-116.
*Kennelijk wist van Alkemade niet hoe deze hoekige balken te benoemen.
*Verwolde-2: Reinier Baron van Reede, heer tot Ginckel, Middagten etc., generaal majoor van de
Cavallerie, Minister plenipotentiaris aan het Hof van de Koning van Pruisen te Berlijn. Wapenspreuk: Malo
Mori Quam Foedari, 17-6-1737.
van RHEMEN - in rood een zilveren dwarsbalk, van boven vergezeld van drie zilveren merletten naast
elkaar. Helmteken: een vlucht. Dekkleden en wrong: rood en goud.

wsl. van de hand van Steven Ulrica van Rhemen,
de
begin18 eeuw.
◄wapenkaart, GADeventer.

Helmteken: een rode
vlucht. Wapenboek
van de Ill. Zwanenbroederschap te Den
Bosch, 1793.

*Veluwe-2-1: Gert Jan van Rhemen, baron van Rhemen, heer tot Rhemenshusen, gecommitteerde der
admiraliteit van Amsterdam, 1745. Omschrift: de naam.
*Schutte (1975): 1.367 Johannes Everhardus a Remen, Zutphen 18-8-1643.
Variant: in rood een enigszins verlaagde golvende dwarsbalk, vergezeld boven van drie eenden zonder
poten naast elkaar op de balk rustende.
*Baak-1: A. Van Rhemen, Dieren 23-7-1815.
*Gelderland-1: Aleff van Remen, Gelders leenman, 1515. Omschrift: ? Papierwaszegel.
Muschart: De dwarsbalk is vergezeld van 4 diepe groeven, zodat er 5 vrij scherp golvende hoge ruggen
over blijven.
zonder poten op de balk rustende. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-1: Gerrit Jan van Rhemen, heer van Rhemenshuijsen , op den Huijze Sinderen 7-12-1737
*Rhemen: Gerrit Jan van Rhemen 27-5-1707, 18-6-1708.
Zie ook van OYENBERGH van RHEMEN.
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Variant: de merletten.vogels omgewend.

wsl. Steven Gerrit van Rhemen.
‘Op de kiste’
*A.J. Mensema. 2002. De
genealogische collectie Van Rhemen in het Gelders
Archief. De Ned. Leeuw 119: 275-285.
*Veluwe-2-1: Gert Jan van Rhemen, baron van Rhemen, heer tot Rhemenshusen, gecommitteerde der
admiraliteit van Amsterdam, 1745. Omschrift: de naam.
*Schutte (1975): 1.367 Johannes Everhardus a Remen, Zutphen 18-8-1643.
Variant: een licht golvend dwarsbalk, waarop gebogen lijntjes als water, vergezeld boven van drie eenden
Variant: de golvende zilveren dwarsbalk beladen met drie dunne groene golvende dwarsbalken. Wrong:
groen, zilver en rood. Dekkleden: goud en groen. Helmteken: een rode vlucht. Schildhouders: twee
omkijkende griffioenen met de starten omhoog gekruld.
*ten Houte de Lange (2001).
*A.J. Mensema. 2002. De genealogische collectie Van Rhemen in het Gelders Archief. De Ned. Leeuw
119: 275-285.
van RHEENEN - in zwart een klimmend zilveren ram met gouden hoorns en hoeven en de staart omhoog.
Helmteken: de ram uitkomend met zwarte vlucht.
*zie Johan SCHUTT, 1616.
van RHEENEN - doorsneden, A. in zilver twee op de snijlijn zittende zwarte vogels, B. effen blauw.
zie Abraham MUIJS, zie van RHIENEN.
van RHENEN, RHEENEN - in goud een zwarte schuinbalk vergezeld linksboven van een zwarte
roodgetongde leeuwenkop.
*A.J. de Jong. 1994. Over wapenborden en wapens op het vroegere orgel in de Cunerakerk. Oud-Rhenen
13: 29-32.
(zw) zie bron, ontleend aan 'd'Yvoy.
van RHENEN, RHEENEN - in zilver een rode griffioen.
*A.J. de Jong. 1994. Over wapenborden en wapens op het vroegere orgel in de Cunerakerk. Oud-Rhenen
13: 29-32.
van RHEYDT - in zilver drie rode hanekoppen met hals. Helmteken: een hanekop.
Zie van REIDT.
van RHEYDT – alliantiewapen; gedeeld, I van RHEYDT (de hanekoppen omgewend), II. van BEMMEL.
Helmteken: een rode hanekop.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Joost van Rheydt, Arnhem, 1618 schepen, ov. 1626.
Zie van REIJDT voor meer gegevens en afbeelding.
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RHODIUS - een vogel staande op een horizontaal geplaatste golvende slang, die op een zeer verlaagde
dwarsbalk rust. Boven het schild de letters J en R.
Gelderland-6: Joannes Rhodius, predikant te Harderwijk 2-12-1605.
RIBBENS - een merk. Helmteken: twee kruislingsgeplaatste gesteelde roosters met de stelen omlaag.
*Schimmelpenninck: Roloff Ribbens, geërfde in Veluwe en Veluwezoom 31-3-1634.
RIBBERS - drie horizontaal geplaatste ribben. Helmteken: een vlucht.
*Arnhem-18: Mr. Hendrik Ribbers, lid van de magistraat Arnhem 29-3-1804.
RIBBIUS - in zilver drie rechtopstaande zwarte ribben. Helmteken: een rib van het schild. Dekkleden en
wrong: zwart en zilver.

*AZ-153: Jan
Ribbyus,
Gildmeister.
◄Schutte (1975): 5.041 Hermannus
Ribbius Gerlaci filius, Arnhem 1664, en
5.176 Wilhelmus Ribbius.
Handfoto Ad J, de Jong, 2010.
Variant: in zwart drie zilveren ribben. Wrong en dekkleden: zwart en zilver. Helmteken: een rib van het
schild.

Wijnaendts van Resandt (1926)
*ten Houte de Lange (2001).
Zie Johan de GREVE, Nanning de GREVE.
RIBBY - drie verticaal geplaatste ribben.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Jan Ribby, gildemeester
1736.
RICHOLT - een omgewende hamer of houweel vergezeld van drie sterren.
*van Lawick: Jan Janssen Richolt, Geldersch leenman 30-3-1711.
RICHTER - in zilver een rood hart, waaruit drie groene stengels, elk met een rode roos en groene blaadjes,
voortkomen. Een aanziende helm met zilver-rode wrong. Helmteken: het beeld der gerechtigheid met
attributen, alles in natuurlijke kleur. Dekkleden: zilver en groen.
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Johann Gottfriedt Richter, Arnhem, 1699.
*Staats Evers (1874): nr 1.40: *Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem: Johannes
Gottfriedt Richter, 1699.
Het helmteken is half-sprekend.
foto ACZ. Voor kwaliteit van de foto zie de Inleiding.
RICKSZ - een voorwerp vergezeld boven rechts en boven links van ?een kleine ster. Helmteken: een lang
dun voorwerp dat mogelijk een arendsbeen met de elleboog naar rechts.
*Bentinck: Brant Ricksz, geërfde in Veluwe 24-3-1623.
RICOUTSSOEN - een ossenkop met ster tussen de hoorns. Omschrift: onduidelijk.

Gerit Ricoutss[oen], Nijkerk 17-6-1436.
*GA Nijkerk, Gasthuis-archief charter 17-6-1436:
Coll. ACZ foto Nijkerk I.08.
Een ossenkop met een ster tussen de hoorns kan verwijzen naar Van DIERMEN. In het omschrift staat
wellicht de familienaam.
RIDDER - een vijfbladige bloem vergezeld van drie kleine droogscheerdersscharen met de punten omlaag.
*Arnhem-32: Wijnant Ridder, scepen van Arnhem, Arnhem 28-7-1424. Omschrift: beschadigd.
Zie volgende.
Variant: schapenscharen met de punten omlaag, die de boven- en benedenrand raken.
*Arnhem-33: Wynant Ridder, 25-4-1425. Omschrift: de naam.
Variant: droogscheerdersscharen met de punten omlaag.
*Rhemen: Wynant Ridder, scepen van Arnhem, 1444. Omschrift: de naam.
*Gelderland-16: Winant Ridder, schepen van Arnhem, 1435.
RIDDER - op gekroond ovaal schild: een omgewende man op een omgewende springend paard met een
verticaal geplaatste lans in de rechterhand en daarmede stekende in de richting van een onder het paard

927

geplaatste omgewende gevleugelde draak met een slag in de staart. Helmteken: ruiter op springend paard
boven een liggende draak.
N.B. ACZ: Sint Joris de draak verslaand.
*Harderwijk-2-5: Lambert Ridder, Harderwijk 15-11-1723.
*Arnhem-21: L. Ridder, Harderwijk 16-2-1702 (fragment).
Schilder, 1982: zegel van Rijck Ridder, schepen van Kampen: Sint Joris met de draak. Helmteken: de
figuur uit het wapen.
RIDDER - een droogscheerdersschaar met de punten omlaag, vergezeld rechts boven en links boven van
een vrij grote ster.

Jacobus Ridder, Arnhem 28-10-1339.
GAArnhem Loeff 96.
Verkerk (1992: afb. 14 zegel Jacobus Ridder, Arnhem, 28-10-1339).
foto’s Gelders Archief.
*Muschart code 83M: Jacob Ridder, scepen te Arnhem, charter 1339.
Het aantal punten van de sterren wordt niet gegeven. Misschien zijn
de sterren vijfbladige bloemen.
Zie voorgaande.

RIDDER - drie droogscheerdersscharen met de punten omlaag, in het hart een vijfbladige bloem/een grote
vijfbladige bloem met opengebroken hart, vergezeld van drie droogscheerdersscharen met de punten
omlaag.

Winant Ridder, Arnhem 1436.
GAArnhem NB-838-191.
Verkerk B6523/10.
Foto’s GAArnhem.

Idem 1450.
GAArnhem GA-452-127.
Verkerk N6526/36.

*Arnhem-6-1: Winant Ridder, scepen tot Arnhem 1429. Omschrift: de naam: bloem en scharen van
dezelfde grootte; beschadigd zegel van Winand Ridder, schepen van Arnhem 5-2-1428. Muschart vermeldt
nog dat de scharen klein zijn en ver van de bloem en dicht bij de rand geplaatst zijn; idem 27-3-1441: de
bloembladeren puntig.
*Arnhem-14: alleen benedenhelft over: Jacobus Ridder, kerkvoogd? te Arnhem 18-6-1355. Omschrift:
beschadigd.
*Arnhem-15: Wynant Ridder, schepen van Arnhem 20-1-1364. Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Jacob Ridder, schepen vn Arnhem 10-10-1497.
*Verkerk (1992, afb. 64: Winant Ridder, Arnhem 27-1-1436).
*Arnhem-17: Wynant Ridder, scepen tot Arnhem 1443. Omschrift: de naam; idem Jacob Ridder, scepen tot
Arnhem 1469. Omschrift: de naam.
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*van der Hoop: Winant de Ridder, 1443. Omschrift: de naam.
foto’s Gelders Archief.
Variant: op een steekhelm zonder wrong twee lange (hazen)oren dicht naast elkaar en recht naar boven
gericht.
*Arnhem-14: Jacob Ridder, scepen van Arnhem 17-10-1471. Omschrift: de naam.
*Gelderland-1: Jacob Ridder, Arnhem 25-1-1469. Omschrift: de naam.
Variant: de punten omhoog.
*Arnhem-14: Winant Ridder, scepen van Arnhem 10-6-1428. Omschrift: de naam.
Arnhem-17: In charter d.d. 1509 verklaren de schepenen van Arnhem dat Jacop Ridder gestorven is
ende syn segel gebraken was eer desen heeft besegelt is gewest.Dat wil zeggen dat zijn zegel gebroken
was voordat er mee gezegeld had kunnen worden.
RIDDER - drie droogscheerderscharen met de punten naar beneden, met tussen de bovenste twee een
vijfbladige bloem.

Jacop Ridder, 1497.
GAArnhem BW-411-156.
Verkerk B6528/22.
*Klooster-1-3: zegel Jacob Ridder, schepen van Arnhem 16-5-1487. Omschrift: de naam.
*Klooster-1-3: zegel Wynant Ridder, schepen van Arnhem 9-1-1434.
Variant: Helmteken: een steekhelm met twee lange hazenoren dicht naast elkaar.
*Arnhem-26: zegel Jacob Ridder, schepen van Arnhem 14-12-1486. Omschrift: de naam.
Variant: bloem is klein. Helmteken: op een steekhelm twee zeer lange oren als ezels-, hazen- of
konijnenoren, dicht naast elkaar, en het linker gedeeltelijk het rechter bedekkende. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-1: Jacob Ridder, schepen tot Arnhem 27-1-1485. Omschrift: de naam; 17-5-1494. Omschrift: de
naam.
*Doorwerth-1: Jacob Ridder, scepen tot Arnhem 3-3-1469. Omschrift: de naam. In het charter staat Johan
Gruter, scepen tot Arnhem.
de RIDDER - gevierendeeld, 1 en 4. een Godslam, 2 en 3. drie bloemen aan stelen (1-2); een hartschild:
schuingevierendeeld met in elk kwartier een lelie. Helmteken: een Godslam.

Zeven (2006:12.21): F. de Ridder,
Amerongen 12-6-1779.
Zegelstempeltype 1.

Zeven (2006: 23.15): F. de Ridder,
de Lantm[eeste]r, Amerongen 16-12-1797.
Zegelstempeltype 2.
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de RIDDER - in groen zes zilveren penningen (3-2-1) en een effen gouden schildhoofd.
*CBG-Heraldische Databank. Veluws?
van RIDDERVELT - drie lelies (mogelijk vergezeld in het schildhart van een voorwerp). Helmteken: een
lelie tussen een antieke vlucht.

Henrick Elbertsen van Riddervelt,
Nijkerk 5-3-1562 older styll.
Omschrift: S*HENRICK
*ELBERTSOEN
GANijkerk, Weeshuisarchief 112.
Coll. ACZ foto Nijkerk III.31.

van RIEBEECK - in rood drie ringen.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Brantsen: douarière van Spaen geb. van Riebeeck. geen plaats en jaar.
Waarschijnlijk op Biljoen ca 1771.
Zie van SPAEN/van RIEBEECK.

van RIEMSDIJCK - in goud een dubbele rode adelaar, zonder tongen, blauw gebekt en genageld.
Helmteken: een zilveren mand met gouden banden, waaruit zeven zilveren struisveren steken. Dekkleden
en wrong: goud en rood.

◄Bron: Hollandse Genealogische Databank.
▲van Riemsdijck. Uit: Wapenboek
van Job Maarten de Lange, ca 1700. Bron: Genealogie 7 (2001): 106.
Deze familie is gegoed in Wageningen. o.a.daar waar nu de Riemsdijkstraat is.
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*L. Müller-Westphal. 1998. Wappen und Genealogien Dürener Familien. Düren. 1035p.

Cornelis van Ryemsdyck, burgemeester van Wageningen, Wageningen, 24-21547.
Helmteken: zeven korenaren stekende uit een mand.
*Coll. Muschart: Kasteel te ‘s Heerenberg, Gravelijk Bergsch Huisarchief.
Tek. R.T. Muschart.
*Kits Nieuwenkamp (1975).
*Schutte (1975): 1.255: Theodorus a Riemsdijck, Tiel 16-5-1631.
*Arnhem-18: Samuel van Riemsdijk, lid van het gemeentebestuur van Arnhem 12-8-1799.
*Archief Waardenburg en Neerrijnen: Jacop van Rijemsdick. Steekhelm.
*Gelderland-6: Gelis van Riemsdick, stadhouder van Udo van der Lauwijck den richter tot Wageningen.
Muschart: het jaar is vergeten. ca 1564. Omschrift: vaag. Papierwaszegel.
Variant: Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een lage brede kuip waaruit een dikke brede
grasplant.
*Arnhem-15: Jacop van Riemsdick, Arnhem 14-12-1500.
Variant: steekhelm, de kuip hoog.
*Gelderland-1: Gheles van Riemsdick, richter tussen Maeze en Waelle 1532. Op een lint de naam.
Variant: de pauwenstaart naar boven zeer breed wordend.
*Gelderland-1: Floris van Riemsdick, gerichtsman, burghermeister van (niet vermeld) 1532. Omschrift: de
naam.
Variant: helmteken: zeven rijstakjes waaiersgewijs gerangschikt.
*Arnhem-34: Cornelis van Riemsdick 1554.
Variant: met blauwe bek en poten. Helmteken: de mand bruin en de banden zilver waaruit zeven
struisveren goud-rood-goud-rood-goud-rood-goud.
*ten Houte de Lange (2001).
van den RIEMSDIJCK, zie van den RIJEMSDIJCK.
Variant: Helmteken: uit de mand met twee hengsels een bos hanenveren.
van RIENEN – in zwart een zilveren springende ram met gouden hoorns. Helmteken: het ram uitkomend
tussen een antieke vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.

*Gelders Archief, inv. Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Johan van
Ryenen, Reckenmr.
foto ACZ. Zie Inleiding voor foto-kwaliteit.
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van RIESS - drie wassenaars. Helmteken: een wassenaar (?tussen een vlucht). Omschrift: GERRIT
WOUTERSEN VAN RIESS.

Gerrit Woutersen van Riess, Nijekerck 24-10-1664.
*GANijkerk, Gasthuisarchief, charter.
Coll. Anton C. Zeven foto Nijkerk I.27.
zie ook van RIJS.
te RIESTAP, zie PALM.
RIGTERS - een hoefijzer met de kalkoenen omlaag vergezeld boven in de hoeken van de letters N en R.
*Gelderland-5: Nicolaas Rigters, momber, Arnhem 6-9-1753.
RIINVISCH - een merk.
*Hattem-2-3: Werner Riinvisch, kerspel Heerde 18-4-1453. Omschrift: Warner Reinwisch.
RIKKEN - dubbele monogram van J en R, getopt door een vijfbladige kroon. Omschrift: IAN RIKKEN
RAADS VRINT 1768.

*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem en AZ-454: Jan Rikken, raatsvrint,
1768.
Zeven (1993b): medaillon op beker.
RINDERS - een cirkel gaffelsgewijs gedeeld in elk sector vergezeld van een zespuntige ster.
*Arnhem-30: Henderick Rinders, gardiaen 1702.
van RINGENBERCH - wapen: negen (3-3-2-1) of zegel: tien ringen (3-3-3-1). Helmteken: een vlucht.
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Johan van Ryngenberch, schepen
van Arnhem, Arnhem 15-11-1574.
Omschrift: SÍAN VAN
RI[N]GE[N]BERCH.
Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Arnhem-6-1: Jan van Ringenberg, scepen van Arnhem 22-8-1555; Jan van Ringenberch, ?Arnhem 10-61566. Omschrift: de naam; idem Johan van Ringenbergh, schepen van Arnhem 27-3-1572.
*Veluwe-2-5: Johan van Ringenberck, schepen van Arnhem 23-10-1567. Omschrift: onduidelijk.
*Leppink ( 1997): p.181 Jan van Ringenberch, Arnhem 15-11-1574.
Variant: op een traliehelm met wrong een vlucht.
*Arnhem-14: Jan van Ringenberch, scepen van Arnhem 12-8-1561. Omschrift: afgebroken.
zie van RINGENBERG.
Afb. kleur in Hamers (2000) ex H.D.J. van Schevichaven. Nijmegen.
Leppink (1997). Het Sint Catharina Gasthuis in Arnhem --/
van RINGENBERG, van RINGENBERGH, zie van RINGENBERCH, zie ook NEUKIRCHEN gen.
NIJVENHEIM, en van SPAEN.
RIPPERBANT - in goud een zwarte keper, vergezeld van drie zwarte ringen. Helmteken: een piekijzer
tussen vier struisveren, beurtelings van goud en zwart. Dekkleden en wrong: goud en zwart.

Variant: een lage keper,. zw (vHelbergen).
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RIPPERDA - een volgeharnaste ridder met gepluimde helm, gedekt met zwaard horizontaal boven het
hoofd in de rechterhand zittende op springende paard met pluim op de kop. Helmteken: een uitkomende
draak als adelaar geplaatst met een geringde halsband.

◄Wolleswinkel (2008).
◄Bron: Hollandse Genealogische Databank.
▲Wapenboek vam de leden
van de Ridderscha[ van Zutphen,
de
18 eeuw. GAArnhem, archief Ridderschap van Zutphen.
*Verwolde-1: Georgh Ripperda, heer van Verwolde, president van het Hof en stadhouder van de lenen van
Gelre, Arnhem 20-7-1702.
RIPPERDA - gedeeld, I. een Friese adelaar, II. doorsneden, A. een roos, B. drie klaverbladeren (1-2).
*Horst-1: Mr. E. Ripperda. Apeldoorn, 20-4-1807.
Muschart schrijft: Zie hierboven: was het zegelstempel wel van hem?
van RISSELENBERG - een merk waaraan gehecht de hoofdletters A, R en B.
*AZ-455: Abraham van Risselenberg, Gardiaen, 1664.
Ook gespeld: van Rislenberch, van Rislenberg, van Risselburg, van Risselenburg, van Ryssellenburch.
Zie hieronder.
van RISSELENBERG - een merk waaraan gehecht de hoofdletters I, R en B.

Jacob van Risselenberg & Jan van Risselenberg, Gardiaen.
*AZ-456:
van RISSELENBERG - een merk waaraan gehecht de hoofdletters R en B.
*AZ-457: Zie hierboven.
van RISSELENBERG - een kasteel op een grond.

Y. van Rislenberg, gardiaen, 1691 & Jan van Risselenberg, gardiaen, 1736.
*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-458.
zie ook H. REIJERS.
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van RISSELBURCH - een merk. Helmteken: een vlucht.
*Arnhem-30: Jan van Risselburch, St. Eloij; Jan van Risselburch.
uit Bron.
RITBROEK - in zilver de rode hoofdletters I, S, R en B vergezeld beneden van twee groene gekruiste
palmtakken, en boven van een gouden kroon van zeven parels. Helmteken: de kroonmet drie fleurons en
twee parels.

*C.J. van den Broek, pers. meded.: zegel van Jan Stevensz. Ritbroek, gezworene
van het Hoogwerderbos, 1791. Archief van de Nassause Domeinen.
kleur (vdBosch).
kleuren van Van den Bosch.

van RIVEN - boven drie adelaars naast elkaar, beneden een groot voorwerp (mogelijk een kastanjeblad).
Helmteken: een antieke baniervlucht waartussen een kop met hals van vermoedelijk een hond.
*Rhemen: Johan van Riven, deken van 'Tsente Walburgen bijnnen Arnhem in den Sticht van Utrecht'.
Omschrift: naam in het Latijn.
'binnen Arnhem in het Sticht Utrecht'?
ROBBERTS, zie SCHAATS
de RODE van HEKEREN - een kruis (van HEECKEREN). Helmteken: een hoed getopt met twee
struisveren die naar rechts en links overbuigen.
*Gelderland-5: Wychholt de Rhoede van Heeckeren, -?- 25-6-1623. Handtekening: de Rode van Hekeren.
de RODE van HEKEREN - gevierendeeld, 1 en 4. een kruis (van HEECKEREN), 2 en 3. een klimmende
hinde.
*Gelderland-5: de Rode van Hekeren, Arnhem 5-2-1668.
de RODE van HEKEREN/van den CAPELLEN—alliantiewapen RODE van HEKEREN tot Tongerlo en
van den CAPPELEN, en de RODE van HEKEREN/van HEKEREN –alliantiewapen RODE van hEKEREN
en van HEKEREN.
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Tekening van wapens in een
glasraam (1650).
Uit: C. Gietman. 2010. Republiek van
adel. Eer in de Oost-Nederlandse
adelscultuur (1555-1702). Uitgeverij
Van Gruting.Coll. Hoge Raad van
Adel, Den Haag.

van RODEN/de RODE, die ROEYE, OYE/ROEY - een paal vergezeld rechts en links van drie harten
boven elkaar.
*Muschart (1949), zie aldaar voor aanvullende gegevens; zie ook VG 6 (1981): 114.
van RODERLO - een klimmende hond met halsband.
*Rhemen: Beernt van Roderlo verkoopt het goed ten Holte onder Brummen 28-6-1441.
ROECKMAN - een verhoogd zwaard schuinlinks geplaatst met de punt naar boven gaande over een
schuinrechts geplaatste sleutel met de baard omhoog en naar rechts, vergezeld beneden van een merk
tussen zwaard en sleutel geplaatst.
*Putten-1-4: Johannes Roeckman, kelner tot Putten 4-6-1631. Omschrift: onleesbaar.
Zie ook KELNARIJ, en REECKMANN.
van ROEKEL - in rood drie gouden zespuntige sterren en een binnenschild, doorsneden, A. in zilver drie op
de snijlijn staande rode otellen, B. in zilver drie rode koeken. Helmteken: een ster van het schild.
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*brief Gijs van Roekel, 14-12-2002, uit Coll. Postumus.
Veluws?

van ROEKEL - gedeeld, I. in rood een ring vergezeld van drie (zilveren) bloemen, twee boven en één
beneden, II. in zilver een klimmende (zwarte?) leeuw. Helmteken: een lelie.

*brief Gijs van Roekel, 14-12-2002.
Veluws?

ROELOFF - een droogscheerdersschaar met de punten omlaag. Helmteken: een vlucht.
*Klarenbeek-1: Adrianus Roeloff, Arnhem 15-6-1780.
*Arnhem-30: Wijnandus Roeloff, gildemeester 1757.
ROELOFS - in zilver een zwarte droogscheerdersschaar met de punten omlaag. Helmteken: een zwartzilveren vlucht.
*Arnhem-19: Hendrik Roelofs, adelborst van het Coninck Straete (Koningsstraat) vendel te Arnhem, 1730.
Wapenboek Overwacht van het vendel.
*Muschart: Hendrick Roelofs, gildemeester, 1784. Brouwers- en Bakkersgildebeker; idem: Adrianus
Roelofs, Arnhem 15-6-1780.
*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem: Hendrik Roelofs, gildemeester, 1784. Muschart code 83M:
Helmteken de schaar tussen een vlucht.
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Hendrik Roelofs, adelborst, 1730.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.

Variant: helmteken: drie struisveren.
*St Josephgildebeker, GMArnhem en AZ-463: Hendrick Roelofs Azn, gildemr. 1779 en AZ-466: Johannes
Roelofs Azoon, Arnhem 29-10-1784, Gelderse Leenkamer, RAGld.
*Gelderland-1: Johannes Roelof Roelofs Azn, leenman van Gelre, Arnhem 29-10-1784.
ROELOFS - in rood een verticaal geplaatste zilveren droogscheerdersschaar met de punten omlaag.
Helmteken: een vlucht. Omschrift: HENDRIK ROELOFS.AZ GILDEMEESTER 1784.

*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of
Kramersgilde, Arnhem en AZ-466: Johannes Roelofs
Rzn, gildemeester, 1773, AZ-464: Hendrik Roelofs
Azoon, Gildeme[e]ster, 1784, AZ-465: H. Roelofs,
Gildemr, 1784. AZ-462: Hendrik Roelofs, Boekhouder,
1730. AZ-463: Hendrik Roelofs, Gildemeester, 1779. AZ467: Wynandus Roelofs, Gardyaan, 1758.
beker: medaillon en tekening.
ROELOFS - een merk vergezeld van een tegen de verticale stok staande bok.

*AZ-461: Bernardus Roelof(f)sm Gardiaen, 1744.

ROELOFS, zie van INGEN
ROELOFSEN - een merk.

Frederick Roelofsen, 1727, gardiaen.
*Arnhem-25 enAZ-460.
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ROELOFSEN - een voorwerp als zandloper.
*Muschart, 1950, afb. 134: Jacob Roelofsen, ov. 19-5-1603.

van ROEMBURG - een achtpuntige ster vergezeld van drie lelies. Helmteken: een vlucht en de letters E, V
en R.
*Veluwe-7: eega van Mr. Johan Beek, Nijkerk 8-1-1761.
van ROEMBURGH - in het schildhart een bloem en in de vier schildhoeken een lelie. Helmteken: een lelie.
*bezoeker van een VG-bijeenkomst.
van ROEWENDAL - een merk staande op de benedenrand. De helm gedekt door een wrong.

Reyer van Roewendal, geërfde in Veluwen en pachter, Nijkerck 6-81771.
*GA Nijkerk, Weeshuisarchief 082.
Coll. ACZ foto Nijkerk V.20.
ROGH - een merk.
*Rheden-2-1: Jan Rogh, en zijn vrouw Baertje Mesz., ?Rheden 11-11-1597. Omschrift: de naam.
Zie ook Herman van Amstel.
ROGHAIR - in zilver vijf rode ruiten (4-1) en een zwarte korenaar tussen de tweede en derde van de
bovenste vier ruiten.
*J. Belonje. 1993. De familie Roghair vertrok uit Rhenen naar Alkmaar. Oud-Rhenen no 1: 52. De schrijver
verwijst naar P.C. Bloys van Treslong Prins. 1919. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in
en uit de kerken der Provincie Utrecht. Utrecht. 348p: wandbord in de St. Cunerakerk te Rhenen: diaken A.
Roghair, 1745.
de Jong & van Otterlo (1996): p390.
ROLOFFS - een voetboog met de zwengel rechts.
*Brantsen: Berndt Roloffs, geërfde in Veluwenzoom 8-4-1603. Omschrift: beschadigd.
ROMBURCH - een hoge burcht van twee verdiepingen. Helmteken: de burcht.
*Arnhem-6-1: Johan Romburch, schepen te Gendt, Betuwe 7-5-1675. Omschrift: zeer geschonden.
ROMEIJN, ROMEIN - een merk met de letters E, R en M.
*Gelderland-5: Evert Romeijn, leenman van Gelre, Voorst 20-12-1734; Evert Romein, leenman van Gelre,
Voorst, 8-9-1747.
ROMEIJN, ROMIJN - in zilver drie zwarte ankerkruisen. Helmteken: een ankerkruis van het schild tussen
een vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.

939

*Links: M.J. van ’t Kruijs. 1962. Tien generaties Romeijn.
Gens Nostra 17 (1962): 94. Rechts:
Wildeman & van de Blocquiry (1897); Schouten (1913);

Uit: Wildeman & van de Blocquery. 1895-1897. Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche
Geslachten: 16 met de wapens vlnr Romeijn, ter Meulem, de Ruhle von Lileistein, Tiboel, van de Blocquery,
van Wickevoort, Beijerinck en Grap Hellingman.
Variant: drie smalle krukkenkruisjes. Helmteken: een kruisje van het schild.
*Horst-1: C. Romeijn, geërfde op Veluwe, Barneveld 30-4-1803.
Variant: drie ankerkruisjes. Helmteken: een ankerkruisje tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Hessel Romeijn, leenman van het Huis Lokhorst, Barneveld 8-11-1774.

van ROMSWINCKEL, zie BODE van ROMSWINKEL.
In rood drie concentrische gouden ringen. Helmteken: uit een kroon drie rode struisveren,waaiersgewijs
geplaatst en samengebonden door drie gouden ringen. Dekkleden: goud en rood.
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Bron: Hollandse Genealogische Databank.
ROMIJN - een gekroond monogram van de letters L en R.
*Veluwe-6: Lubbertus Romijn Hendk.zn, gerichtsman 6-1-1809.
de RONDE - een leeuw. Helmteken: een leeuw.
YD (Johan Diederic) de Ronde, Raertsheer, 1792.
*Brantsen: Anna Maria de Ronde, vrouw van Henrik Willem Everts, ampt Rheede 143-1760.
*Arnhem-28 en AZ-468: Johan Diederic de Ronde, Arnhem 25-6-1772 = Y.D.D.
Ronde, Raetsheer, 1752.
Veluwe-2-1: ?Arnhem ca 1750 zegelt zij: zeer smalle dwarsbalk vergezeld van drie
vijfbladige bloemen. Helmteken: ?een hoge beker.
ROOCKMAAKER - een half naar rechts gewende fortuin met sluier boven het hoofd en met het linkerbeen
rustende op een bol, die op de benedenrand rust. Schild gedekt door een grote gravenkroon, waartussen
de letters H en R.
de ROOI, ROOIJ - gedeeld, I. in zilver een klimmende omgewende goud gehalsbande rode windhond, II. in
rood een klimmende, zilveren goud gehalsbande windhond. Helmteken: de goudgehalsbande rode hond
uitkomend.

*Gelders Archief inv. 2105 Wapenboek Rinstraat
vendel Arnhem:Johannis de Rooij, Vaandrig, Ao
1758. Luyten[n]t geworden Anno 1766. Hopman
geworden Anno 1773.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem,
Jan de Rooi, gardiaen 1737.

A. de Rooi, A., gardiaen 1736
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-470:
*Arnhem-24. Zie ook AZ472.
Zie ook n de ROOIJ/de ROOY,
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de ROOI - een merk.

Pouwel de Rooij, Gardiaen, 1708.
*AZ-474
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 1l): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem,
Pouwel de Rooi, Pouwel, gardiaen 1708.

ROOK - gevierendeeld, 1 en 4. in goud drie zwarte staande roeken; 2 en 3. in rood een gouden
rechtopstaande gespannen kruisboog met pijl. Helmteken: een zwarte vlucht. Wrong en dekkleden: zwart
en goud.
*Noord-Nederlandse Heraldiek: 162. Veluws?
van ROOKHUSEN - twee uitgerukte heideplanten.
*Muschart (1950b).
van ROOKHUSEN - rechts een soort ankerkruis, links twee uitgerukte heideplanten naast elkaar.
Helmteken: een mand waaruit vlammen opstijgen.
*Gelderland-5: Elbert van Rookhusen, Nijkerk, 26-5-1752, leenman van de kellenarij van Putten.
van ROOMEN - drie adelaars.
*Gelderland-5: Andries Willemsz van Roomen, Hoevelaken 28-6-1692.
ROOMER - drie kannen. Helmteken: een roemer.
*Arnhem-23: Simon Roomer, gardiaen Arnhem 1706.
ROOMER - drie rechter wanten.

Syme Roomer, oudt-Boekhouder, 1774 & Simon Roomer, Gardiaen, 1756.
*AZ-476 & AZ-475,
de ROOS - een achtbladige roos aan gebladerde steel op lage grond. Helmteken: de roos van het schild.
*Rheden-2-1: Jan de Roos, Rheden 30-1-1742.
ROOSEBOOM - doorsneden, A. in rood drie zilveren rozen, B. in zilver een groene boom op grasgrond.
Helmteken: een rode vlucht. Dekkleden: zilver en rood.

*Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 27 (1973): 347; zie ook Muschart (1949);
en VG 6 (1981): 112.
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ROOSEGAAR - twee of drie dwarsbalken (niet duidelijk).
*Coll. Muschart (Zeven Renkum 1) zegel van Jan Roosegaar, onderschout Renkum 23-9-1808. Op 30-41810 zegelt hij met een monogram van de letters J, R en G op gekroond schild.
ROOSINGH - een verlaagde smalle dwarsbalk vergezeld boven van een grote ster. Helmteken: een ster
tussen een vlucht.
*van der Hoop: Adolph Roosingh, geërfde in Veluwezoom 29-7-1766.
van ROOTSELAAR - in zilver drie rode lelies. Helmteken: de lelie van het schild. Dekkleden en wrong:
zilver en rood.
*brief M.M.W. van Roozelaar.

de ROOY - gedeeld van zilver en rood met twee toegewende klimmende windhonden met gouden
halsband van het een in het ander. Helmteken: uitkomende rode windhond met gouden halsband.
Dekkleden: zilver en rood.

*Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 32 (1978): 299.
Zie ook de ROOI (honden).

de ROOIJ - twee toegewende springende honden.

Jan de Rooij, Gardiaen, 1737.
*AZ-472:
Bij AZ-472 is de deellijn verdwenen. Zie ook de ROOI (honden) en de ROOIJ
(honden).

de ROOIJ - twee toegewende, zittende en gehalsbande honden op grond. Helmteken: een uitkomende
gehalsbande hond.
*Coll. Muschart: GAElburg: Requesten. Ant. de Rooij, praeceptor der Latijnsche Scholen te Arnhem,
Arnhem 28-9-1754.
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Zie ook van ROOI (honden).
ROSCHET - in blauw een klimmende griffioen met de staart tussen de achterpoten door en een gewende
gezichtswassenaar in de beide voorpoten. Helmteken: een uitkomende griffioen van het schild.

Zeven (2006: 52.26): W.H. Roschet,
Arnhem 3-8-1772. Zegelstempel 1.

Zeven (2006: 12.35): W.H. Roschet,
Arnhem 11-4-1783. Zegelstempel 2.

*Schimmelpenninck: J.H. Roschet, officieel persoon, Loo 13-12-1763.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van W.H. Roschet, Arnhem 3-8-1777.
*Gelderland-5: W.H. Roscket (=Roschet), advocaat voor het Hof van Gelre, Arnhem 30-10-1776.
van ROSEVELT - doorsneden, A. in groen een zilveren keper vergezeld van drie vijfbladige bloemen, B. in
goud een rode leeuw. Helmteken: uit een kroon komende leeuw. Dekkleden: groen en zilver.
*ten Houte de Lange (2001).
*van der Hoop: J. van Rosevelt, Clarenbeek 4-1-1780.
Zie volgende.
van ROSEVELT - in purper een burcht op grond, getopt met drie kleine burchten naast elkaar.
*van der Hoop: J. van Rosevelt, Clarenbeek 7-1-1780. Op ruitschild.
Dus op 4-1-1780 een doorsneden wapen, en drie dagen later een ander wapen.
van ROSSEM - zie van KRUIJFF, en van ISENDOORN a BLOIS.
*VG 15 (1990): 213.
van ROSSEM - drie vogels.
*Johanna van Rossem weduwe Diderik van Dorth met haar zoon Seijne van Dorth, leenvrouwe van tienden
te Tongeren, kerspel Eep 30-5-1550. Mansschild met omschrift: S. Joffer -- Rossem.
zw (de Jong, 1994): drie vogels.
van ROSSUM - drie omgewende papegaaien.
*Arnhem-27: Maerten van Rossum.
van ROSSUM - drie papegaaien met hoge kuif.
*Arnhem-15: Johan van Rossum, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam doch geschonden ni fallor
papequaien.
*ten Houte de Lange (2001).
*NGV-coll. Heraldisch Archief, coll. Janssen map IX-17. Gens Nostra 56 (2001): 88.
van ROSSUM - in zilver drie rode papegaaien. Wrong: rood en zilver. Helmteken: een uitkomende man
zonder armen gekleed in een schuinrechts gebalkt rood en zilveren hemd en het hoofd gedekt met een
rode muts met ezelsoren.
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◄Eén van de 32 kwartieren van Lintelo (zie
aldaar)
▲HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
ROTGERS - drie omgewende gaande dieren met lange staart boven elkaar (waarschijnlijk ratten).
*Horst-1: Johan Rotgers, coster, Hall 9-3-1649.
Muschart denkt aan ratten. In dat geval is het een sprekend wapen > rat = rot.
van ROUENDAL - een camee: een zegelkundig naar rechts gewende Herculeskop.

Jacob van Rouendal, pachter, Nijkerck 6-8-1771. Zij vrouw Marya van
BEINUM zegelt eveneens.
*GA Nijkerk, Weeshuisarchief 082.
Coll. Anton C. Zeven foto V.17.

ROUKENS - doorsneden, A. in zilver een uit de snijlijn komende rode leeuw, later werd een gouden kroon
toegevoegd, B. in zilver drie rode voetangels met één punt omhoog. Helmteken: de uitkomende, later
gekroonde leeuw. Schildhouders: twee leeuwen.
*Roukens. B.F.W. von Brucken Fock. 1890. Roukens. Alg. Ned. Familieblad 7: 81-86 met zw plaat.
*Arnhem-6-1: zegel Wilhelm Roukens, J.U.D., amptman, richter en dijkgraaf der Stad en Heerlijkheid
Gendt. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Johan Michiel Roukens, leenman van Gelre, Arnhem 24-1-1760.

kleur (Gens Nostra 55 (2000): 160); Afb. in kleur in Hamers (2000) ex H.D.J. van Schevichaven.
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Ex-libris van een lid van de familie
Roukens. Ontwerper; onbekend.
Uit: Afstemmen op afstammen.
Genealogische tentoonstelling.
Gemeentearchief Nijmegen 1980, p.
92.
*Arnhem-11: Mr. Anth. Roukens,
momboir in het voormalige gewest
Gelderland, Arnhem 20-2-1772.
ROUSE PALAIRET - gedeeld, I. ? getopt met omgewende vogel met de vleugels zijwaarts omlaag, II. drie
rozen.
*Schimmelpenninck: W. Rouse Palairet, rentmeester van Dieren, Dieren 22-1-1792.
Zie Palairet. I zal Palairet en dan zal II wel Rouse zijn.
ROUW - een liggende koe of os. Helmteken: een staande koe of os op grond.
*Harderwijk-2-5: A. Rouw, schepen van Harderwijk 23-3-1715, 26-11-1659. Papierwaszegel.
*Elburg-2-3: Dirck Rouw, scholtis van Harderwijk 24-5-1659. Papierwaszegel.
ROUWENBURGH - drie lelies en in het schildhart een achtpuntige ster. Helmteken: vermoedelijk de lelie.
Omschrift: ?.

Looch van Ruenburch/Loogh Rouwenburgh, Nijkerk 14-3-1671.
GANijkerk, Ned. Herv. Kerkarchief 14-3-1671.
Coll. ACZ foto Nijkerk IV.03.
*GANijkerk, Herv. Gem. archief: Loogh Rouwenburgh, Nijkerk 14-3-1671.

van ROUWENDAL - in zilver een breedarmig kruis van bijzondere vorm met aan het einde van de armen
een geknotte bol en in de hoeken van de versmalde armen een ruit met spitse voet, alles blauw.
Helmdekking: een gouden kroon met drie fleurons. Dekkleden: blauwe en zilver.
*zegel coll. Muschart: een bijzonder kruis.
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Per e-mail ontvangen van Jan Schuurman van Rouwendal, 2004.

Zegelafdruk van Lambertus van Rouwendal, 1748. GAA, Archief Leenkamer 180. Uit Veluwse Geslachten
14 (1989): 312.
van ROUWENDAL/STRAATMAN - alliantiewapen van ROUWENDAL (kruis) en STRAATMAN (boom).
Beide schilden overtopt door een kroon met drie fleurons en twee drie-parels.

Alliantiewapen van Jan
Antonij van Rouwendal
zv Lambertus van
Rouwendal en
Willemina Straatman.
Recht. Arch. Nijkerk test.
f463-464. Zegel 1: een
kruis. Zie boven.
zegel van Van
Rouwendal. Zie VG 15 (1990): 231-237.
afbeelding ontvangen van Jan Schuurman van Rouwendal.
ROVER - een merk.
*Arnhem-13: Gerit Rover, scepen tot Arnhem 25-3-1426. Omschrift: Gerit Over.
de ROIJ - een paal, vergezeld rechts en links van drie harten boven elkaar. Helmteken: een adelaarskop
met hals tussen een antieke vlucht.
*Rhenen-2-2: Papieren zegel van Johan de Roij, scholt tot Rienen 3-7-1561. Omschrift (niet te zien).
Variant: een paal vergezeld rechts en links van drie harten boven elkaar. Helmteken: een uitkomende
roofvogel met opgeheven vlucht.
*Gelderland-6: Jan de Roij, scholt tot Rhenen, 14-6-1561. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
ROIJAARDS - in rood drie lelies, Schildhouders: twee leeuwen.
*Enghuizen-1: H. Roijaards, Scherpenzeel 25-10-1778.
ROYAARDS - gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een blauw roerrad, 2 en 3. in goud een zwarte eend
zwemmende op water. Wrong en dekkleden: blauw en zilver. Helmteken: een zwarte eend tussen een
blauwe en zilveren antieke vlucht.
*ten Houte de Lange (2001)
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ROYAARDS/BACKER - alliantiewapen, man: gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een blauw roerrad, 2 en 3. in
goud een zwarte eend zwemmende op water, vrouw: doorsneden ROYAARDS), A. een uitkomende leeuw,
een bol tussen de poten houdend, B, in rood een linkerschuinbalk, gaande van het midden van de snijlijn
naar de rechterbenedenhoek. Boven de schilden een kroon van drie fleurons en twee drie-parels.
*Schutte (1977): Mr. Anton Royaards, heer van Scherpenzeel (Scherpenzeel 1869-Scherpenzeel 1932)
burgemeester van Scherpenzeel, lid prov. staten van Gelderland, en jkvr. Margaretha Maria Backer
(Loenen (U.) 1880-Scherpenzeel 1956).
ROYAARDS/van NAAMEN - alliantiewapen, man: ROYAARDS, vrouw: in blauw twee schuingekruiste
pijlen met de punten omlaag, boven en ter weerszijde vergezeld van een lelie. De schilden gedekt met een
kroon van drie bladeren en twee parels.
*Schutte (1977): Mr. Herman Royaards (Utrecht 1826-Utrecht 1898) en Berudina Maria van Naamen
(Amsterdam 1827-Utrecht 1892), vrouwe van Scherpenzeel.
RUBENUS - gedeeld, I. een sleutel schuin rechts geplaatst met de baard naar boven en naar rechts
gaande over een zwaard schuinlinks geplaatst met de punt omlaag en beide over een abtstaf heengaande,
II. drie aanziende manshoofden gedekt met kleine driehoekige hoeden. Schilddekking: een abtsmijter,
rechts en links de letters L resp. A.
*Gelderland-6: Leonardus Rubenus, abt van het Klooster Peters en Pauli Abdinckhoff genaamd binnen
Paderborn, 20-9-1598. Aanhangend zegel.
RUCHELINK, zie van ISENDOORN a BLOIS
des RUELLES - een linkerschuinbalk beladen met drie spoorraderen. Helmteken: een vlucht.
*Brummen-3: Gerrit des Ruelles, griffier van het Vredegrecht Apeldoorn 21-5-1811.
RUERINCK - drie hoeken.
*Arnhem-15: Roeloff Ruerinck, Arnhem 1436. Omschrift: onleesbaar.
RUGER - een monogram.
*Gelderland-5: Johanna Catrinna Ruger, echtg. van Reijnier of Joost HANSEN, Arnhem 5-1-1723.
die RUITER - twee dwarsbalken. Schildhouder: links naast het schild een zittende leeuw met één voorpoot
op de bovenrand en de andere voorpoot op de benedenrand van het schild.
*Arnhem-15: Henric die Ruiter, knaap, broer van Roelof die Ruter. Omschrift: de naam.
*Arnhem-29: Henrick de Ruiter, knaap, broer van volgende, 17-4-1436. Omschrift: de naam.
Variant: geen leeuw.
*Arnhem-20: Johan de Ruiter, knaap, 17-4-1436. Omschrift: de naam.
*RAGld, Huisarchief Ammersoden: Reynaer de Ruter, scepen in Amersoijen, 1443 (2x) en Egbert die
Ruter, Omschrift: ---die Ruter --, 1440
Zie ook de RUTER en de RUIJTER.
die RUITER - twee dwarsbalken vergezeld van een barensteel met drie hangers. Helmteken: een ossenkop
met hals en de letters I, D en R.
*Gelderland-1: Johan die Ruiter, richter tot Wageningen, 31-5-1600. Papierwaszegel.
van RUIVEN - drie meerbladeren. Helmteken: een meerblad.
*Muschart (Zeven, 1995c): zegel van Henrik Willem van Ruiven, schepen van Arnhem 1769.
*Arnhem-13: Henrick Wilhelm van Ruiven, J.U.D., Arnhem 29-7-1780.
Zie ook van RUIJVEN.
van den RUTENBERGHE - 13 (4-5-4) koeken.
*Arnhem-17: Aloff van den Rutenberghe, kerspel He(e)rde 1456.
van den RUTENBERGHE - 17 bolletjes (4-3-4-3-1) en om het schild een smalle rand met zes kruisjes
beladen.
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*Schimmelpenninck: Egbert Hater van den Rutenberghe, ridder tot Hattem 1409. Omschrift: de naam.
van RUTENBORG, zie van RUYTENBORCH.
Engelbert Haeck van Rutenborg, ov. 1538: 17 koeken (4-3-4-3-2-1).
xerox van afb. 26 uit H. Clevis. 1990. Nijmegen: investigations into the historical topography and
development of the lower town between 1300 and 1500. Nijmegen. 509p.
die RUTER - twee verhoogde smalle dwarsbalken.
*Arnhem-15: Roelof die Ruter, knaap, broer van Henric die Ruiter, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
Muschart: Het zegel van broer Johan die Ruiter is verdwenen.
Zie die RUITER, en de RUIJTER.
die RUTER - vier dwarsbalken vergezeld boven van de hoofdletters A.D.R. naast elkaar. Helmteken: een
ossenkop met hals waarvan de hals beladen is met drie schuinbalken.
*Rhemen: Aerent die Ruter, Nijenbroick 6-1-1562. Omschrift: de naam. In tekst: dije Ruter.
Zie de RUYTER.
RUTGERS - een merk, vergezeld rechts beneden van een L en links beneden van een R. Helmteken: een
omgewende antieke vlucht.

Lubbert Rutgers, gildebroeder, 1651.
*Bakkers- en brouwersgildebeker. GMArnhem en AZ-480:
Zeven (1993b): medaillon op beker, en AZ-480.
RUTGERS - een merk. Helmteken: een vlucht.
*Coll. Muschart 85D. zegel van Lubbert Rutgers 4-8-1657, erfpachter in Veluwezoom. Omschrift: de naam.
*ook Rheden-2-1: Charter Heerlijkheidsarchief Rhederoord. RAGld.
RUTGERS - een springende eenhoorn. Helmteken: geen.
*Gelderland-5: Jurien Rutgers, Elburg 1-11-1754.
Muschart: Is dit van hem?
RUTGERS - een doorsneden dwarsbalk vergezeld van drie gekroonde zwijnskoppen twee boven en één
beneden.

K. Rutgers, Gardiaen, 1793.
*AZ-479.
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RUTGERS - in zilver drie zwijnskoppen met zilveren slagtand, elke kop overtopt door een kroon, alles
zwart. Helmteken: de zwijnskop van het schild.
◄de kronen goud.

◄G.A.W. Rutgers. 1962 Een Gelders geslacht Rutgers. Gens
Nostra 187: 109-117.

Variant: drie omgewende zwijnskoppen elk overtopt met een kroontje. Helmteken: een gekroond niet
omgewende zwijnskop tussen een antieke vlucht en de letters I en R.
*Gelderland-5: Gerart, Steven en Fytgen (tr. Peter Henricxen), kinderen van Ermgart van der Wart, Arnhem
13-11-1698.
De letters I en R zullen misschien naar hun vader verwijzen. In dat geval is de naam Rutgers geen
patroniem, maar een familienaam.
RUTTENBERCH - drie verhoogde ruiten vergezeld beneden van een heuvelachtige grond van de
benedenrand uitgaand.
*Gelderland-6: Jan Ruttenberch, schepen in den Nijenbroeck 24-1-1576. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
die RUTTER - een zeer smalle schuinbalk, vergezeld links van drie kleine zoomsgewijs gerangschikt, en
begeleid rechts van drie lelies.
*Arnhem-15: Johan die Rutter, Arnhem 1436. Omschrift: onleesbaar. In tekst: die Ruter.
de RUUK, zie VISSCHER
RUIJS - een springend hert op losse grond en daarbeneden de hoofdschrijfletters H en R naast elkaar.
*Hattem-1: Harmen Ruijs, geërfde gerichtsman van Veluwe 20-1-1792.
RUIJS - een heraldische roos aan een naar rechts gebogen gebladerde steel op een grond geplant.
*Elburg-4: Henrik Ruijs, verwalter scholtus te Zalk 30-4-1758.
RUIJSCH - een dubbele zesbladige bloem (geen roos). Helmteken: een aanziend gesteld beklede
mansborstbeeld, gedekt met een punthoed, die naar links overvalt.
*Arnhem-16: Hendrick Ruijsch, momber over Catharina van Roije, 18-5-1659.
van RUIJTENBERCH, zie van RUYTENBORCH.
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van RUYTENBORCH - in rood 19 gouden penningen (4-5-4-3-2-1), en een zilveren schildzoom, beladen
met acht zwarte lelies, de voeten naar het schildhart gericht, drie van boven, drie van onderen, en een aan
elke zijde. Gekroonde helm met rood-gouden dekkleden. Helmteken: een zilveren koker of vaas, gevuld
met struisveren, twee rijen, de voorste van zilver, de tweede van zwart.

Tekening van glasraam te Ommen (1631).
Uit::C. Gietman.2010. Republiek van adel
(Eer in de Oost-Nederlandse adelsculruur
(1555-1702). Uitgeverij Van Gruting.
▲Eén van de 32 kwartieren Van
Lintelo (zie aldaar)
*Hattem-2-3: Adolf van
Ruijtenberch, toe Suythen 69-1579. Omschrift: de naam.
*Arnhem-16: Alof van den
Rutenberghe, leenheer 1513.
Omschrift: Alof ---.
Varianten: verschillend aantal
penningen, en in
verschillende groeperingen,
en hermelijnstaartjes ipv.
lelies.
zie Pruim-Reinders (1981).
*Ridderschap van de Veluwe: het geslacht Van
Ruytenborch stamt uit het Bentheims-Overijsselse
geslacht Van de Clooster.
*Schutte (1975): 3.62 Unico Otto van Rutenborg.
Zie van den CLOESTER.

Tombstone, showing the coat of arms of Engelbert Haeck van Rutenburg, ov. 1538.
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de RUIJTER - in zwart twee zilveren dwarsbalken. Helmteken: op een zilver-zwarte wrong een zwarte
ossenkop en hals, de hoorns gedwarsbalkt volgens het schild. Dekkleden: zwart en zilver.

De scheiding tussen de balken te small getekend.
Van Rhemen 'een witten balck van twee stucken met een swart veldt. Op den helm een voorstaende
witten ossencop en hals, op den hals den selven witten balcken met twee stucken ende insgelijck op de
hoornen.'
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) en Wageningen-1: zegel van Derkje de Ruijter wed. Francois Maquet
Wageningen 6-3-1760.
*Arnhem-6-1: Jacop Ruter, canoniek van Sinte Walburgh t'Arnhem 10-4-1552. Omschrift: de naam. In tekst:
Ruijter. Hij schenkt St. Peters Gasthuis een jaarrente. De dochter van zijn zuster heet Magdalena van
Schevickhaven, non in St. Agnieten klooster. Zijn nicht is wed. Cattrijn van den Backavon.
*Gelderland-4: Frederick de Ruijter, richter tot Wageningen 15-12-1616. Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Frederick de Ruijter, richter tot Wageningen 19-10-1619. Boven het schild de letters F, D en
R. Papierwaszegel.

*Schutte (1975): III.231 Johan Ruiter; Adrianus de Ruijter Zegersz[oo]n
V.20 Theodorus de Ruyter,
*Wapenboek Zwanebroeders Den Bosch
Wageningen; kleur (Kwartierstaat
Internet bhic
d.d. 13-4-1745, zie LUTTEKEN).
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
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*Kasteel te ‘s Heerenberg, Gravelijk Bergsch Huisarchief: ffrederick die Ruijter, burgemeester van
Wageningen 24-2-1547.
*Gelderland-11: Jan dije Ruijter, stadholder en richter ampt Arnhem en Veluwenzoom 26-11-1633.
Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Bentinck: Caerll die Ruiter, priester, 19-4-1575. Omschrift: Kaerl de Ruitter; Johan die Ruiter 19-4-1575.
Omschrift: Jan de Ruitter; traliehelm ongekroond; Johanna van der Lauwijck, weduwe 19-4-1575 zegelt met
het stempel van Frederik de Ruiter, richter tot Wageningen, ov. voor 19-4-1575.
*Gelderland-6: Gerrit die Rueter, scepen tot Wageningen, Wageningen 1552. Omschrift: beschadigd.
Papierwaszegel; ca 1564. Omschrift: vaag. Papierwaszegel.
*Archief Waardenburg & Neerrijnen, charter: Henrick de Rutter, erfpachtman en gerichtsman van
Overbetuwe 23-8-1565. In tekst: die Ruijter; Jan de Ruiter 23-8-1565.
*Gelderland-5: Hendrick Johan de Ruijtter, leenman van Gelre, Beest 20-2-1727.
zie Zeven (1999).
Variant: de borst gedwarsbalkt volgens het schild.
*Ridderschap van de Veluwe).
Variant: Helmteken: een paardekop met hals.
*Doorwerth-1: Jan de Reuter, schepen tot Arnhem 16-9-1599. Omschrift: de naam.
Variant: op een steekhelm de ossenkop zonder hals en onderkaak direct op de helm rustende.
*Gelderland-1: Roelof Roelofsz de Ruther 26-11-1506.In tekst: die Ruijter.
Variant: op een traliehelm de ossenkop met lange hals en wrong.
*Gelderland-1: Frederick de Ruijter, ?Wageningen 23-12-1564.
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Variant: boven een barensteel met drie hangers. Helmteken: een ossenkop met hals, waarop twee
linkerschuinbalken.
*Veluwe-8: Roelof de Ruijter, geërfde in Neder Betuwe 12-8-1577.
Zegels in het GAWageningen

Zeven (2006: 18.24): Johan de Ruyter,
verwalter des Richters Ampts
Wageningen, Wageningen 12-1-1591.
Omschrift: ?.

Zeven (2006: 50.08): Frederick
de Ruijter, Wageningen 22-5-1617.
Omschrift: S*FREDERICK*
* DRUYTER*

Zeven (2006: 37.07):
Dirckie de Ruijter wed.
Capt. Francois Macquet,
Wageningen 6-3-1760.
Vrouwenschild met kroon.

de RUIJTER - in groen twee naar elkaar gewende zilveren bokken.
*wapenkaart, A.P. de Kleuver, Veenendaal.
van RUIJVEN - in zilver drie groene meerbladeren of plompenbladeren. Een aanziende helm met een
kroon met drie fleurons en twee parels. Helmteken: een blad van het schild. Dekkleden: zilver en groen.

Mr. H.W. van Ruijven, gildemeester, 1763.
*Arnhem-30 en AZ-481.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) zegel van Derk van Ruijven, schepen van Wageningen 24-2-1723;
Wageningen-1: idem, Arnhem 2-8-1724, 24-11-1725.
Gelderland-5: Derck van Ruijven, Wageningen 8-4-1735, idem Leenman van Gelre, Wageningen 7-5-1723
D. van Ruijven, Gelders leenman, Arnhem 13-1-1790.
*Arnhem-13: Derk van Ruijven, schepen van Arnhem 26-5-1788. Omschrift: de naam.
*Arnhem-19: Hendrik Wilhelm van Ruijven, burgemeester van Arnhem.
*Brummen-1: H.W. van Ruijven, secr. En gede[uteerde van et quartier van Veluwe, Arnhem 3-

6-1705. De baniervlucht antiek.
*Arnhem-16: Henrik Willem van Ruijven, J.U.D., 31-10-1737.
*Arnhem-18: Henrick Willem van Ruijven, schepen van Arnhem 29-7-1772; idem Mr. Derk van Ruijven,
Arnhem 31-8-1803.
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*Gelders Archief Wapenboek S.
Caecilia Concert Arnhem: H:W:
van Ruijven, den 25. Nov: 1738.
Tek. W. ten Haegh.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie
Inleiding.
Henrik Wilhem van Ruyven,
Henrik Wilhem van Ruyven,
Borgermeester der Stadt Arnhem. Arnhem, 25-11-1738.
Gelders Archief, Wapenboek van *Staats Evers (1874) nr 1.72:
het Coninckstraet Vendel te Arnhem.

Zeven (2006: 37.16): D. van Ruijven,
stadholder, Wageningen 2-8-1724.

Variant: Helmteken: een meerblad tussen een (antieke) baniervlucht.
Variant: Helmteken: een gouden hertsgewei, waarachter een blad van het schild.
Zie van RUIVEN.
van RUIJVEN - vermoedelijk een alliantiewapen; gedeeld, I. in goud een breedarmige, verkort, rood kruis,
II. in blauw een vertikaal geplaatst als een acht gekronkelde gouden slang met pijltong. Hartschild: in zilver
een blauwe schuinbalk, beladen met drie zwarte schildjes, elk beladen met een kruisje. Helmteken: het
breedarmige kruis.

Het hartschild sterk
vergroot. De schildjes met
de zwarte kruisjes vaag te
zien.
Adrianus van Ruijven, adelborst
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
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*Arnhem-19: Adrianus van Ruijven, adelborst.
*Arnhem-28: R. van Ruijven, Arnhem, vendumeester 29-7-1807, 25-8-1807 etc.
van RUIJVEN - een schuinkruis vergezeld boven van een lelie. Helmteken: een aanziend gestelde
berenkop met lange dikke hals.
*Arnhem-28: Antonie van Ruijven, Arnhem 14-11-1765.
Muschart: Dit is het wapen de BEER.
RWIEST - een smalle dwarsbalk vergezeld boven van twee toegewende voorwerpen en beneden van een
merk.
*Harderwijk-3: Andries Rwiest, schultis van Harderwijk 11-7-1574. Omschrift: de naam. In tekst: Ruist.
Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Dries Rwiest, scholtis van Harderwijk.
Waarschijnlijke uitspraak Ru-iest.
van RIJCKENBERGHE - een vos. Het schild van achteren vastgehouden door een uitkomende engel.
*-?-: hoofdman van Rijckenberghe.
RIJCKSEN - een ankerkruis.

Fragment van het zegel van Willem Rijcksen, Nijkerk 19-4-1669.
*GANijkerk, R.K. Parochie H. Catharina-archief 149. Coll. ACZ.
RIJCKWIJNS - vermoedelijk een alliantiewapen; gedeeld, I. in zilver een zwart schuinkruis, vergezeld van
vier blauwe druiventrossen met stelen met twee bladeren omhoog, II. in zilver een beurtelings gekanteelde
zwarte dwarsbalk. Helmteken: op een zilveren en blauw wrong een blauwe druiventros in zilveren vlucht.
Dekkleden: blauw, zwart en zilver,

*Arnhem-5: Mr. Bernard Rijckwijns, HT, 1656.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap
Arnhem: Bernard Rijkwijns, J.V.D. 13-2-1656.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van RIJEMSDICK, zie HOECKER
van den RIJEMSDIJCK - een schuinbalk.
*Gelderland-1: Jacop van Rijemsdijck, richter tussen Maeze ende Waele 28-6-1442. Omschrift: de naam.
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van RYENEN - van REENEN (zwarte vogels).
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan van Ryenen, kerkmeester, Arnhem.
van RIJESWIJCK - alleen bovenhelft: twee verticale pijlen en afgewende vissen naast elkaar.
*Gelderland-6: Wijllem van Rijeswijck, 1530. Omschrift: afgebroken.
RIJKE - een zittende windhond op grond.
*Gelderland-5: Reijer Rijke, leenman van Gelre, Wageningen 10-3-1749.
de RIJKE - in hermelijn een schuinbalk beladen met drie vijfpuntige sterren.
*Arnhem-32: brueder Gherit die Rijke, commandeur van St. Jan te Arnhem, Arnhem 10-10-1392.
RIJKSEN - een merk tussen de letters G en B.
*Gelderland-5: Beert Rijksen, Elburg, 2-6-1741.
De initialen G en B wijzen wellicht op een verwant met als patroniem Beertsen. Het is niet het zegel van
zijn vader, want dan zou Beert een patroniem beginnende met een G hebben gehad.
van RIJN – afdrukken van twee zegelstempels met het monogram W, V en R, stempeltype 1 overtopt met
een kroontje.

Hij bezat nog twee andere
zegelstempels. Zie volgende.

Stempeltype 1
Willem Gerrit van Rijn, schepen,
Wageningen 28-7-1796.

Stempeltype 2
Willem Gerrit van Rijn, schepen,
Wageningen 23-2-1803.

van RIJN - vier schoorsteenhalen (2-2) met de tanden naar buiten, en waarvan de bovenste twee dichter
bijelkaar staan, dan de benedenste twee. Gekroonde helm

Hij bezat nog twee andere
zegelstempels. Zie voorgaande.
Stempeltype 3
Willem Gerrit van Rijn,
Wageningen 27-1-1803.

Stempeltype 4
Willem Gerrit van Rijn,
Wageningen 27-1-1803.
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*coll. Muschart (Zeven, 1995e, 1996c) en Wageningen-1: zegel van W(illem) G(errit) van Rijn, schepen van
Wageningen 12-11-1795, 1-8-1803, 13-7-1803.
*Zeven (2007a).
van RIJN - drie liggende wassenaars. Helmteken: een wassenaar tussen een vlucht.
*Wageningen-5: Dr. Gerrit van Rijn, Ede, geërfde in de Veluwe 10-3-1730 (Oud-Recht. Archief,
Wageningen inv. 201).
zw coll. ACZ foto 2.29 (zegel).
RIJNDERS - een omgewend klimmend paard. Helmteken: een omgewend uitkomend paard en de letters L
en R.
*Rheden-2-1: Lamert Rijnders, gehuwd met Johanna Vleminck, geërfde in Veluwezoom, Rheden 4-6-1785.
RIJPERSCHEIT - drie aanziende ramskoppen.

Willem Rijperscheit, 1740.
Verkerk B6523/36.
GAA NB-772/202.
*Arnhem-17: Willem Rijperscheit 30-7-1731. Omschrift: de naam.
*Gelders Archief: Willem Rijpersceit, Arnhem, 1450.
foto Gelders Archief.
van RIJS - drie gezichtswassenaars. Helmteken: een gezichtswassenaar tussen een vlucht.
*Verwolde-1: Wulff van Rijs, geërfde van Veluwe, Barneveld 3-11-1690.
*Gelderland-4: Wulff van Rijs, geërfde van Veluwe, Arnhem 17-10-1694.
*Gelderland-14: Wulff van Rijs, scholtus ampt Nijkerk 2-4-1702.
*Veluwe-2-10: Wulff van Rijs, scholtus des ampts Nijkerk 31-7-1706.
*Hoff: Dr. Gerrit van Rys, geërfde in Veluwe, Ede 8-8-1729. Handtekening: van Eijs.
Dus met een E, schrijft Muschart. Zie van RIESS.
van RIJSSELLENBURCH - een burcht, getopt met takjes.
*Arnhem-30: O. van Rijsselenburch, gardiaen 1691.
*Gelderland-5: Jan van Rijsselenburgh, Barneveld 19-5-1735.
van RIJSSELLENBURGH - een gebouw/kasteel met twee zijtorens die getopt zijn met twee toegewende
opvliegende kleine vogels/waaruit een gebladerd takje komt.
*Gelderland-1: Jan Engel van Rijssellenburgh, leenman van Gelre, procureur, Arnhem 2-2-1721.
*Gelderland-12: Jan Engel van Rijsselenburgh, Arnhem 5-7-1736.
Kennelijk was het niet goed te zien.
van RIJSSEN - een schuinbalk, beladen met drie vijfpuntige sterren.
*Hattem-2-3: Gheerd van Rijssen 7-12-1414.
van RIJSWIJCK - gedeeld, I. in rood twee verticaal geplaatste gouden vissen (zalmen), II. in zilver een
zwart schuinkruis, vergezeld tussen elk armenpaar van een droogscheerdersschaar met de punten omlaag.
Helmteken: de twee gouden vissen (zalmen) als een omgekeerde keper en met de koppen omlaag.
Bron: Anton van Donck, 1626-1695. Niederrheinische Inschriften.II. Heruitgave. Wesel (1980).
De kruisjes in het tweede kwartier verwijzen naar de tekst > scharen.
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van RIJSWIJCK - in rood twee afgewende zalmen, vergezeld van negen herkruiste Latijnse kruisjes (3-33), alles van goud. Helmteken: op een rood-gouden wrong de twee zalmen als een omgekeerde keper en
met de koppen omlaag.

E.J. Wolleswinkel. 2007.
*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek
Het wapenboek van de
Engelen, zonder de negen herkruiste
Haagse schilder Willem
Latijnse kruisjes.
Flessier uit 1632.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
De Ned. Leeuw 124: 166-167.
*Gelderland-2: Gerid van Rysswick 2-9-1473. Omschrift: vaag.
*Arnhem-13: Gerrit van Rijswick, schepen van Arnhem 14-4-1562. Omschrift: de naam.
*Arnhem-15: Willem van Rijswijck, Arnhem 1435, 1436. Omschrift: de naam; idem Gerrit van Rijswijck,
Arnhem 27-3-1572. Omschrift: de naam.
*van der Hoop: Gerrit van Rijswijck, 1560. Omschrift: van Rijsswijck.
*Gelderland-6: Gerrit van Rijswick, schepen van Arnhem, Arnhem 22-2-1561. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
Variant: een traliehelm met wrong.
*Arnhem-14: Gerrit van Rijswick, scepen van Arnhem 12-8-1562. Omschrift: de naam.
Variant: op traliehelm twee vissen met de kop omlaag en naast elkaar.
van RIJSWIJCK, RYSWYCK - in rood een zilveren dwarsbalk, vergezeld boven van een gouden bel.
Helmteken: een rode en een zilveren struisveer, aan de rode hangt aan de omgekeerde punt een gouden
bel.

*Arnhem-30 en AZ-482: Otto van Rijsswick, gildemeester, ca 1700.
*Ridderschap van de Veluwe.
*Arnhem-6-1: Gerrit van Rijswick, schepen tot Arnhem 29-6-1565, geërfde in
Veluwezoom en ?schepen van Arnhem 18-3-1577. Omschrift: de naam.
van RIJSWIJCK - alliantiewapen; gedeeld, I. - in rood een zilveren dwarsbalk, vergezeld boven van een
gouden bel (van RIJSWIJCK), II. VERSTEGHEN (boom). Helmteken: Helmteken: op een rood-gouden
wrong twee omvallende struisveren, de rechter rood, waaraan een gouden bel hangt, de linker zilver (van
RIJSWIJCK). Dekkleden: goud en rood.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Otto van Rijswijck,
Arnhem, 1638 rentmeester; Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Otto van
Rijswijck, RentMr., 1638.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

van RIJSWIJCK – alliantiewapen; gevierendeeld, 1. van RIJSWIJCK (dwarsbalk), 2. in zwart twee zilveren
dwarsbalken (HUYGENS), 3. VERSTEGEN (boom), 4. in zilver een goud gekroonde, genagelde en
getongde rode leeuw. Helmteken: op een rood-gouden wrong twee omvallende struisveren, de rechter
rood, waaraan een gouden bel hangt, de linker zilver. Dekkleden: goud, rood en zilver.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Gerlich van Rijswijck, Arnhem, 1655
hopman; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Gerlich van Rijswijck, Hopman, Ao 1655.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding
*Arnhem-32: Gerrit van Rijswick, schepen van Arnhem 5-6-1560. Omschrift: de naam.
van RIJSWIJCK – gevierendeeld, 1 en 4. in zilver drie zwarte dwarsbalken. 2 en 3. in zwart een zilveren
leeuw, rood getongd en genageld. Hartschild: RIJSWIJCK (in rood de 2 gouden zalmen en 9 gouden
kruisjes). Helmteken: een zilveren vlucht beladen met drie zwarte dwarsbalken. Dekkleden: zilver en zwart.

Bron: Mensema et al. (2000). Ridderschap van
Overijssel, p55 (detail.

van RIJSWIJCK-? - alliantiewapen; gedeeld, I. in rood twee gouden zalmen met de koppen omhoog naast
elkaar (van RIJSWIJCK), II. in zilver een zwart schuinkruis, vergezeld in elk kwartier van een zwarte
droogscheerdersschaars. Helmteken: twee gouden zalmen met de koppen omlaag waaiersgewijs
geplaatst.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN’
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter S

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correctis aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van
het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in
zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de
Algemene Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de
Basiscollectie, die opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het
Gemeente-archief van Barneveld.

SAAB - zes (3-2-1) lelies en in een vrijkwartier dat 1½ lelie bedekt een roos. Helmteken: een uitkomende
dubbele adelaar.
*Gelderland-5: Richard Saab, secretaris van Hoevelaken, 28-6-1692.
SACRAWISKY - een wereldbol getopt met een kruis en de letters A, S en W.
*Gelderland-5: Andries Sacrawisky, leenman huis Putten te Elburg 3-1-1729, idem 26-11-1733.
Zie ook SAKERWYSKY.
van SADELHOFF - in blauw drie gouden kronen. Helmteken: tussen een vlucht van blauw de kroon van
het schild. Dekkleden: goud en blauw.

◄van den Bosch
(1984).
Zie van ZADELHOFF.
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SAGELS - in het schildhoofd een horizontaal geplaatste zaag, daaronder een ronde gestippelde (gouden)
schijf.

*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem en AZ483: Johannes Sagels, gardiaan, 1768.
Zeven (1993b): medaillon op beker, en AZ-483.
Muschart 79K: de ronde schijf is misschien het
snijvlak van een doorgezaagde boom.
SAGEMAN - een wassenaar vergezeld van drie sterren.
Ook Saagman/Saeghman.
*Muschart (1949): nr 23 Julius Sageman, Elburg 2-2-1622; zie ook VG 6 (1981): 112.
SAGITTARIUS - drie pijlen.
*Gelderland-5: Johan Hendrik Sagittarius, leenman van Gelre, Arnhem 29-2-1696.
SAKERWYSKY - geen schild: een wereldbol getopt met een kroon en vergezeld rechts van de letter A,
beneden de letter W en links de letter S.
*Gelderland-5: Anderys/Andries Sakerwysky, Oldebroek 20-9-1707, leenman van Gelre, Elburg 18-2-1712.
De achternaam wijst meer op Oost-Europa, dan op de Veluwe. Zie ook SACRAWISKY.
van SALLANDT - in zwart een zilveren, klimmende bok. Helmteken: tussen een zwarte (antieke) vlucht de
bok van het schild uitkomend.

*Ridderschap van de Veluwe.
*Verkerk (1992: afb. 73 zegel Johan van Zallant, Arnhem 24-4-1443).
*Arnhem-6-1: Jor. Cornelis van Zallandt, bezit te Oosterbeek, Arnhem 17-2-1649. Omschrift: de naam. De
tekst en handtekening: van Zallant.
*Arnhem-15: Bertolt van Sallant, Arnhem 1436.
*van der Hoop: Johan van Zallant, 1443.
*Rhemen: Johan van Zallant, scepen tot Arnhem 1444.
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*Arnhem-34: Coender van Zallandt, burgemeester van Arnhem 28-1-1595. Omschrift: de naam. In tekst:
Cornelis.
 Verkerk (1992).

Bartolt van Zallant, 1432
Verkerk B6521/20.
GAArnhem, NB-767-182.

Johan van Zallant, 1443.
Verkerk B6527/8.
GAArnhem, GA-489-112.

Variant: de horens sterk gekruld naar rechts en naar links gericht en de gepluimde grote staart langs de rug
omhoog.
*Arnhem-6-1: Jan van Sallant, scepen tot Arnhem 1-9-1442.
*Arnhem-14: Johan van Sallant, schepen van Arnhem 23-10-1434.
*Arnhem-32: Johan van Sallant, Arnhem 9-1-1448.
Variant: met grote en sterk naar beneden gekromde horens rechts en links ter weerzijden van de kop
uitstekend.
*Arnhem-6-3: Bertolt van Sallant, richter in den Overbetuwe 25-5-1433. In tekst: van Zallant.
Variant: de kop half aanziende en de sterk gekromde grote horens naar rechts en links.
*Arnhem-15: Bertolt van Sallant, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
Variant: een klimmende ram. Helmteken: een uitkomende ram tussen antieke vlucht.
*Gelderland-1: Wijnalt van Zallant, richt papiermolen op in ampt Apeldoorn, buurschap Begbergen.
Omschrift: de naam. D en A er achter.
*Horst-1: Joncker Wijnant van Zallant die jonghe, 16-2-1625. Omschrift: de naam; Wijnant van Zallant de
olsten, Theodora van Zallant.
*Gelderland-6: Bart van Sallant, ca 1564. Omschrift: de naam. Papierwaszegel; Wynolt van Zallandt,
Ermelo 23-5-1632Omschrift: de naam. In tekst van Sallandt.
*Gelderland-5: Wynant van Zallandt op ten Poll, -?- 25-3-1623. Omschrift: Winolt van Zallandt.
Variant: een klimmende ram met lange dikke staart. Helmteken: een uitkomende ram.
*Gelderland-5: Winandt van Zallant, Arnhem 21-7-1615. In tekst: van Sallant.
*Gelderland-6: Cornelis van Zallant, Gelders leenman, 17-1-1598. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
van SALLANDT, zie ook van HOECKELUM
van SALLANT - een klimmende bok met de kop aanziend en de zeer grote horens rechts en links.
*Gelderland-2: Bartolt van Sallant, 14-4-1436. Omschrift: de naam.
van SALLANT - gevierendeeld, 1 en 4. gedwarsbalkt van zes stukken, 2 en 3. drie schelpen. Hartschild:
gedeeld, I. drie kepers, II. ?. Drie helmtekens: 1. een schildje volgens 1 tussen een vlucht, 2. twee
steenbokhorens, 3. een leeuw zonder poten. Schildhouders: twee leeuwen.
*Verwolde-1: Adriaen Warner vrijheer van Sallant, banierheer van Voorst en heer tot Keppel 26-4-1688.
van SALLANT, zie van SALLANDT (bok).
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SALMASIUS - in blauw een ingebogen gouden keper de bovenrand rakende, vergezeld van drie eveneens
gouden gedopte eikels, één in elke schildhoek en één in de schildvoet. Helmteken: een kroon getopt met de
eikel van het schild. Dekkleden”goud en blauw.

Benignus Salmasius, 1650.
*Bibliotheek Arnhem, kluis 799, f 47v.

SALOMONS - in een gekroond, ovaal schild, boven de drie letters S, M en P naast elkaar, en beneden
twee zwemmende vissen boven elkaar, waarvan de onderste omgewend. Langs de rand Hebreeuwse
letters.
*Wageningen-1: Salomons Ms Polak, koopman tot Nijkerk 9-5-1770.
SAM - schuingevierendeeld, 1 (boven) in zilver drie omgewende varkens, 2. (heraldisch rechts) in goud een
zespuntige ster, 3. (beneden) een gaande leeuw,.4. (heraldisch links) in zwart een zespuntige ster.

*Bakkers- en Brouwersgildebeker, GMArnhem en AZ485: Derk Sam, gardiaan,
1758 en AZ-484: Cornelis
Sam, raatsvrint, 1768.
Zeven (1993b): medaillon op
beker en AZ-484.

SANDBERG, SANDBERGH, SANDTBERGH - in zilver een gouden keper vergezeld van drie groene
klaverbladeren. Een aanziende helm, geen wrong, korte gouden dekkleden; helmteken: (een groen
klaverblad tussen) een zilveren vlucht; schildhouders: twee gouden griffioenen met geopende, naar boven
gerichte vlucht, de staart tussen de achterpoten doorgeslagen; het geheel geplaatst op een bruin voetstuk;
wapenspreuk: serva fidem (het geloof (of de trouw) dienend) in zwarte letters op een wit lint.

Een gouden keper op zilver is heraldisch ongebruikelijk.
*C.E.G. ten Houte de Lange (red.). 1998. Nederlands Wapenboek, deel. 1.
Den Haag; *ten Houte de Lange (2001) en Johanniternieuws juni 2009.
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*J.H. Röell. 1901. Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Sandberg. HeraldischGenealogisch Archief, Scheveningen-Brussel. 22p.

geen wrong en helmteken
kroon en vlucht

Ontleend aan Johanniternieuws juni 2009

*Muschart (1949); zie ook VG 6 (1981): 111, 114.
*Elburg-2-1: zegel van Gijsb. Gerh. Sandberg, geërfde in Veluwe 22-9-2762, idem secr. Elburg 28-11-1767.
*Duinkerken (1991): wapen van mr. Gijsbert Gerhard Sandberg op lijst van schilderij in Arent thoe
Boecophuis, Elburg;
*Pama (1983).
*Elburg-2-2: Gijsb. G. Sandberg, 28-11-1767.
*Gelderland-4: Gijsb. Gerh. Sandberg, secr. Elburg 24-3-1776.
*Veluwe-1: Dr. R. Sandberg, Heerde op de Veluwe 5-5-1760.
*Hattem-2-2: R. Sandberg, Zwolle 28-3-1761.
*Gelderland-5: Sandtbergh, Elburg 17-1-1696.
kleur en zw Duinkerken (1991); kleur in Pama (1983); zw (beeldmerk Sandberg CS
Advocaten/Rotterdam).
Metaal op metaal. Zie ook ONBEKEND-22. Zie ook van WESTERVELT SANDBERG
SANDBERG/van TILL - alliantiewapen SANDBERG (keper) en van TILL (pijl en ringen).
xerox (copie uit her. rechts Sandberg, her. links van Till); kleur (ten Houte de Lange, 2001).

Variant: met zilver en groene wrong
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*Nederlandse familiewapens 1.
van SANDBERG/van WESTERVELT - alliantiewapen van WESTERVELT/van SANDBERG.
Zie van WESTERVELT.
SANDBRINK - rechts wsl. Sandbrink: doorsneden om drieën. A. in zwart drie aansluitende zilveren
heuvels, b. in rood een i=ongewende gouden buffelhoorn, c. effen zwart. Helmteken: een helmkroon,
waaruit een zilveren vlucht. Dekkleden: zwart, gevoerd van zilver.

Wapenregistratie: zie Heraldisch Tijdschrift 15 (2009): 729.
 Gerrit Sandbrink Sandbrink (Rhenen): doorsneden van drie stukken, 1. op
zwart drie zilveren bergen naast elkaar, 2. op rood een gouden hoorndes
overvloeds, 3. effen zwart.
Zie Zie ook Wapenbord van de Vroedschap[en on het oude stadhuis van
Rhenen.

Zeven (2006: 08.02): Derk Adriaan Sandbrink.
Een alliantiewapen, bestaande uit twee schilden, de rechter een schild, de
linker ovaal, beide verbonden door een strik en alles op een sokkel. De
wapens onherkenbaar
van de SANDE - in goud drie gesteelde rode klaverbladeren, de steel van het klaverblad in de linkerboven
hoek naar links gebogen, die van de andere twee naar rechts. Helmteken: een kroon met drie fleurons en
twee parels, waaruit twee naar buiten omgebogen veren eindeigend in een belletje.

*brief T. Paap-Bol (29-12-1984), zie ook
Ridderschap van de Veluwe.
*Backer (1880): zegel van Otto van de
Zande, wonende te Grol, 1577.
*Veluwe-2-5: Frederick van den Sande, schepen van Arnhem 27-3-1607. Helmteken: een uitkomende,
aanziend gestelde hond met poten schuin omhoog, de kop naar rechts gewend. Omschrift: de naam.
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*Spaen: Oth van den Sande. In tekst: van de Zande. Papierwaszegel.
Variant: helmteken een vlucht met de letters H, V en S.
*Gelderland-5: Herman van den Sande, leenman van -?- 13-4-1668. Lakzegel.
Of moet de hond toch een beer zijn?
zie Bronnen.
Variant: in rood drie zilveren klaverbladeren. Helmteken: tussen een zilver-rode vlucht een klaverblad van
het schild.
*Museum Commanderij van St. Jan, Nijmegen (1990).
van den SANDE, zie SANDIUS.
*Muschart (1939).
van den SANDE - een golvende dwarsbalk, vergezeld van boven van twee sterren. Een half-aanziende
gekroonde helm. Helmteken: een uitkomende aanziende leeuw.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Backer (1880): zegel van -- van den Sande, 1640.
De golvende dwarsbalk en de geënte dwarsbalk (zie boven en beneden)
zullen wel hetzelfde zijn.
van de(n) SANDE/? - alliantiewapen; gedeeld, I. een geënte dwarsbalk, vergezeld boven van twee sterren,
II. drie palen van ?. Helmteken: een kroon met drie fleurons waaruit een halve/uitkomende naar rechts
gewende beer met de geëente balk op hals.

Reyer vander Sande, 1484.
Verkerk B6522/19.
GAArnhem WB-783-226.

Reyner vandern Zande, 1468.
Verkerk B6527/10. Verkerk
GAArnhem BW-541-120.

*Arnhem-6-3: Dr. Diederick van de Sande, scepen tot Arnhem 12-11-1649. Omschrift: Theoderici Sandy.
*Hoff: Diederick van de Sande, burgemr. van Arnhem 8-3-1643.
*Doorwerth-1: Maria van de Sande wed. Dr. Louijs de Voocht, burgemr. van Arnhem en gecommitteerde in
de Generaliteits Rekenkamer 28-12-1681. Ruiten schild.
*Gelderland-1: Caerl van den Sande, auditeur, geërfde in Veluwe 1623. Omschrift: de naam.
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*Brantsen: Dr. Diderick van de Sande, schepen van Arnhem 14-5-1616. Omschrift: de naam in het Latijn.
*Arnhem-32: Caerl van dem (sic) Sande, schepen van Arnhem 29-4-1628. Omschrift: de naam.
*Armhem-34: Dirck van den Sande, Arnhem 23-7-1617. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Carl van de Sande, ergenaam van Dr. Diderick van de Sande, burger van Arnhem en
auditeur van de Rekeningen in Gelderland, Arnhem 7-11-16xx.
*Verkerk (1992: afb. 90 zegel Reyner van der Sande, Arnhem, 1484, en Ot van der Sande, Arnhem 1453.
*Hattem-2-3: Aernt van den Zande, te -?- 24-11-1484. Omschrift: afgebroken.
foto’s Gelders Archief.
Zie ook de gelatiniseerde naam SANDIUS. ACZ: in 1 als Van LAWICK. Zie ook Van de(n) ZANDE.
Variant: Helmteken: een uitkomende aanziend gestelde beer met poten schuin omhoog, de kop naar
rechts gewend en op de hals de balk.
*van Lintelo: Reyner van den Sand, schepen van Arnhem 25-10-1781.
*Gelderland-5: Frederick van der Sande, J.U.D., Raad en Momber Gelderland, Arnhem 28-2-1611.
Omschrift: de naam.
Variant: Helmteken: een naar rechts kijkende ?hond met beide voorpoten schuin omhoog gericht en de
hals beladen met een geënte dwarsbalk.
*Gelderland-5: Mr. Diederick van de Sande, burgemeester van Arnhem 6-3-1642.
van dem! SANDE/BRANTSEN - alliantie wapen; gedeeld, I. BRANTSEN (heideplanten en lelies), II. van
dem (!) SANDE: in rood een zilveren geënte dwarsbalk vergezeld boven van twee zilveren zespuntige
sterren. Helmteke en dekkleden: BRANTSEN.

*zie Burgermr. BRANTTSEN
.foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Gelderland-2: charter 1407 Carel van dem (!) Sande, secretaris van de Rekenkamer van Gelderland,
Arnhem 22-2-1590. Omschrift: de naam; charter 1438 idem 3-12-1588, charter 1446 Caerl van dem Sande,
auditeur van de Rekenkamer, Arnhem 20-9-1603.
van der SANDE - gedeeld, I. een geënte dwarsbalk, van boven vergezeld van twee vijf- resp. zespuntige
sterren (van den SANDE), II. drie palen van ?. Helmteken: een uitkomende beer, de poten opgeheven en
gespreid, met over de hals een dwarsbalk.
van der SANDE - onduidelijk: gedwarsbalkt, waaroverheen een griffioen en mogelijk een vrijkwartier
beladen met ?. Helmteken: ?. Schildhouders: twee half naar het schild gewende wildemannen met over de
buitenschouder een knots gehouden door de buitenhand. Omschrift: ?

Ott van der Sande, 1453.
GAA-NB-778-225.
Verkerk N6522/14/
*Verkerk (1992): Ott van der
Sande, 1453.
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foto’s Gelders Archief
van der SANDE - alliantiewapen; gevierendeeld, 1. van de SANDE (geënte dwarsbalk), 2. van
WINGERDEN? (drie wielen), 3. HAENE (in goud een rood ankerkruis) (Muschart: vergelijk (waar?, ACZ))
vier rode hanekoppen met hals, 4. WAEL (in rood een gouden hartschildje en drie zilveren lelies met de
voet naar het hartschild). Helmteken: een uitkomende, aanziend gestelde rode beer, de hals beladen met
de dwarsbalk.
*Arnhem-5: Carolus van de Sande Sr, 1617; Mr. Theodorus van de Zande/Sandius, 1643 raad van Arnhem.
HT.
N.B Zie SANDIUS.
SANDERS - een merk. Helmteken: het merk.

Bernt Sanders, 1737. Omschrift: zijn naam.
*St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ-486: Omschrift: zijn naam.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 1m): beker.
*Gelderland-6: Beernst Sanders, geërfde gerichtsman, ?Brummen 26-10-1625.

SANDERS - drie gaande leeuwen boven elkaar. Helmteken: een gaande leeuw zuiver verticaal geplaatst
tussen een vlucht.
*Gelderland-15: Antoni Sanders, leenman van het Huis Doorweerth, Wageningen, 21-1-1765.
SANDERS - een adelaar.
*Gelderland-1: Antoni Sanders, leenman van het huis Doorweerdt, Wageningen 30-4-1784, 19-8-1784.
SANDERS - in zilver een dubbelkoppige zwarte adelaar, goud gesnaveld, getongd en gepoot, vergezeld
boven van twee groene klaverbladeren en in een groen schildvoet een golvende zilveren dwarsbalk.
Helmteken: drie struisveren, zilver, groen en zilver, waaiergewijs geplaatst. Dekkleden: groen en zilver.

Ontwerp H.K. Nagtegaal. Registratie nr 2010-0061a. op verzoek van
R.H.A. Sanders, nakomeling van Henricus Sanders, geb. Kleef 10 maart
1724, begr. Arnhem 14-1-1792, tr. Arnhem 28-4-1754 Willemijn van Hal.
Ons Voorgeslacht 66 (2011): 57.
SANDERSZ - een molenijzer vergezeld van vier ?sterretjes (1-2-1).
Helmteken: een antieke vlucht. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Huybert Sandersz, leenman van het Huis Scherpenzeel, Scherpenzeel 20-3-1621.
Omschrift: de naam.
SANDICK - drie omgewende ramskoppen zonder hals en in een schildhoofd drie zesbladige bloemen met
naar links gekromde stelen. Helmteken: de drie bloemen aan vrij lange stelen naast elkaar.
*charter 2845: Adolph Sandick, hopman, geërfde in Veluwezoom 17-6-1698; Beernt Sandick, als boven.
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SANDICK - een leeuw.
*Bentinck: Gherit Sandick, 1526 Sunte Lucien dach. Omschrift: Gherit San---.
SANDIUS - in rood een geënte zilveren dwarsbalk, van boven vergezeld van twee zevenpuntige zilveren
sterren; gekroonde helm. Dekkleden en wrong: rood en zilver. Helmteken: een uitkomende rode beer met
de kop naar rechts, de poten opgeheven en gespreid, met over de borst de geënte dwarsbalk.

*Gelders Archief inv.
352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap Arnhem:
Theodorus Sandiusm J.V.D. & consul Arnhemiensis.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Variant: de sterren zespuntig.
*Schutte (1975): I.21 Theodorus Sandius, Arnhem, 9-10-1617; I.151 Carolus Sandius, Gelderland, 14-101626.
*Arnhem-3: Dr. Diederik van der Sandt, schepen van Arnhem 4-6-1651. Omschrift: de naam. In tekst: Van
den Sande.
*Gelderland-1: Frederick van de Sande, Gelders leenman, raad en momber van Gelderland 21-5-1616;
idem Derk van de Sande, schepen van Arnhem 21-5-1616. Omschrift: de naam in Latijn.
*Gelderland-6: Vaerl van den Sande, geërfde in Veluwe, 16-6-1620. Helmteken: een half-toegewende beer.
Omschrift: de naam.
Variant: Helmteken: de aanziende kop naar rechts.
*Gelderland-1: Caerl van den Sande, auditeur 21-4-1626.
Variant: de sterren vijfpuntig. De balk op de hals.
*Putten-1-2: Ernst van der Sande, procureur tot Arnhem 21-10-1664.
Zie van der SANDE en van dern ZANDE, BRANSSEN.
SANDIUS - alliantiewapen; gedeeld, I. in rood een geënte zilveren dwarsbalk, van boven vergezeld van
twee zevenpuntige zilveren sterren, II. in zilver drie rode hanenkoppen met hals (van REIDT). Een
gekroonde helm. Helmteken: een uitkomende rode beer met de kop naar rechts, de poten opgeheven en
gespreid, met over de borst de geënte zilveren dwarsbalk. Dekkleden en wrong: rood en zilver.

Fredericus Sandius, J.V.D., consilarius
afg. Advocatus fisci Geldriaeae
Zutphaniae, dilectis noster frater, obit
[gestorven] Haga Comitis 19 Aug. Anno
1617.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek
S. Lucasbroederschap Arnhem:
Fredericus Sandius, J.U.D., consilarius
afg. &c., Theodorus Sandiu, J.V.D. &
consul Arnhemiensis.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
SANDIUS - alliantiewapen; 1. in rood een geënte zilveren dwarsbalk, van boven vergezeld van twee
zevenpuntige zilveren sterren (van den SANDE, 2. in zilver een rode dwarsbalk, vergezeld boven van
negen gouden blokjes (5-4) en beneden van zes gouden blokjes (3-2-1) (van WIJNGARDEN (=?van
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Wingerden), 3. in goud een rood ankerkruis vergezeld van een rood voorwerp tussen elk paar armen
(HAENE), 4. in rood een gouden hartschild vergezeld van drie zilveren lelies met de voeten het hartschild
rakend en in de richting van dit hartschild geplaatst (Watze EELKEN). Een gekroonde helm. Helmteken:
een uitkomende rode beer met de kop naar rechts, de poten opgeheven en gespreid, met over de borst de
geënte dwarsbalk. Dekkleden (en wrong): rood en zilver.
Carolus van den Sande Senior,
Auditor et Camerae rationalis Duc:
Gelria et Com: Zutph: 1614.
*Gelders Archief inv. 352.1
Wapenboek S. Lucasbroederschap
Arnhem: foto ACZ. Zie voor kwaliteit
de Inleiding.
Spreuk: In Deo vivemus movemur et
stamus, d.i. in Gid leven wij, worden
wij bewogen en blijven wij.
Zie van der SANDE en van dern ZANDE
Van den Sande Senior, cometus.
SANDRA, zie MOSBURGER.
van den SANDT, zie van den ZANDT
van der SANDT, zie van der SANDE.
*Horst-1: Otto van der Sandt, 12-1-1636. Omschrift: de naam n tekst: van der Sande.
van SANDWICK - een leeuw en om het schild een smalle rand.
*Arnhem-29: Johan van Sandwick, knaap, 17-4-1436.
SANDIJCK - doorsneden, A. drie (ster)rozen aan naar links gebogen, gebladerde stelen naast elkaar, B.
drie omgewende ramskoppen. Helmteken: de gesteelde rozen waaiersgewijs.
*Arnhem-6-2: Beernt Sandijck, schepen van Arnhem 12-9-1705. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Beernt en Adolph Sandijck, geërfden in Veluwe, Heteren 17-6-1690.
SANDIJCK/HINSSEN - 1. HINSSEN (molenijzer/rozen), 2. een leeuw. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-5: Willemina Sandijck, tr. Joh. Hinssen, Arnhem 15-2-1762.
van SANTBERGEN - een klimmende griffioen met de staart tussen de poten door. Helmteken: een
uitkomende griffioen.

Zeven (2006: 39.33): Herman van
Santbergen, J.U.D., plaatsvervangende
Stadholder van de HoogWelgeboren
gestrenge Heer Frans Jan Vrijheer van
Heeckeren, Heer van Enghuisen &c &c &c,
Zutphen, 10-12-1766.
Omschrift: Z[egel] VAN Mr HERM. VAN
SANTBERGEN.
*Rheden-2-1: Abraham van Santbergen, predikant 25-1-1743.
*Arnhem-1: G. van Santbergen, richter van Westervoort 8-5-1797.
*Arnhem-28: G.J. van Santbergen, Zutphen 29-10-1754.
*Bentinck: Gerrit Jan van Santbergen, Ede 31-8-1739.
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*Gelderland-5: Harm van Santbergen, predikant te Brummen, 20-7-1724; Gerrit Jan van Santbergen,
leenheer van de heer van Scherpenzeel, Tiel, 9-5-1740, Lucia Albertina van Santbergen, Arnhem 1-5-1787.
van SANTEN - een bijl beladen met een ster en het eind van de steel beladen met een schuinkruis.
*Gelderland-2: Peter van Santen, 27-7-1575.
van SANTEN - doorsneden, A. op een grasgrond een rood huis, B. in blauw een druiventros en een
korenaar naast elkaar, beide goud.

*brief A. van Santen nov. 1981;
met correctie zegel van Jan van
Santen d.d. 2-9-1778 bij van
Santen (1996).

*A. van Santen. 1996. Genealogie van Santen, afkomstig uit
Scherpenzeel (Gelderland) 1600-heden.
zw (Bron-1 briefhoofd en Bron-2 correctie: zegel); foto van zegel op
omslag van Santen (1996).

van SANTEN - drie ringen. Helmteken: een ring.
*Arnhem-6-1: Jan van Santen, geauthoriseerd stadthouder der Stadt ende Heerlickheijt Gendt 9-6-1683.
SANTIJN - in rood een zilveren latwerk en een gouden wassenaar op het latwerk gelegd.
*Zie Evert EVERWIJN.
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SAS, SASS - een adelaar.

Ghisebert Zas, 1364. Omschrift: ?
GAA-OAA-4490=206.
Verkerk B6556/9.
*Arnhem-15: Ghisbert Sass, Arnhem 20-1-1364. Omschrift: de naam.
In tekst: Zas.
*Verkerk (1992): afb. 30.
foto Gelders Archief.
van SCAEFELER - een krulkruis.
*Arnhem-15: Jacop van Scaefeler, Arnhem 1436. In tekst: van Schaffeler.
SCAEP - een staand schaap. Helmteken: een uitkomend schaap tussen een antieke vlucht.
*Gelderland-6: Aelbert Aelbertsz Scaep, kerspel Spanckeren 1549. Omschrift: de naam.
SCEPELLER - een smalle keper vergezeld van drie aren of bladeren. Helmteken: de drie bladeren
waaiersgewijs geplaatst.
*Gelderland-6: Otto Scepeller, scholtus ampt Doerenspick, 29-9-1557. Omschrift: ?. Papierwaszegel.
van SCEVICHAVE - in goud drie lelies.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, G. van Scevichave,
gildemeester 1733.
zie van SCHEVICKHAVEN.
SCHAAP - een merk; schilddekking: een kroon.
*Gelderland-5: Hendrik Schaap (tr. Styntjen HISSINK, dv. wijlen Jan Hissink en Agnies Willemsen), en
Jasper Otto Schaap (getr. Aeltjen HISSINK, dv. Garrit Hissink en Wysken Willems), Zutphen 10-5-1742.
SCHAAP - in rood een springend, goud gehoornd, zilveren schaap met de staart omhoog. Helmteken: het
schaap uitkomend tussen een rode antieke vlucht.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Heyndrick Schaap, Arnhem.
SCHAAP - in blauw een gaand zilveren schaap op groene grond. Helmteken: een zilveren schapenkop met
hals.

◄Bron: Hollandse Genealohische Databank.
▲Johan Schaap, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Johan Schaap, adelborst.
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*Gelderland-5: Aaltje Hyssinck/Hissink wed. Jasper Ottho Schaap, Zutphen aug. 1790.
SCHAAP - een stappend schaap op grond. Helmteken: een kop en hals van een schaap.
*Gelderland-5: Coenraad Schaap, leenman van de heerlijkheid Loo, Arnhem 19-9-1757.
SCHAATS - drie horizontaal geplaatste Nederlandse schaatsen (2-1) met de ijzers naar links en de krul
naar rechts. Helmteken: waarschijnlijk een schaats van het schild.

Zeven (2006: 22.20) B. Schaedts, Nijmegen, 54-1710.
Zeven, A.C. Zegels van Veluwenaren, deel 2. Schaats. Veluwse
Geslachten 30: 26-27.
SCHAATS - drie horizontaal geplaatste Nederlandse schaatsen boven elkaar met de ijzers naar links en de
krul naar rechts. Helmteken: een horizontaal geplaatste schaats met de krul naar links.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel Johannis Schaats, Wageningen 19-4-1805.
*Zeven (2006a).
Testament ten gunste van zijn dienstmeid Hendrina Pardoscij. Zijn zuster Maria Schaats tr. Hendrik van
Eck.
*Gelderland-5: Bartolt Schaats/Schaedts.
SCHAATS - drie verticaal geplaatste schaatsen met de krul omhoog en naar rechts. Helmteken: een
verticaal geplaatste schaats, vergezeld rechts en links van de letters G en S.

Zeven (2006: 34.37) Johannes Schaats,
Wageningen, 19-4-1805.
Zeven, A.C. Zegels van Veluwenaren, deel
2. Schaats. Veluwse Geslachten 30: 26-27.
Johannes Schaats gebruikte het steempel van Gerrit Schaedts.
*Gelderland-5: Gerrit Schaats, leenman van Gelderland, Wageningen
15-6-1716; Gerrit Schaedts, Wageningen 4-3-1716.
SCHAATS - gedeeld, I. SCHAATS (drie horizontale schaatsen), II. negen ruiten.
*de Jong & van Otterlo (1996): Dirck Robberts, j.m. van Wageningen, won. te Rhenen, geh. Anna
Uytenbogaert/Bongaerts.
Dirck Robberts Schaats.
SCHADIJCK - in rood een ring, vergezeld van drie lelies, de beide bovenste met de voet naar de ring
gericht, alles van goud. Helmteken: de lelie van het schild tussen een zilveren vlucht. Dekkleden en wrong:
rood en goud.
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Schutte (1975) 06.012: Wilhelmus van Schadijck.
Zie van SCHAIC
SCHAEDTS, zie SCHAATS.
SCHAEP - in rood een klimmend zilveren schaap. Helmteken: het schaap uitkomend tussen een rode
antieke vlucht. Dekkleden: rood en zilver.

*Gelders Archief, inv. 2089: Henderick Schaep.
foto ACZ.

van SCHAFFELAAR - in blauw een gouden dwarsbalk, vergezeld boven van twee en beneden van één
gouden lelie. Schilddekking: een kroon met vijf fleurons.

Jan van Schaffelaer, 1364. Museum Nairac, Barneveld.
Waarschijnlijk is dit wapen gebaseerd op dat van Van Hackfort.
*GABarneveld: Jan van Schaffelaar.
van SCHAFFELER, zie SCAEFELER, en VIJGH.
van SCHAGEN - gedeeld, I. drie vogels. II. een dwarsbalk, vergezeld boven van een vertikaal geplaatste
arm op de balk rustende met de elleboog naar links en een zwaard schuinrechts omlaag in de hand en
rechts daarnaast op de balk een omgewend vogeltje.
*Veluwe-2-1: Jan van Schagen, heer van Larestijn, Larestijn 15-12-1753.
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van SCHAIC - een ring vergezeld van drie lelies, met de voet naar de ring gericht. De lelie is groter dan de
ring. Helmteken: een lelie tussen een vlucht.

Willem van Schaijck, schepen van
Amersfoort 1528. Omschrift:
SIGILLVM GVIL LI DE SCHADIC.
*Muscharts Wapenboek Amersfoort.
*Arnhem-17: Gerrit van Schaic,
hijlixman, Amersfoort 26-8-1619.
Zie van SCHADIJCK.
van SCHAICK - in goud een rode dwarsbalk beneden vergezeld van drie rode lelies (2-1).

Muscharts Wapenboek Amersfoort; met
het veld zilver en de lelies naast elkaar.
*Schilderij De Aanbidding der Koningen
met de Amersfoortse familie van Schaik.
Museum Flehite, Amersfoort.
Bron: T. van Bueren. 1999. Leven na de dood. Gedenken in de late Middeleeuwen. Utrecht: 208p.
Jacob van Schaik, tr. Alijd van Schaik (zie hieronder).
van SCHAICK - in goud zes rode lelies drie (1-1-1) in het schildhoofd en drie (2-1) in de benedenhelft, en in
het hart een zwarte jachthoorn.
*Schilderij De Aanbidding der Koningen met de Amersfoortse familie van Schaik.
Museum Flehite, Amersfoort. Deze kwam oorspronkelijk uit Scherpenzeel.
Bron: T. van Bueren. 1999. Leven na de dood. Gedenken in de late
Middeleeuwen. Utrecht: 208p).
 Alijd van Schaik, tr. Jacob van Schaik (zie hierboven).
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SCHAIDE - omgekeerd gaffelsgewijs doorsneden met in elk vak een figuur.
*Hattem-2-3: Johan Schaide, te -?- 12-11-1478. Omschrift: onduidelijk.
van de SCHANS - een monogram.
*Arnhem-25: Hendrick van de Schans, 1723 boekhouder.
van der SCHANS - een anker.

Willem van der Schans, Gardiaen, 1744.
*AZ-488.
van SCHARPENSTIJN - een smalle dwarsbalk vergezeld boven en beneden van zeven (4-3) blokjes.
Helmteken: op een omgewende traliehelm een omgewende antieke vlucht waarvan de beide vleugels
mogelijk enige blokjes beladen zijn.
*Gelderland-5: Jacop van Scharpenstijn, volmachtig richter van Arnhem en Veluwezoom, 8-10-1594.
Omschrift: vaag. Papierwaszegel.
van SCHARPENZELL, zie van SCHERPENZEEL.
SCHARPINGH, zie SCHERPINGH
SCHARRENBERG - in zilver een rode drijfhamer, uitkomende van de linkerschildrand en verzonken in een
verhoogde rode schildvoet, middenboven halfcirkelvormig uitgehold en beladen met een afgerukte gouden
leeuwenpoot. Helmteken: een zwarte vuurkorf met gouden vlammen. Dekkleden: rood en zilver.

Bron: CBG-Jaarboek 2010: 224.

SCHAS - in goud drie geknotte eenden/merletten, in een zilveren schildhoofd een rode gaande leeuw.
Zie WENTHOLT.
Van SCHAIJCK, zie ook van SCHAICK.
van SCHAIJCK - een kruithoorn vergezeld boven en beneden van drie lelies naast elkaar. Helmteken:
afgebroken.
*Arnhem-17: Gerrit Amels van Schaijck, hijlixvriend, Amersfoort 26-8-1619. Omschrift: S. Frans --melen van
Sch---. (Wie is hij?, ACZ).
Zie ook van SCHAIC.
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SCHEIDIUS - in goud de voorste helft van een rood springend hert van de linkerrand uitgaande, vergezeld
van een plantenbak met plant (twee korenbloemen) van de rechterrand uitgaand. Helmteken: een
uitkomend hert. Schilddekking: een kroon. Dekkleden: rood en goud.

Wapenboeken Ill. Zwanenbroederschap te Den Bosch, 1811 en
1876.

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.

Zeven (2006: 58.27): J.F. Scheidius,
Doorwerth, 23-10-1800.
*Hattem-1: J.F Scheidius, advocaat
van den Hove van Justitie 15-1-1799.
*Wageningen-2-2: Mr. J.F. Scheidius,
advocaat, Doorwerth, 23-2-1800.
*ten Houte de Lange (2001).
SCHELE - een dwarsbalk vergezeld boven rechts van drie zeer smalle schuinkruisjes.
*Gherit Schele, Arnhem 1436 (2x). Omschrift: beschadigd.
SCHELLARD van OBBENDORP - in zilver een zwarte, goud gekroonde leeuw. Wrong: zwart en zilver.
Helmteken: de leeuw uitkomend tussen een zilveren vlucht.
▼Ridderschap van de Veluwe.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
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Variant: een leeuw. Helmteken: op een pothelm zonder wrong een uitkomende leeuw tussen een antieke
vlucht.
*Arnhem-15: Johan Schellart van Obbendorp, ridder, Arnhem 1419.
*L. Müller-Westphal. 1989. Wappen und Genealogien Dürener Familien. Düren. 1035p: Schellart (met een
t) von Obbendorf: de vlucht antiek.
van SCHELLARDT - gevierendeeld, 1-4, een leeuw, die in kwartier 1 omgewend, 2-3. een dwarsbalk
vergezel boven van drie vierkante blokjes naast elkaar en beneden van drie vierkante blokjes (2-1). Twee
helmtekens: 1. een uitkomende omgewende leeuw tussen een vlucht, 2. twee bokkehorens.
*Gelderland-5: Johan van Schellardt, vrijheer tot de Doorweerth, Arnhem 15-12-1648.
van SCHELLARTS/van MIDDACHTEN - alliantiewapen; gedeeld, I. een omgewende leeuw (van
SCHELLART), II. van MIDDACHTEN. Helmteken: op een traliehelm met wrong een leeuwenkop met zeer
korte hals tussen een vlucht.
*Gelderland-6: mansschildvorm: Henrica van Middachten wed. Schellarts, vrouwe tot Schinne, zuster van
Anna van Middachten. Omschrift: HENRICA VAN MIDDACHTEN V.V.---SCH--, 23-5-1632.
De s van Schellarts zal een naamsval s zijn. De naam was Schellart.
SCHELTINGA - in goud een dubbele adelaar.
*Harderwijk-2-5: Eco Scheltinga, Harderwijk 1-2-1768.
*Harderwijk-2-7: Eco Scheltinga, vroedschap Harderwijk 10-7-1786.
SCHELTINGA, zie ONBEKEND-8
SCHELTUS - in goud een groene boom staande op een groene grasgrond, vergezeld van twee
toegewende zilveren hagedissen klimmende tegen de stam.

Mr. I. Scheltus, cameraar (1830-1835)
*Eemland Archief, Kaart Heemraadschap
Rivier de Eem etc.

SCHELTUS van LEUSDEN - zie SCHELTUS.

O. Scheltus van Leusden,
hoogheemraad (1830-1835)
*Eemland Archief, Kaart
Heemraadschap Rivier de Eem etc.
SCHEMKERS - in zilver een smalle, zwarte dwarsbalk, vergezeld boven van een omgewende
adelaarspoot, en beneden van drie lelies naast elkaar. Helmteken: een lelie tussen een vlucht.
*Veluwezoom-1: L. Schemkers, Rheden 17-7-1773, 19-7-1773.
SCHENCK van NIJDEGGEN, zie SCHENK van NIJDEGGEN.
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SCHENK van NIJDEGGEN - in zwart een gouden leeuw, roodgetongd en -genageld. Helmteken: op een
gekroonde steekhelm een uitkomende leeuw. Schildhouders: twee leeuwen, die de helm houden. Veluws?
*Arnhem-15: Dirck Schenk van Nijdeggen, heer tot Aefferden, 1436. Omschrift: de naam.
*Gelderland-7: Derick Schenck van Nijdeggen, heer tot Aefferden 1529. Omschrift: de naam.
kleur (Melchers, 1998).
Variant: niet rood-getond en -genageld.
*ten Houte de Lange (2001).
SCHEP - geen schild of een groot ovaal schild, dat de stempelplaat bijna geheel bedekt; een hamer met de
kop naar rechts en de steel oplaag, vergezeld aan beide zijden van de steel van een vijfbladige bloem aan
een steel, waaraan twee lintvormige bladeren, en boven de hamer van een kroon met zeven parels.

Zeven (2006: 38.28): Jacomina Schep, Wageningen, 4-9-1739.
SCHEPELER - een verkorte keper vergezeld van drie voorwerpen (bladeren?) en boven het schild de
letters O en S.
*Gelderland-6: Otto Schepeler, advocaat?, Doorspijck 13-3-1559. Papierwaszegel.
SCHERMERTS, SCHERMERTSZ - in zilver een zwarte griffioen met de staart tussen de achterpoten,
vergezeld van drie liggende rode wassenaars. Helmteken: de griffioen van het schild uitkomend. De helm
gekroond. Dekkleden: zilver en zwart.

M.J. Nix, maart 1984: chirurgijnsfamilie uit Bremen (D).
*Coll. Muschart (zie Mensen van Vroeger 1973).
Variant: het schild blauw en de wapenstukken goud. Wrong en dekkleden: goud en blauw. Helmteken: een
gouden uitkomende griffioen.
*ten Houte de Lange (2001).
SCHERMINK - een wereldbol.
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Zie ab HOOCHLAND-SCHERMINK.
SCHERPENCAMP - een roos/ronde vijfbladige bloem, vergezeld van drie gesteelde klaverbladeren.
Helmteken: een klaverblad.
*Veluwe-2-1: Jacobus Scherpencamp, Nijkerk 29-1-1759, 5-9-1766, 10-2-1767.
*Epe-1-2: Jacobus Scherpencamp, Nijkerk 8-11-1768, 11-11-1768.
Muschart: is dit wel zijn wapen? Hij komt ook vele malen met een monogram voor.
SCHERPENKAMP - een monogram van de letters G, S en K op een gekroond schild.
*Veluwe-2-1: Gijsbert Scherpenkamp, pachter van de vijf specien voor den ampte van Putten 1-7-1700,
Nijkerk 31-8-1750.
SCHERPENKAMP - een hart over twee schuingekruiste pijlen met de punten omhoog.
*Veluwe-2-1: Gisbert Hendrikse Scherpenkamp, Nijkerk 4-9-1744.
van SCHERPENSEELL, zie ook van SCHERPENZEEL (lelies).

*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
van SCHERPENZEEL - een schuinrechts geplaatste vis (als een baars). Helmteken: twee verticaal
geplaatste vissen met de koppen omlaag naast elkaar.
*Hoevelaken-1: Wylhelm van Scherpenzeel, drost van Veluwe 31-10-1562. Omschrift: niet te lezen.
Of zou hij niet zijn eigen zegelstempel hebben gebruikt?
van SCHERPENZEEL - in blauw zes zilveren lelies (3-2-1). Helm met blauw-zilveren wrong en dekkleden.
Helmteken: op steekhelm een lelie. (Ook andere rangschikkingen van de lelies),

Het oude gemeentewapen in het gemeenteHuis van de voormalige gemeente ScherpenZeel. Het wapen is gebaseerd op dat van de
voormalige heerlijkheid.
foto Anton C. Zeven, april 2004.

Scherpenzeel,Museum Nairac,
Barneveld.
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*Verkerk (1992: afb. 59, afb. 91 (met bijschrift bij afb. 92, afb. 96 zegel
Ott van Scerpenzeel, Arnhem 7-1-1433; zegel Goessen van
Scherpenzeel, Arnhem 11-9-1484; Garzelis van Scharpenzeel Arnhem,
23-12-1499).
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel
van Johan van Scherpenseel, drost van de Veluwe 17-4-1607. met de
letters IVS boven het helmteken. Zie ook Zeven (1993c).
*Klesser (1995).
zw (Klesser, 1995).
*Gelderland-1: Johan van Scerpenseel, richter tot Arnhem en van
Veluwezoom, 23-9-1515. Helmteken: op een steekhelm met wrong een
lelie. Op een lint zijn naam; Johan van Scherpenzeel, drostvan Veluwe, op het Huis Scherpenzeel, 5-81598. Helmteken: de lelie met de letters I, V en S; Johan van Scherpenzeel, drost op die Veluwen, 6-91604.
*Klooster-1-1: zegel Gerit van Scherpenzeel genaamd Palyck, richter op de Veluwe 14-5-1514. Omschrift:
naam.
*Klooster-1-3: zegel Otto van Scherpenzeel, schepen van Arnhem 18-3-1403.
*Ede-1: papierwaszegel Martijn van Scerpenzeel, onderscolt van de ampt Ede 8-7-1546. Omschrift?
*Arnhem-6-2: Jan van Scerpenzeel, richter van Arnhem en Veluwenzoom 30-10-1518. Op een lint de
naam: Ott van Scerpenzeel, scepen tot Arnhem 7-1-1433. Omschrift: bijna geheel afgebroken.
*Zutphen-2: Willem van Scherpenzeel, drost op Veluwe 25-9-1540. Naam op lint: Scherpenseel.
*Bentinck: Wilhem van Scherpezeell, drosset op Veluwe 12-9-1543. Beschadigd, klein zegel met
omgewende steekhelm met lelie als helmteken en op een lint de naam.
*Hoff: Johan van Scherpenzeel, drost op Veluwe 26-4-1598. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Johan van Scherpenzeel, drost op Veluwe 26-4-1598. Omschrift: de naam; Wilhelm van
Scherpenseel, drost op Veluwe, 29-7-1546. Op een lint zijn naam. Schild en steekhelm omgewend.
Rangschikking: Muschart: rangschikking 3-3, maar de middelste van de onderste rij wat lager geplaatst is
dan de buitenste twee. ACZ: dus rangschikking toch 3-2-1.
*Gelderland-4: jonker Johan van Scherpenseel, drost op de Veluwe, Scherpenzeel 22-7-1615. Met boven
het schild de letter J, V en S, en rechts van het schild de letter B. Papierwaszegel.
*Gelderland-1: Ot van Scherpenzeel 18-1-1443. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Johan van Scherpenseel, drossart van Veluwen, 2-9-1595. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Johan van Scherpenzeel, drost op Veluwe 20-12-1599.
*Voorstonden-1: Johan van Scherpenseel, drost op Veluwe 23-2-1610. Omschrift: de naam.
*GABarneveld.
*Brantsen: Johan van Scerpenzeel, richter te Arnhem en van Veluwenzoom, 1516. Op lint zijn naam. In
tekst: Scerpenzeel.
zw (Ridderschap); zw (vHelbergen), afb. VG 15 (1990): 160; kleur (G. van Beek: sluitsteen NH kerk Ede);
kleur (Hammer); foto’s Gelders Archief; Klesser (1995); zw (grafzerk Heer Ian van Scherpenzeel (A.G.
Muller. 1971. De Heren van Scherpenzeel. De Ned. Historiën 5: 89-87: Johan v. S., ov. 1619, tr. (2) 1595)
Margriet van Essen).
Variant: zes lelies (3-3 waarvan de middelste iets lager geplaatst is: 3-2-1). Helmteken: een lelie.
*Gelderland-6: Henrick van Scharpenzell, richter ampt Doesborch, 17-6-1547. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
Variant: zes lelies, waarvan één geheel boven, twee langs de rechter en twee langs de linkerrand, doch
lager dan de bovenste geplaatst, en de zesde tussen de beide onderste, doch iets hoger. Helmteken: op
een steekhelm een lelie.
*Putten-1-4: Gerrit van Scherpenzeell genant Pallick, lantdrost van Veluwe 1531. Omschrift: onleesbaar.
Variant: Helmteken: op een steekhelm een lelie.
*Arnhem-32: Godert van Scherpenseel, Arnhem 24-11-1459. Omschrift: de naam.
Variant: zes (1-2-3) lelies. Helmteken: een lelie.
*Wageningen-5: Gerit van Scherpenzeel genaamd Palyck, richter op de Veluwe 14-5-1514. Omschrift:
naam.
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*Gelderland-1: Gerit van Scherpenzeell genant Palijck, drosset op Veluwen, Duewerden etc. 8-9-1535. De
helm een steekhelm, waarop een lelie. Omschrift: naam.
Variant: een gekroonde helm en als helmteken de lelie tussen een blauwe vlucht.
Zie ook E.J. Wolleswinkel. 1985. Twee Scherpenzeelse geslachten van Wolfswinkel. De Ned. Leeuw
102: k146-k208.
*Arnhem-11: Johan Scherpenzeel de Rumpt, op het huis Rumpt 27-4-1681.
Variant: zes lelies (2-1-2-1). Helmteken: op een steekhelm een lelie.

*Verkerk: GAArnhem, Loeff 441: Garzelis
van Scherpenzeel, richter te Arnhem, 1499.
Omschrift: de naam: S.GARCELIS VA[N] SCHARPENSEL. In tekst: Scherpenzell.
*Arnhem-32: Kercellis van Scherpensel, richter van Arnhem en de Veluwenzoom. Helmteken: op een
steekhelm een lelie. Omschrift: de naam.
*Arnhem-15: Kerselijn van Scharpensel, schepen van Arnhem 17-5-1499. Klooster-1-3: zegel Gerselis van
Scharpenzeel, richter tot Arnhem en van Veluwezoom 1-6-1484. Omschrift: de naam.
Aanvullende afbeeldingen van Scherpenzeel.
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van SCHERPENZEEL - zes lelies zoomsgewijs gerangschikt. Helmteken: een lelie.

Ott van Scherpenzeel, 1433
GAArnhem GA-447-80.
Verkerk B6526/32.

Goessen van Scherpenzeell, 1484.
GAArnhem BW-364-138
Verkerk B6528/9.

*Rhemen: Goesen van Scherpenzeel, scepen tot Arnhem, 1483.
*Gelders Archief: Ott van Scherpenzeel, Arnhem, 1433.
foto Gelders Archief.
van SCHERPENZEEL - zes lelies (1-2-3). Helmteken: een lelie.
*Gelderland-6: Gerrit van Scherpenzeel genant Palijck, landdrost van Veluwe, 15-3-1524. Omschridt: de
naam zonder Palijck.
Muschart noteert 1-2-3, de 2 lelies in de 2e rij dicht bij de schildrand.
van SCHERPENZEEL/van ESSEN - alliantiewapen van SCHERPENZEEL (lelies) en van ESSEN
(schuinbalk en ruiten).

Zerk met het alliantiewapen
Van Scherpenzeel en Van
Essen. HEER IAN VAN
SCHERPENZEEL (Johan
van Scherpenzeel, overleden
1619).
Uit: A.G. Muller. 1971. De
Heren van Scherpenzeel.
Ned. Historiën 5: 89-97.
SCHERPINGH - drie geschakeerde schuinkruisjes. Helmteken: een schuinkruis tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Frederick Scherpingh, Nijenbeeck 4-12-1660; Frederick Scherpinck, Harderwijk 18-7-1663;
Frederick Scharpingh, Harderwijk? 23-9-1665.
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van SCHERRENBURG - in zilver een rode burcht bestaande uit een hoofdgebouw, geopend van zilver,
gedekt met een lage koepeldak, geflankeer door twee torens met puntdaken, zwart verlicht, staande op een
groene grond, beladen met drie gouden scharren. Helmteken: de toren van het schild.

Uit: J.W. van Scherrenburg (2003) extraheren wij: zegel van Jan Thonissen: een open verhoogde burcht
vergezeld beneden van drie scharren (2-1). De burcht bestaat uit één toren., en de scharren bevinden zich
halverwege de schildhoogte. Zij zoon Nicolaas J. laat de vissen zakken tot eenderde van de scildhoogte,
waardoor er meer ruimte voor de burcht komt en deze daardoor duidelijker wordt. Hij gebruikt ook een
zegelstempel met omgewende vissen en een zegelstempel zonder omschrift, maar met de letters N en J
aan de rechter, resp. linkerzijde van de burcht. Wijnandt J. van Ede wordt in 1620 tot notaris beëdigd. Hij
voert een zegel met een burcht met twee torens (1621). Het zegel van Joachim J. toont ook een burcht met
twee torens, maar de vissen zijn omgewend. Dit zegel diende tot basis van de gekleurde tekening.
*J.W. van Scherrenburg, Bennekom 8-3-1997, gebaseerd op een gebroken zegel van Joachim Janss,
geërfde gerichtsman, pachter van de impost op de bieren en kerkmeester, Ede (GAEde, Archief Ned. Herv.
kerk te Ede, charter d.d. 3-1-1631). Omschrift: Joachim Janssen. In tekst: Joachim Janss. En zegel van
Wynandt Johansz (als boven), gebroken zegel, charter d.d. 13-7-1621. Omschrift: --Wynandt --. En zegel
van Henrick Joachimsz den Jongsten, zv. Joachim Janss (als boven), zegel aan charter d.d. 22-3-1650.
Omschrift: S.HENRICK.JOACHIM DEN JONGSTE?

Zegel van Henrick Joachimsz den
Jonsten, Ede 22-3-1650.
Bron: J.W. van Scherrenburg, 2003.
Zie ook J.W. van Scherrenburg.
1997. Van Scherrenburg-Ede
(aanvulling en verbetering). VG 22:
163-164 afb. zegel van Henrick
Joachimsz den Jongsten d.d. 22-31650, en Van Scherrenburg. VG 22:
320-321 met zw afb. van kleurenplaat.
Sprekend wapen. Zie ook J.W. Scherrenburg. 2003. Vijftien generaties Van Scherrenburg. Veluwse
Geslachten 28-30.
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SCHEURMAN - een merk.
*Arnhem-30: Geurt Scheurman.
SCHEUTEN, zie van INGEN
SCHEVENHUISS ovaal schild: een verhoogd zwaard schuinlinks geplaatst met de punt omhoog gaande
over een sleutel eveneens verhoogd schuinrechts geplaatst met de baardo boven en naar rechts vergezeld
beneden van een gedeeltelijk tussen het zwaard en de sleutel geplaatst merk.
*Gelderland-6: Engelbertus Schevenhuiss, kelner van Putten, 10-3-1626. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
van SCHEVICHAVEN - een merk.
*Arnhem-34: Jacob van Schevichaven, 30-3-1566. Omschrift: de naam.
van SCHEVICHAVEN - in blauw drie zilveren lelies. Helmteken: lelie.
*Hoeben (2001): kleuren.
*Muschart (1939); en Muschart: Henrick van Schevickhaven, roeidrager, wapenschild op Beker van het
Tappersgild te Arnhem, GMArnhem.
*Veluwe-2-2: zegel H. van Schevichaven, 13-4-1663, Gelders leenman te ?.
*Veluwe-2-11: Herman Schevichaven, Arnhem 12-3-1666.
*Klarenbeek-1: Herm. van Schevichaven 12-8-1657; idem Pieter van Schevichaven, Gelders leenman,
deurwaarder te Arnhem 10-6-1682.
*Doorwerth-1: Peter van Schevichave, Gelders leenman te Arnhem 1-2-1682.
*Arnhem-21: G. van Schevichaven, med. doct. te Arnhem 25-1-1695.
*van der Hoop: Herman van Schevichaven, Arnhem 7-7-1670.
*Horst-1: Derck van Schevichaven, rentmeester van het St. Catharina Gasthuis binnen Arnhem 10-3-1721.
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*Arnhem-30: Herman van Schevichaven, gildemeester.
*Gelderland-5: Peter van Schevichaven, leenman van Gelre, Arnhem 17-4-1684.
Variant: ovaal schild: drie verhoogde lelies vergezeld rechts naast de onderste lelie van de letter G, links
naast de onderste lelie van de letter S en beneden de onderste de letter V.
*Gelderland-5: Evert van Schevichaven, leenman van Gelre, Arnhem 14-7-1668.
Variant: de bovenste twee lelies vergezeld van een bolletje.
*van der Hoop: Henrick van Schevichaven 30-101-593. Omschrift: heer Henrick priester canonick Ste
Walburgh te Arnhem.
van SCHEVICHAVEN - in goud drie zilveren lelies. Een aanziende helm met goud-zilveren wrong.
Helmteken: een zilveren lelie. Dekkleden: goud en zilver.

Het gildeschildje van Herman van
Schichaven, gildemeyster, 1662; D. van Schevichaven/
Schevikave, gildemeester, 1718; G. van Schevichaven,
gildemeester, 1733; Gijsbert van Schevichaven, gildemester;
Henrick van Schevichaven, roeidr[ager].

*Gelders Archief Wapenboek S. Concert Arnhem: GVSchevichaven, Med. Dr, Ao 1682 12. Maij.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding
De metalen zijn heraldisch onjuist.
*Staats Evers (1874) nr 1.22: G. van Schevichaven, Med. Dr., Arnhem, 1682, 12 May; nr 1.33: P. van
Schevichaven, Arnhem, 1691.
*AZ-489, AZ490, AZ-490, AZ-492, AZ-493.
*Gelderland-5: Gijsbert van Schevichaven, ?Arnhem 15-9-1751; Evert van Schevichaven, leenman van
Gelre, Arnhem 13-11-1678.

Muschart tekende het zegel van Evert van Schevichaven: het wapen van
Scherpenzeel vergezeld van de intialen E, V en S.
zie ook MUIJS, Wilhem. Wapen als BUYS.
van SCHEVICHAVEN - in goud drie rode lelies. Wrong en dekkleden: rood en goud. Helmteken: een rode
lelie.

◄Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*ten Houte de Lange (2001).
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a SCHEVICHAVEN - in zilver drie gouden lelies. Helmteken: een lelie van het schild. Dekkleden en wrong:
goud en zilver.

*Schutte (1975): 4. 184. -- a Schevichaven, en 05.109: Everardus a
Schevichaven.
 De metalen zijn heraldisch ongebruikelijk.
van SCHEVICHAVEN - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. drie lelies (van SCHEVICHAVEN), 2 en 3.
doorsneden, I. een gekroonde pronkende pauw,die in kwartier 3 omgewend, II. een kroon met drie
hulstbladeren (PAUW).

*AZ-491: Gijsbert van Schevichaven, gildemeester.

van SCHEVICHAVEN - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. in goud drie zilveren lelies (van
SCHEVICHAVEN), 2 en 3. in rood een horizontale geplaatste zilveren vis (die in kwartier 3 omgewend)
vergezeld van zeven (4-3) gouden bloemen (bestaande uit een langwerpig bloempje met twee blaadjes).
Een aanziende helm met goud-zilveren wrong. Helmteken: op een gouden-zilveren wrong een zilveren lelie.
Dekkleden: goud en zilver.

*Staats Evers (1874) nr 1.30: J. van Schevikhaven (met een k), J.U.D., Arnhem, 1691.
ACZ: de bloemen lijken op gouden halmen met elk een aar en twee blaadjes.
*Gelders Archief Wapenboek S. Concert Arnhem: JVSchevichaven, JVD.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
SCHIFFORT - twee schuingekruiste ankers gaande over een smalle dwarsbalk en vergezeld boven van
vier sterren, waarvan één tussen de twee ankers en de drie andere naast elkaar langs de bovenrand. Om
het schild een smalle rand. Helmteken: een uitkomende, geklede man met de linkerhand op de heup, en in
de rechterhand een drietand houdende tussen een vlucht.
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*Hattem-2-3: Johan Schiffort, gemachtigde van Diderick van Dorth, te Elburg. 13-10-1610. Omschrift: de
naam.
SCHILDER - Schilder (1992) beeldt enige wapens Schilder af. Die van Johan Hermansz Schilder 1390, en
Herman Schilder 1410, beiden zijn schepenen van Kampen, zegelen met een zegel: een keper vergezeld
van drie schildjes. Zij behoren niet tot de hieronder vermelde familie. Volgens Rietstap is dit het wapen
SCHILDERS uit Henegouwen (schild goud, keper en schildjes rood). Andere wapens stammen uit Brabant
(B), Westfalen, Iper/Gent (B)
*R. Schilder. 1992. De Gelders/Overijsselse familie Schilder. Kampen. 439p.
foto's in Bron. De schildjes zijn die van een schildersgilde > een gedeeltelijk sprekend wapen.
SCHILTMANS - in goud een zwart merk en daaronder hangend een rood hart, waardoor twee
schuingekruiste zwarte pijlen met de punten omlaag.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a, fig. 11).
SCHIMMELPENNINCK - in zilver twee gekruiste zwarte sleutels. Helmteken: de sleutels van het schild
tussen een zilveren vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.

Mr. F.D. graaf van Schimmelpenninck
Muscharts Wapenboek Amersfoort.
Coll. ACZ foto 45.3A.

Wapenboek van de leden van de Ridderschap van Zutphen,
de
18 eeuw. GAArnhem.

*Gelderland-2: Andries Schimmelpenninck, 1465.

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.

J.L. Braber & A. Medema (1985).
Maire en burgemesters van Amersfoort. GN 40: 156-157.

Variant: het schild getopt met een halve engel. Wat bedoelde Muschart met een halve engel?
*Gelderland-2: Jacob Schimmelpenninck, geërfde in Veluwe 16-3-1585. Omschrift: afgebroken.
Om het schild een cartouche
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SCHIMMELPENNINCK van der OYE - in zilver twee schuingekruiste afgewende zwarte sleutels, de ogen
in de ruitvorm, even als een kruisje doorboord. Een aanziende helm met een vijfbladige kroon. Helmteken:
een gouden kroon waarboven zwevens de sleutels van het schild tussen een zilveren vlucht. Dekkleden en
wrong: zilver en zwart. Schildhouders: twee aanziende gouden leeuwen. Motto: HONOS ANTE DIVITAS.

*Staats Evers (1874) nr 2.42 W.A. Schimmelpenninck van der Oye, Arnhem, 8-2-1770; G.D.
Schimmelpenninck van der Oye, Arnhem, 20-11-1778.
*Gelders Archief Wapenboek S. Caecilia Concert Arnhem nr 17: W.A. Schimmelpenninck van der Oye, den
8 Febr: 1770; G:D:Schimmelpenninck Van der Oije, den 20 Novbr 1778.
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding

WILLEM ANNE BARON SCHIMMELPENNINCK van der
Oije, I.U.D. Borgermeester der Stadt Arnhem,
Collonel geworde 17--.(niet ingevuld).
*Schutte (1975): I.191 Gisbertus Schimmelpenninck van der Oye 11-2-1630;
idem I.237 Alexander Schimmelpenninck van de Oije 21-2-1653.
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*Ridderschap van de Veluwe.
*Klarenbeek-1: W.A. Schimmelpenninck van der Oye, Gelders leenman, Arnhem 29-4-1778.
*Brummen-1: Alexander Schimmelpenninck van der Ooij, raad en 1e rekenmeester van het Vorstendom
Gelre en graafschap Zutphen, Brummen 19-2-1648.
*ten Houte de Lange (2001).
*Arnhem-21: A. Schimmelpenninck van der Oije, landdrost van Veluwe 14-3-1769
*Rhemen: Alexander Schimmelpenninck van der Oeij tot den Engelenborch, leenheer van het goed
Backerweerdt onder Brummen 29-9-1692, idem Jacob Schimmelpenninck van der Oeij 29-9-1692.
*Schimmelpenninck: Alexander Schimmelpenninck van der Oije, raad en rekenmeester van Gelre,
Amersfoort 10-10-1635. Omschrift: de naam. Contrazegel: idem; Jacob Schimmelpenninck van der Oije,
commissaris en oudrentmeester des graafschaps Zutphen, Amersfoort 10-10-1635; Conrait
Schijmelpennick, geërfde in Veluwe 1485; Alphert Schijmelpennick, Arnhem als aeverste (overste)
rentemester den lande van Gelre 1451.
*van Lintelo: Jan Pelgrum vrijheer Schimmelpenninck van der Oije, heer tot de Clouse en Langen, majoor
van een reg. cavallerie 13-11-1731.
*Hoekelum-1: Alexander Schimmelpenninck van der Oij tot Engelenburgh en Kell, leen ende erfpachter van
het leen en erfpacht goedt genaemt 'den Pothof' onder het ampt Brummen 2-11-1668.
*Arnhem-29: charter 2811: Andries Schimmelpenninck, 7-9-1489.
*Arnhem-32: Gerrit Schimmelpenninck, Arnhem 20-1-1489. Omschrift: beschadigd; Alexander
Schimmelpenninck van der Oye, rekenmeester van Gelre en Zutphen, Arnhem 12-7-1623. Omschrift: de
naam zonder van der Oye, met de letters V.D.O. rechts en links van de helm.
*Horst-1: And. Schimmelpenninck van der Oye, landdrost van Veluwe 2-9-1730.
*R.T. Muschart. 1915. Wapenboek Amersfoort, f60r: Mr. F.D. Schimmelpenninck, burgemeester 18911897-1903: wapenspreuk: HONOS ANTI DIVITIAS
zw (Ridderschap).
Variant: naast het schild een zittende leeuw met de staart tussen de achterpoten door en over wiens kop
een steekhelm waarop als helmteken een vlucht.
*charter 2811: Omschrift: de naam; Jacob Gadeusz Schimmelpenninck, 7-9-1489. Omschrift: de naam.
*Gelders Archief, Inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat Schutterij Arnhem: Willem Anne Baron
Schimmelpenninck van der Oijen, I.U.D., Borgermeester der Stadt Arnhem, Colonel geworden 1700.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Bentinck: Andries baron Schimmelpenninck van der Oije, heer van de beide Pollen, landdrost van Veluwe
10-5-1765. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
SCHIMMELPENNINCK - alliantiewapen; gedeeld, I. SCHIMMELPENNINCK (sleutels), II. in goud twee
gaande rode leeuwen boven elkaar (van WISCh). Helmteken: SCHIMMELPENNINCK.

*Gelderland-5: Alexander Schimmelpenninck van
der Oye en van Scherpenseel, commandeur tot
Zutphen en Maieur (major) van een regiment
peerden (tr. Anna Catharina van Scherpenseel),
29-11-1666.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Joncker Alexander Schimmelpenninck, Arnhem, 1637 rekenmeester, ov.
27-5-1666; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Jr. Alexander
Schimmelpenningh, Rekenm[eeste]r. OBIIT XXVII.MAY M.DC.LXXI (=27-5-1671).
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SCHIMMELPENNINCK van der OYE - gevierendeeld, 1 en 4. SCHIMMELPENNINCK (sleutels), 2 en 3.
een van twee rijen zilver en rood geschakeerd kruis (van der OIJE).

Museum Nairac, Barneveld

Bron: Gens Nostra
41 (1986): 217.

Ontleend aan Joahnniternieuws juni 2009.

*Klesser (1995).
*Dieren-1-1: W.A. Schimmelpenninck van der Oye, te Poll 27-4-1819.
SCHIMMELPENNINCK van der OYE - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. SCHIMMELPENNINCK
(sleutels), 2 en 3. een klimmende eenhoorn, die in drie omgewend (van BRIENEN). Hartschild: een kruis,
dat mogelijk beladen is met twee leeuwen of geschakeerd.
*Gelderland-7: Jacob Schimmelpenninck van der Oije toe de Cloese, scholtis binnen en buiten Lochem,
commissaris van de monstering 1-5-1678. Omschrift: de naam.
SCHIMMELPENNINCK van der OYE - gevierendeeld, 1. SCHIMMELPENNINCK (sleutels), 2. in goud een
rood kruis met in de kwartieren 1 en 2 een zwarte vogel die op de arm rust (van KECKEN), 3. in goud twee
gaande rode leeuwen boven elkaar (VAN wisch), 4. in drie zwarte bergen met de punten naar het hart van
het kwartier van HőVELL). Hartschild: een van twee rijen zilver en rood geschakeerd kruis (van der Oije).

Detail van een schilderij waarop Assueer Jacobus Schimmelpenninbk
van der Oije, heer van Holthuisen (1631-Zutphen 1673), door Dirck van
Loonen, ca 1659/1660. Bron: Bierens de Haan (2002).
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SCHIMMELPENNINCK van der OYE - gevierendeeld, 1 en 4. SCHIMMELPENNINCK (sleutels), 2 en 3
van KECKEN). Een hartschild verm. Van der OIJE.

Details van een schilderij waarop Assueer Jacobus Schimmelpenninbk van der Oije, heer van Holthuisen
(1631-Zutphen 1673), door Dirck van Loonen, ca 1659/1660. Bron: Bierens de Haan (2002). Zie ook Zeven,
A.C. 2009. Wapen Schimmelpenninck van der Oije op een hondenhalsband. Heraldisch Tijdschrift 15: 9899.
SCHINTZEL - een anker. Helmteken: een uitkomende leeuw met een verticaal geplaatste pijl met de punt
omlaag in de rechterpoot.
*Gelderland-4: N. Schintzel, predikant te Lunteren 21-10-1776.
SCHIPPER - een merk.
*Muschart (1950): afb. 59 Jan Gerritsen Schipper 1659.
SCHIVELBERG BEKKING, BECKING - doorsneden, A. in goud een horizontaal geplaatste zwarte
boomstronk, waaraan naar boven drie gedopte eikels en twee groene bladeren waaiersgewijs gerangschikt,
B. in blauw drie zwart gebekte zilveren zwanekoppen met hals. Helmdekking: een gouden kroon met drie
fleurons en twee parels.

*Coll. Muschart: (Zeven, 1994a): H. Schivelberg Becking, Arnhem, 1784;
Gelders Archief, inv. 2089 H. Schivelberg Becking, 1784.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

Variant: de boomstronk schuinlinks geplaatst.
*Arnhem-28: Mr. Hendrik Schivelberg Bekking, advocaat, Arnhem 30-4-1772.
SCHIVELBERG BECKING - doorsneden, A. in zilver een schuinlinks geplaatste boomstronk, waaraan naar
boven drie groene eikels en twee groene bladeren, B. in blauw drie zwart gebekte zilveren zwanekoppen
met gebogen hals. Helmteken: geen.
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*Schimmelpenninck: H. Schivelberg Becking, Arnhem, 13-9-1784.
SCHLUITER - drie pijlen en een slang. Helmteken: een pijl.
*Gelderland-17: Joost Isaac Schluiter, raad van den Hove van Justitie te Arnhem, ov. 9-3-1797,.
SCHMIEDEMAN - drie verticaal geplaatste pijlen naast elkaar, de middelste iets langer dan de andere
twee. Helmteken: een geharnaste arm met zwaard schuinrechts omlaag.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994c): zegel van Reindert Jan Schmiedeman, schepen van Hattem.
*Nuys: Jan Casper Schmiedeman, ontvanger, Hattem 19-10-1757.
Variant: het zwaard schuinlinks omlaag.
*Hattem-1: Reindert Jan Schmiedeman, schepen van Hattem 29-4-1810.
SCHMULLING - een ladder met vijf sporten waarvan de onderste zeer laag en schuinrechts geplaatst.
*Gelderland-1: Gijsbert Schmulling, Arnhem 10-11-1601. Omschrift: de naam. In tekst: Smullinck.
SCHNEIDER - in blauw drie wassenaars getopt met een ?sterretje. Helmteken: een dito wassenaar met
ster. Schildhouders: twee omkijkende leeuwen.
*Veluwe-2-1: S.N. Schneider, cadet, Velp 28-2-1778.
SCHNEIDER - in blauw drie kraanvogels. Helmteken: een antieke vlucht.
*Arnhem-18: H.T. Constant wed. L.J. Schneider, major Cavallerie van de Bataafse Republiek, Arnhem 6-61805.
SCHOCK - een staketsel van vijf palissaden. Helmteken: op een steekhelm een antiek vlucht.

Henrick Schock, 1470.
Verkerk B6555/35.
foto GAArnhem, OAA-6118-1044.
*Arnhem-33: Henrick Schock, schepen van Arnhem 1469. Omschrift: de
naam.
*Verkerk (1992: afb. 81 zegel Henrick Schock, Arnhem, 4-6-1470).
SCHOCK, SCHOCKE - een staketsel van vijf palissaden, die alle aan het boven eind toegespitst zijn.
Helmteken: Twee varianten.
Henrick Schocke, 1411.
Verkerk B6524/14.
GAArnhem-NB-773-130.
SCHADEWIC > SCHOCK.
*Arnhem-14: Henrick Schock, scepen van Arnhem 17-10-1471. Op een
steekhelm een grote wrong en een antieke vlucht. Omschrift:
beschadigd.
*Doorwerth-1: Henrick Schock, scepen tot Arnhem 3-3-1469. Helmteken:
een antieke baniersvlucht.
*Arnhem-17: Henrick Schock, scepen tot Arnhem 1469.
*Gelders Archief: Henrick Schock, Arnhem, 1470;foto Gelders Archief.
van SCHODDENBERGH - een stappend Paaslam op grond met een stok in zijn rechtervoorpoot en
vergezeld boven van drie zespuntige sterren naast elkaar. Helmteken: op een onduidelijk iets de ster van
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het schild en op het zegel vergezeld rechts en links van de letters D en S.
*

Nycklaes
van Schoddenbergh,
Zeven (2006: 33.20): Dirck Sgoddenberg,
Gardiaen, 1662.
Utrecht 19-4-1686.
AZ-494.
SCHOENSWANE - een dwarsbalk (?beladen met een stappende vogel?).

*Gelders Archief: Gade Schoenswane, Arnhem, 1430.
foto Gelders Archief.
Gade Scoenswane, 1430.
Verkerk B6521/22.
foto GAA-NB-765-176.
SCHOL - in blauw drie zilveren schollen. Een aanziende hel met blauw-zilveren wrong. Helmteken: een
schol van het schild. Dekkleden: blauw en zilver.
*Staats Evers (1874): Dirk Schol, organist, Arnhem, ca 1669.
SCHOLTEN – een schuinrechts geplaatste vis. Helmteken: twee vissen met de kop omlaag als een
omgekeerde keper gerangschikt.

Philips Scholten, gewezen
Henrick Aelts Scholten
Kerkmeester van Nijkerk
kerkmeester van Nijkerk
*twee foto’s Eemland Archief, Archief Armen de Poth 100 inv. 1250.
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Henrick Scholten Henricksz,
Nijkerk 15-11-1572, GANijkerk
Gasthuisarchief charter 15-11- 1572.
Coll. ACZ foto Nijkerk I.13.
Waarschijnlijk een van Aller.

*GANijkerk, Gasthuisarchief: Henrick Scholten Henricks, 15-11-1572.
*Putten-1-2: Henrick Henricksz Scholten, Nijkerk 10-4-1572.
W. de Vries. 1943. De Ned. Leeuw: SCHOLTEN (van VANEVELT), als van ARLER: van Arler mogelijk
gesplitst in van Arler (schoutambt Putten) en Scholten (schoutambt Nijkerk). zie van VANEVELT
als van Aller/Arler.
SCHOLTEN, SCHOLTEN van VANEVELT - een vis schuinrechts geplaatst. Helmteken: een traliehelm
waarop twee vissen met de kop omlaag en als een omgekeerde keper geplaatst.
SCHOLTEN - een gekroonde roskam, vergezeld rechts en links van de letters H en S. Geen schild.
*Putten-1-2: H. Scholten, geërfde in Veluwe 6-5-1803.
*Oud-Recht. Arch. Arnhem: Hermanus Scholten 22-3-1803.
SCHOLTEN - een gevleugelde zandloper, de vleugels naar beneden gericht.
*Gelderland-1: J.W. Scholten, Zutphen 10-4-1745.
*Verwolde-2: J.W. Scholten, officieel persoon. Zutphen, 5-1-1732.
SCHOLTEN - een smalle dwarsbalk ondersteund door een smalle paal, vergezeld boven van twee lelies,
beneden rechts van de paal een zwaan met opgeheven vlucht zwemmende op water, links naast de paal
een mand op grond.
*Epe-1-2: Jannis Scholten, koopman, verm. in tabak, Epe 25-3-1767.
SCHOLTEN - zie PETERMANS
SCHOMAKER - een verkort kruis.
*Horst-1: Magd. Marg. Schomaker. Apeldoorn, 20-4-1807. Alliantiewapen: man: van HAMEL.
SCHOMAKER - in goud een zwart kruis. Een aanziende helm met zwart-gouden wrong. Helmteken: een
zwart kruis tussen een gouden vlucht. Dekkleden: goud en zwart.

*Staats Evers (1874) nr 2. 15: H.J. Schomaker,
Arnhem, 20-12-1754.
*Gelders Archief Wapenboek S. Caecilia
Concert Arnhem nr 17: H.J. Schomaker, den
20 December 1754.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding

SCHONCK - in goud een dubbele adelaar, vergezeld van een kleine naar rechts omlaag vliegende vogel.
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*Arnhem-9: Susanna Schonck wed. Hendrikus Johannes Weeninck, rentmeester op de Beek te Arnhem,
test. Arnhem 18-12-1837. Lakzegel met alliantiewapen WEENINCK/SCHONCK.
SCHOONHOVE - een staand paard op grond.

*AZ-495: P. Schoonhove, Gardiaen, 1788.
SCHOONHOVEN - gedeeld, I. een omgewende gekroonde leeuw, II. drie lelies.
*Gelderland-1: Reinder Schoonhoven, leenman van Gelre, Oldebroek 7-11-1785.
SCHOONMAN - van zilver met drie waaiersgewijs geplaatste, gesteelde eikels op een grond, alles van
groen. Helmteken: de drie gesteelde eikels van het schild. Dekkleden: groen en zilver.

*D. van Wingerden. 1988. De afstammelingen van de pampiermaecker Johannes Schoonman sedert 1655.
Rotterdam. Typescript. 79p: gebaseerd op zegel van Derk Schoonman, Brummen 14-6-1780 (fotocopie van
akte in particulier bezit). Gegevens A.G.H. Groeneveld, Heiloo 1-4-1997 (kleurenfoto).
*Gelderland-1: Derk Schoonman, Voorstonden, 25-8-1773.
*Klarenbeek-1: Derk Schoonman en zijn vrouw Aleyde Willemsen, Brummen 26-8-1783.
*Rhemen: Derk Schoonman, dedingsman, huize Voorstonden 14-6-1780.

Ontv. A.G,H, Groeneveld 2010. Wapenregistratie Schoonman CBG nr
086. Zie ook Jaarboek CBG 61 (2007): 245. Gebaseerd op *Klarenbeek:
Derk Schoonman, Brummen 28 augustus 1783.
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SCHOONMAN - in goud een klimmend goudgehalsbande zwarte beer. Helmteken: een gouden
achtstralige ster tussen een zwarte vlucht.

Jan Derck Schoonman, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet
Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Jan Derck Schoonman, adelborst, 10-4-1776 sergeant-fiscaal.

SCHORTES - een dwarsbalk beladen met een wassenaar tussen twee sterren en gaande over een
geplante boom heen.
*Gelderland-5: Fredrik Hendrik Schortes, Majoor van de Cavallerie, Harderwijk 29-7-1731.
SCHOT - drie bloemen.
*J. Duinhoven, schrift. meded. 8-12-1997.
SCHOUTEN - gedeeld, I. merkt 1, II. koeken.

*Muschart (1939b) no 37: zerk in de Eusebiuskerk te Arnhem van Jan Schouten ende
Henderina van Moesberch, syn huysvrouw.
hoe kon Muschart zien dat het koeken waren en geen penningen?
SCHOUTEN - een vijfpuntige, omgekeerde ster, vergezeld van zes lelies, boven drie naast elkaar en
beneden 2-1 gerangschikt. De letters H en S.
*Putten-1-2: Henrick Schouten, Nijkerk 16-2-1723.
SCHOUTEN - in zilver een rode dwarsbalk vergezeld van drie klaverbladeren. Helmteken: een klaverblad
tussen een vlucht.
*Arnhem-18: Dieuwertje Schouten en Gerrit Jan van WIJ, Arnhem 29-3-1804.
zie van WIJ.
SCHOUTEN, zie ook ONBEKEND-2
SCHOUTEN - een omgekeerde vijfpuntige ster, vergezeld van zes lelies drie boven (1-1-1) en drie beneden
(2-1). Helmteken: een lelie tussen een antieke vlucht. Omschrift: --AERT ABRA HAMSZ -.
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Aert Abrahams Schouten, Nijkerk 19-121658.
GANijkerk, R.K. Parochie H. Catharinaarchief 495
Coll. ACZ foto Nijkerk II.21.

SCHOUW - gedeeld, I. in zilver twee schuingekruiste rode hellebaarden met blauwe handgreep en rood
ijzer, II. in blauw een naar rechts gewende gouden wassenaar.

Bron: Cornelis Schouw Roelandsz, Raad 1634. Hollandse
Genealogische Databank.
*H. van Rolland, 1921. Planches de l’Armorial Général ‘Rietstap’
zie van der SCHOUW.

van der SCHOUW - gedeeld, I. in goud twee schuingekruiste rode
hellebaarden met blauwe ijzer, II. in blauw een naar rechts gewende
gouden wassenaar.Dekkleden: goud en blauw.

 zie SCHOUW.
ontv. G.A.W. van der Schouw,
Wageningen, 2003. Oorspronkelijk
Dordrecht.
SCHRAM - een schuinbalk. Helmteken: een brakshondenkop met lange, rechte, brede hals, beladen met
een linkerschuinbalk, de tong uit stekende uit een beetje geopende bek.
*Arnhem-34: Henricus Schram, predikant te Voorst, geërfde in Veluwe, 12-6-1625. Omschrift: de naam. Met
een contrazegel: afdruk van een zegelring. Hetzelfde wapen met de letters H en S naast het helmteken.
*Brummen-1: Henricus Schram, pastor te Voorst 19-2-1648. Omschrift: de naam.
SCHRASSERT - in zilver twee zwarte uitgerukte heideplanten (voorwerpen, seinlichten, omgekeerde
hermelijnstaartjes, brandende toortsen, Muschart) naast elkaar, bevestigd op naar boven gekeerde zwarte
handvatten in kruisvorm en een groen schildhoofd, beladen met drie zespuntige gouden sterren naast
elkaar. Helm met groen en gouden wrong en dekkleden. Helmteken: een gouden ster tussen een vlucht,
rechts groen, links goud.

1001

Museum Nariac, Barneveld
Rietstap: fagots d'osiers = bos wilgentakken, -tenen.
R.T. Muschart. 1950. De twee bijzondere voorwerpen in het wapen der familie Schrassert. De Ned.
Leeuw 67: k352-k356: nadat de schapenteelt en dus de heide belangrijk was geworden werd door een
aantal families de uitgerukte heideplanten toegevoegd.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e) zegel: Johan Schrassert, Harderwijk 13-3-1738.
*Ridderschap van de Veluwe.
*Steenkamp (1917): Putten: Coop Schrassert, ov. 5-9-1647.
*Elburg-2-1: Dr. R.O. Schrassert, scholt van Doornspijk 21-12-1754.
*Veluwe-1: R.O. Schrassert, scholtus van ambt Doornspijk 2-10-1754.
*Veluwe-2-1: H.J. Schrassert, Harderwijk 1-9-1749.
*Hattem-1: Mr. Reiner Otto Schrassert, scholtis van Doornspijk 22-4-1734.
*Veluwe-3: Coop Schrassert, Putten 2-3-1632. Omschrift: de naam; idem zegel afgevallen van Philips
Ottensz Schrassert Nijkerk 9-3-1571.

Grafzerk in de Ned.Hervormde
Kerk te Elburg.
Coll. Veluwse Geslachten.

Rudolph Otto Schrassert, Harderwijk, 1744.
GAHarderwijk. Foto: Karel Uittien.

*Harderwijk-2-5: Jacob Schrassert, schepen van Harderwijk 16-7-1714.
*Schimmelpenninck: Joh. Schrassert, advocaat, Arnhem 5-7-1765.
*Gelderland-4: Reiner Otto Schrassert, scholtus van het ampt Dornspyck, 14-5-1736.
*Gelderland-5: Jonk. Claes Schrassert, ?Harderwijk 11-11-1698.
*Gelderland-6: Everdt Schrassert, gerichtsman, 1606; Oth Schrassert, 1541. Omschrift: OTH--.
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*Verwolde-2: R.O. Schrassert, Haerderwijk 11-9-1727.
In De Nederlandsche Leeuw 1940 afbeeldingen van drie zegels. Zie aldaar.
*Klesser (1995).
*Putten-1-1: H. Schrassert, Harderwijk 10-3-1700; Joh. Schrassert, Harderwijk 2-5-1711. Otto Schrassert,
burgemr. van Harderwijk, zijn wed. is Geertruij Voeth 17-6-1681.
*Harderwijk-2-7: Joh. Schrassert, Spaansweert, vroedschap Harderwijk 13-1-1708.
*Hattem-2-2: H. Schrassert, Harderwijk 15-4-1749.
*Harderwijk-2-5: Rudolph Schrassert, schepen van Harderwijk 14-4-1742.
*Hattem-2-2: Rudolph Otto Schrassert, Harderwijk 25-4-1749.
Variant: Helmteken: op een steekhelm een antieke vlucht met tien pennen.

Evert Schrassert, , Nijkerk, 25-1-1562.
GANijkerk, Gasthuisarchief charter 25-1-1562.
Coll. ACZ foto Nijkerk I.32.

Evert Schrassert gasthuismeester indertijd
tot Nijkerk 4-11-1571.
*foto Eemland Archief,Archief Armen de Poth,
Amersfoort.

Variant: een effen schild met drie vijfpuntige sterren, geheel boven in het schild naast elkaar en de
bovenrand rakende.
*Arnhem-15: Johan Schrassert, Arnhem 1435, 1436. Omschrift: de naam.
*Gelderland-13: Joh. Schrassert, advocaat, Harderwijk 26-9-1716.
Enkele zegels Schrassert in GABarneveld

Schrassert, los zegel.
Coll. ACZ foto B-2-2.

Evert Schrassert, 8-9-1588.
Doos 2 code 1d.
Coll. ACZ foto B2-25.
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Guerdt Schrassert, 8-3-1595.
Doos 7 code 8/73.
Coll. ACZ fotoB25.21.

Jan Schrassert, 17-2-1625.
Doos 15 code 9/1001.
Coll. ACZ foto B24.30.

Coop Schrassert, 22-11-1626.
Doos 3 code 14.
Coll. ACZ foto B26.18.

Coop Schrassert, 22-11-1626.
Doos 3 code 14.
Coll. ACZ foto 25.00.

*Putten-1-4: Evert Schrassert, Putten 13-2-1572. Omschrift: de naam en de cijfers 1569. In tekst:
Schrasserts Ottensz.
*Gelderland-5: Everhardt Schrassert, ?Hattem 17-4-1620.
Variant: de sterren vijfpuntig.

*Gelderland-6: Everdt Schrassert,
Nijkerck, 9-7-1594. Omschrift: --SCHRASSERT –
Variant: schildhoofd purper.
*Oldebroek-1: Dr. R. Schrassert, verw. richter van Oldebroek 9-5-1743. Kleur kennelijk gebaseerd op
arcering.
Variant: de drie sterren hellend. Helmteken: de ster van het schild tussen een antieke vlucht.
SCHRASSERT - doorsneden, A. in groen drie zespuntige gouden sterren, B. in zilver twee uitgerukte
zwarte heideplanten. Dekkleden en wrong: zwart en goud. Helmteken: een ster van het schild.

*Schutte (1975) IV.185: Otto Schrassert.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
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SCHRASSERT - doorsneden, A. in groen een zwarte dwarsbalk, beladen met drie zespuntige gouden
sterren, B. in zilver twee uitgerukte zwarte heideplanten. Dekkleden en wrong: zwart en goud. Helmteken:
een ster van het schild.
Enkele zegels GANijkerk

7. Otto Schrassert, 18-7-1633.
Doos 4 code 101.
Coll. ACZ foto B25-02.

8. Otto Schrassert, Harderwijk,
14-1-1650. Doos 1 code 3a.
Coll. ACZ foto B24.20.

Schrassert, 29-8-1658.
Doos 46 code 129/130.
Coll. ACZ foto B26.30.

*Arnhem-10: Otto Schrassert, gedeputeerde, sHage 28-1-1648. Aan het helmteken de letters O en S
toegevoegd.
*Arnhem-34: doctor Reijner Schrassert, substituut momber van Gelderland, Arnhem 2-5-1627. Omschrift:
de naam.
*Hattem-2-2: Otto Schrassert, burgemr. van Hattem 26-10-1655.
*Schutte (1975): I.52 Henricus Schrassert, Hattem 7-9-1619; I.311 Johannes Schrassert, Arnhem 12-101638; II.149 Otto Schrassert, Harderwijk 27-9-1657.
*Putten-1-2: Nicolaas Schrassert, kapitein, Harderwijk 22-4-1679.
*Gelderland-5: Engelbert Schrassert, burgermeester van Harderwijk, 4-10-1675.
Variant: sterren los in het veld.
Variant: Helmteken: een ster tussen een vlucht.
*Gelderland-2: Otto Schrassert, op Veluwe, 20-3-1640; Johan Schrassert, op Veluwe, 20-3-1640.
Variant: als boven, maar in kwartier 1 de sterren los in het veld zonder dwarsbalk, de dekkleden en wrong:
groen en goud en de ster van het helmteken tussen een vlucht van groen en goud.
Zegel GA Nijkerk (2)

Philip Schrassert, Nijkerk 30-3-1502.
GANijkerk, Gasthuis archief charter 30-3-1502.
Coll. ACZ foto Nijkerk I.30.
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SCHRASSERT - twee korenaren aan gebladerde stelen en in het schildhoofd drie sterren naast elkaar.
*Harderwijk-2-5: Jac. Schrassert, schepen van Harderwijk 31-11-1711.
Muschart: duidelijk bewijs dat hier niet van een omgekeerde hermelijnstaartjes sprake kan zijn!!! ACZ:
maar wel van uitgerukte heideplanten.
SCHRASSERT - een verhoogde dwarsbalk vergezeld boven van drie sterren naast elkaar en beneden van
twee omgekeerde hermelijnstaartjes uitgerukte heide planten. Helmteken: een ster tussen een antieke
vlucht.
*Coll. Muschart 25q, CBG: Henr. Schrassert, advocaat fiscaal van Gelderland en fr---us op den Rijn en
Maas te Arnhem 29-4-1633.
SCHRASSERT - een dwarsbalk vergezeld boven van drie sterren naast elkaar en beneden van twee
'seinlichten'. Helmteken: een ster tussen een antieke vlucht.
*Gelderland-5: Henrick Schrassert, gecomm. Staten Generaal, -?- 27-2-1627.
SCHRASSERT - twee seinlichten en in het schildhoofd drie sterren naast elkaar.
*Gelderland-5: Johan Schrassert, burgemeester van Harderwijk 7-7-1721.
*Gelderland-6: C. Schrassert, Arckemeden in kerspel Nykerck, 10-1-1563. Helmteken: een steekhelm en
een ster tussen een antieke vlucht. Op een lint de naam.
SCHRASSERT - twee verhoogde, smalle schuinbalken met ertussen drie sterren naast elkaar, en beneden
van twee uitgerukte heideplanten.
*Harderwijk-2-5: Johan Schrassert, schepen van Harderwijk 19-9-1714; idem
*Harderwijk-2-5. Zijn broer Jacob is schout.
*Gelderland-5: Johan Schrassert, burgemeester van Harderwijk 16-11-1708.
Muschart beschrijft de heideplanten als takkenbossen of seinlichten.
SCHRASSERT - drie flambouwen en in het schildhoofd drie sterren naast elkaar. Helmteken: een ster
tussen een antieke vlucht.
*Gelderland-5: Coop Schrassert, Putten 27-2-1646.
SCHRASSERT - alliantiewapen; gevierendeeld, 1. Doorsneden, A. in een groen veld een zwarte dwarsbalk
beladen met drie gouden zespuntige sterren, B. in zilver twee zwarte toortsen (SCHRASSERT), 2. in blauw
een gouden gehalsbande springende zilveren windhond, 3. in rood een verkort zilveren ankerkruis,
vergezeld van een tussen arm 1 en 2 geplaatste gouden ster, 4. in blauw een zilveren ankerkruis
(Bentinck). Helmteken: een gouden ster tussen een groene en gouden antieke vlucht. Dekkleden: groen,
goud en zilver.

Rei[j]nerus Schrassert, I.V.D. obijt.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek
S. Lucasbroederschap f23.
*Arnhem-5: Mr. Reynerus Schrassert.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding. Geen snijlijn in kwartier
1.
SCHRASSERT - een alliantiewapen: man: SCHRASSERT (twee takkenbossen en in het schildhoofd drie
sterren naast elkaar), vrouw: drie verhoogde omgekeerde kleine sterren waarvan de onderste binnen een
grote bladerkrans.
*Harderwijk-2-5: J. Schrassert, secr. van Harderwijk 5-1-1722.
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SCHRASSERT/van DELEN - alliantiewapen; gedeeld, I. SCHRASSERT (twee toortsen, de sterren
ontbreken), II. van DELEN. (dwarsbalk en twee ramskoppen).

Wapensteen in de St. Catharina of Grote Kerk te Nijkerk.
Coll. Stichting Oud-Nijkerk (Timo Ridder).
SCHREVEN - gedeeld, I. doorsneden, A. drie lelies, B. gedeeld, II. een zeer brede paal.
*AZ-496: Harm Schreven, Gildemeester, 1744.
van SCHRIECK - in goud een blauwe schuinkruis met in elk kwartier een zwarte vogels. Helmteken: een
dito vogel tussen een vlucht.

Wapen van Elisabeth Schrieck, tr. Abraham van Lennep. Huize Het
Enzerinck te Vorden. Foto H.S. van Lennep. 2007. Uit zijn boek
Genealogie vn de familie van Lennep.
*Wageningen-4: H. Schrieck, 'sBosch 27-12-1656, 10-1-1657.
Variant: een zeer smal schuinkruis.
Variant: in goud een schuinkruis vergezeld van vier patrijzen, alles zwart. Wrong en dekkleden: zwart en
goud. Helmteken: de patrijs van het schild.
*ten Houte de Lange (2001).
Zie ook Peter VERSTEGHEN, Johan van de POEL, Wijnant VALK, Reinder van BRIENEN.
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van SCHRIEK - gedeeld, I. in goud een smal schuinkruis met in elk kwartier een ongewende zwarte vogel
(SCHRIEK), II. in zilver een zespuntige ster vergezeld van drie vogels, twee boven de ster en één er onder,
alles van zwart. Helmteken: een omgewende vogel van het schild tussen een gouden vlucht. Dekkleden:
goud en zwart.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Johan van Schrieck. Obijt 12 Augusti 1641.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding. Volgens Muschart is het
tweede veld mogelijk van Zeller.

SCHUDDER - drie vogels met dunne hals en lange snavel. Helmteken: tussen een vlucht de vogel van het
schild.

schetsen van drie vogels

*De Ned. Leeuw 1940: k58. en coll. Klein dl.2 p.46. NGV-Weesp.
zw (Nix).
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Variant: op een effen grond drie op eenden gelijkende vogels.

Henric Schudder, Nijkerk, 1662. Omschrift: S
HENDRICK – TSEN SCHVDDER
Coll. ACZ foto Nijkerk III.24.

van der SCHUER - uitgerukte heideplanten.
*Muschart (1950b).
*Brantsen: Gerit Schuerman, erfelijk gerichtsman binnen Veluwe, Ede 26-7-1568. Omschrift: de naam.
SCHÜSSLER - in rood een stappend Godslam met vaantje over rechterschouder gehouden door de
rechtervoorpoot, alles zilver.

Titelpagina
*E. Schüssler. 2001. Van Hessen naar Holland. Vijf eeuwen familie
Schüssler 1500-2000. Lelystad. 256p.
van SCHUILENBURG - in rood drie gouden leeuwen en in een gouden hartschild drie zwarte weerhaken.
*Coll. Muschart: Genealogie van het geslacht Schuilenburg van 1412 tot 1845 in het familie-archief RAGld:
van Brakell-Doorwerth. Inv. no 76. Muschart: Aldus aangegeven, doch het is niet anders dan een
stamboom met gekleurde wapens in een blikke koker.
Zie van SCHUIJLENBURG. ACZ: 'niet anders'??
SCHUILINCX – alliantiewapen; gedeeld, I. doorsneden, A. in het helmteken een aar, blad of iets dergelijke
en daarom hier ook en dan twee- of driemaal naast elkaar, B. een weinig verkort kruis, II. zie ORRINCK.
Helmteken: mogelijk een aar, een blad e.d. tussen een vlucht.

detail: het wapen
Grafzerk van IANS
SCHUILINCKX, + 1612
17 maart en MARRY
ORRINCK, sin huysfrau,
+ 1603 27 november,, op
de begraafplaats van de
Ned. Herv. Kerk te
Oosterbeek,
Coll. ACZ foto.
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SCHUIRMAN - een huis, met in de deur een man, die een dier (os?) aan een touw heeft. Helmteken: een
half naar links gewende man met een hooivork in de rechterhand.
*Arnhem-25: Gerrit Schuirman, 1746 gildemeester.
Zie ook SCHUURMAN.
SCHUIT - in goud een blauw staketsel.

*J.N. Schuit. 1990. In hetzelfde schuy-i-ij-tje. De geschiedenis van de
Puttersche schuiten van ca 1690 tot heden.Putten. 126p.
N.B. Zie voor afbeelding volgende blz.
SCHUL - drie voorwerpen of merken.
*Gelderland-2: Jan Schul, rentmeester, 1508. Omschrift: de naam.
van SCHUPPEN - in zilver drie rode rozen (2-1), vergezeld tussen de bovenste twee rozen een driepuntige
zwarte vork. Helmteken: tussen een vlucht van goud de vork van het schild. Dekkleden: zilver en zwart.

*van den Bosch (1984):
fabrikantengeslacht te Veenendaal.
zw (vdBosch); kleuren (vdBosch); kleur
(Hammer).

SCHUT - een monogram van de letters J en S. Helmteken: een uitkomend paard.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a) zegel van gerichtsman Jan Schut, Nijkerk 27-12-1753; idem Nijkerk-1. Idem
Veluwe-6.
SCHUT - in rood een zilveren dwarsbalk beladen met drie blauwe linkerschuinbalken en vergezeld boven
van twee gouden schuinkruisjes.
zie van UCHELEN (van DANS en SCHUT).
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SCHUT - merk vergezeld van D, I en S.

*zegel Daniel Jansen Schut, papiermaker te Beekbergen, 1717’
Foto B.J. van den Enk, Apeldoorn.
*Ook in Voorn (1985).
van zegel: zie VG 9 (1984): 315;
SCHUT - binnen een dubbele cirkel een omgewende leeuw met zwaard en pijlenbundel in de voorklauwen
*de Nederlandse Leeuw) omgewend); op de cirkel een kroon en eronder de letters D en S. Helmteken: een
zittende vogel. Onder het schild de tekst: DEZE FIENE PAPIEREN WORDEN GEMAEKT OP DE MOLEN VAN
MR. DANIEL IACOBSEN SCHUT.

* riemkap in Voorn (1985): fig. 97.

SCHUT - gedeeld, 1. een springende bok, II. een handmerk (handboog van SCHUT).

*grafzerk, met rechts een springende bok. Zie de
Jonge (1983).
ANNO 1617 DEN. 10 MEY STARF HENDERISKEN BOEL—of ROEL--.
Uit E,de Jonge. 1983. Grafzerken in de kerk van Rheden. Veluwse Geslachten
8: 311.
SCHUT - een monogram van de drukletters I, P en S naast elkaar.
*van der Hoop: Jan Pauls Schut, kerkmeester van de kerk te Oosterbeek 23-11-1746.
SCHUT, zie ook SUERMOND
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SCHUT - in zilver een zwart kanon op affuit op natuurlijke grond, vergezeld boven van een zwart wiel.
Helmteken: op een zilver-blauwe wrong het wiel van het schild. Dekkleden: blauw en zilver.

Jan Schut, adelborst.
Gelders archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
Een sprekend wapen.
*Arnhem-19: Jan Schut, adelborst.
SCHUT - boven een merk en beneden een merk, en de letters HV en EL.
*Muschart (1950): 82: Derck Schut.
Een deksel van een sarcofaag gebruikt als zerk. Welk verband is er tussen de letters en de naam? Een
andere zerk, ook met de letters HV en EL heeft alleen het benedenste merk.
SCHUT, SCHUTTE - doorsneden, A. in blauw een gouden zespuntige ster, B. in zilver een zwarte keper.

*WIJNEN.
SCHUTSTAL - in zilver een springend paard op grasgrond ---*zie van WOUDENBERG, gebaseerd op Muschart --SCHUTT - doorsneden, A. in rood een blauwe (!) dwarsbalk beladen met drie zilveren linkerschuinbalken
en vergezeld boven van een zilveren schuinkruisje, B. van RHEENEN.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a).
Zie Schut; wellicht dat de kleur van de dwarsbalk met de tijd van zilver blauwig is geworden.
SCHUTT - alliantiewapen; gedeeld, I. doorsneden, A. van rood een verlaagde blauwe dwarsbalk beladen
met drie zilveren linkerschuinbalk en vergezeld boven van twee gouden schuinkruisen, die de randen niet
raken (SCHUT), B. in zwart een klimmend zilveren ram met gouden hoorns en hoeven en de staart
omhoog. (volgens Muschart: van RHEENEN), II. tweemaal doorsneden in de verhouding 4 : 6 : 3, A. in
goud een zwart merk, B. opnieuw doorsneden door een zilveren snijlijn, 1. in zilver drie gouden bellen (1-2),
2. in zilver een zwarte vogel met gouden poten, C. effen blauw. Helmteken: op een rood en zilveren wrong
een uitkomende half naar links gewende met een gouden geweer schietende moor met zilveren haarband
met fladderende linten. Dekkleden: blauw, zilver en rood.
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Johan Schut, Arnhem.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a, fig. 9): Johan Schutt, Arnhem, 1616; Gelders
Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joris Schutterij Arnhem: Johan Schutt,
1616.
foto ACZ. Is het helmteken sprekend? Wellicht dat de kleur van de dwarsbalk met de tijd van zilver
blauwig is geworden.
SCHUTTE - een pijl met de punt omhoog. Helmteken: een monogram van de letters J en S.
*Gelderland-5: Herman Schutte, Arnhem 19-2-1781.
De letters J en S geven aan dat het zegelstempel van een ander Schutte is.
SCHUTTE - twee dwarsbalken beladen met drie en vergezeld van drie verticaal geplaatste vuurslagen
waarvan de bovenste rechts en de onderste links met de krullen naar rechts gewend, de bovenste links met
de krullen naar links. Helmteken: een verticaal geplante vuurslag met de krullen naar rechts tussen een
vlucht en de leeters D en S.
*Gelderland-5: Diderik Schutte, J.U.D., Arnhem 4-6-1633.
Diderik = Theo. en Theod. Zie SCHUTTEN.
SCHUTTEN - een dwarsbalk beladen met drie bollen en vergezeld van drie verticale geplante vuurslagen
waarvan de bovenste rechts en de onderste links met de krullen naar rechts gewend, de bovenste links met
de krullen naar links. Helmteken: een verticaal geplante vuurslag met de krullen naar rechts tussen een
vlucht.
*Gelderland-5 en *Rhemen: Theo Schutten, Arnhem 20-11-1635.
Theo = Diderik en Theod., zie SCHUTTEN.
SCHUTTEN - alliantiewapen; gedeeld, I. in zilver een gouden dwarsbalk, beladen met drie zwarte koeken
en vergezeld van drie verticaal geplaatste zwarte vuurslagen, de bovenste afgewend (SCHUTTEN), II. in
zilver een mansborstbeeld, blauw gekleed met zilveren kraag, gedekt met een zilveren helm, getopt met vijf
struisveren (blauw - goud - blauw - goud - blauw). Helmteken: een verticaal geplaatste zwarte vuurslag
tussen een zwart-zilveren vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.

*Arnhem-5: Theod. Schutten, HT,
1634.
*Gelders Archief, inv. 352.1
Wapenboek S. Lucasbroederschap
Arnhem: Theod. Schutten. Ook komt
de naam Gualtherus Schutten s.s.s.r.
voor.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding. Theod. = Theo. = Diderik.
Zie hierboven.
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van der SCHUUR - drie onduidelijke voorwerpen.
*Muschart (1949), zie aldaar voor meer gegevens; Muschart (1950): de familie van der Schuur heeft
uitgerukte heideplanten.
SCHUURMAN - een monogram van de letters P en S.
*Klarenbeek-1: Petronella Schuurman, 9-2-1741.
SCHUURMAN - ?beschrijving.

Kist met een door de tand des tijds verworden wapenafbeelding. De
letters H en S slaan misschien op H. Schuurman te Oene. Brief van
A.J. Rook aan T.A, Kloosterboer,
*Ontvangen van T.A.Kloosterboer dd. 12-9-1988, GADeventer.
foto van een kist waarop onduidelijk een wapenafbeelding met de
letters H en S. Zou van een H. Schuurman zijn.

SCHUURMAN - een merk. Helmteken: een wapenrok (Muschart) (1721).
A. Schuurman/Schevrman, Gildemeester, 1714,(in spiegelbeeld), Arent
Schuurman ‘daar dit ilt syn Teerhuys nam’ en Geurt Schuurman (in spiegelbeeld).
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 1n): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde,
Arnhem en AZ-498: Arent Schuurman, 'daar dit Gilt syn Teerhuys nam' 1708.
Kennelijk kwamen de gildebroeders in Arent Schuurman's herberg bijeen om
daar te verteren.
*Wageningen-1: rentmr. van het borgerweeshuis van Arnhem 22-2-1721.
Dit merk lijkt op dat van NIJHOFF.
Variant: het merk in spiegelbeeld.
*AZ-497 en AZ-501.
SCHUURMAN - een huis op grond met in de deur een staande man en voor de zijgevel een staand dier.

*AZ-500: Gerriet Schuurman, Gildemeester, 1746.
Een sprekend wapen.
SCHUURMAN/OTTEN - alliantiewapen: man: in zilver een huis in welks deur een man staat; vrouw: in
goud een schuinbalk en een aanziend gesteld uitkomend vrouw met de linkerhand op de heup en met de
rechterhand een wandelstok op de heup houdend. Helmteken: een vlucht.
*Arnhem-18: Alyda Otten wed. Geurt Schuurman, Arnhem 1-2-1773.
Zie ook SCHUIRMAN.
SCHUIJL - een Paaslam op grond, met een gespleten vaantje dat naar rechts naar beneden hangt.
Helmteken: een uitkomend Paaslam.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van Gosewijn Schuijl 26-5-1806.
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ov. Wageningen 14-6-1805 als wdr. van Christina Suermondt.
van SCHUIJLENBORGH - drie schuinlinks gestelde pijlen, waarvan de buitenste twee met stompe koppen
(=vogelpijlen, quarelen). Helmteken: een antieke vleugel, doorstoken met de drie pijlen, schuinrechts
geplaatst.
Variant: drie pijlen schuinlinks geplaatst en schuinrechts gerangschikt met de punten omhoog, de twee
buitenste 'quareelen' tussen lange cylindervormige kop. Helmteken: de drie pijlen schuinrechts geplaatst
naast elkaar en schuinlinks gerangschikt tussen een antieke vlucht.
*Wageningen-1: Reijnier van Schuijlenborgh, stadhouder van Wageningen 23-9-1721, 18-11-1721, 24-21723.
*van Lawick: Reijnier van Schuijlenborgh, schepen van Wageningen 19-3-1708.
*Gelderland-5: Reijnier van Schuijlenborgh, schepen van Wageningen, 7-5-1723.
*Coll. Muschart: Reynier van Schuijlenborgh, stadhouder van Wageningen 1-11-1721.
Zie van SCHUILENBURG. Een quareelen is een pijltype.
van SCHUIJLENBORGH - een klimmende ram. Helmteken: de ram uitkomend.
*Wageningen-1: Jacobus van Schuylenborgh, schepen van Wageningen 8-4-1727, stadhouder van
Wageningen 27-6-1727, 5-3-1739.
*Coll. Steenkamp: Amor. Gén.: Jacobus van Schuijlenburg, Wageningen 6-7-1745.
*GAWageningen, Recht. Archief 299: zegel van J. van Schuijlenborgh, Wageningen 9-7-1756: ruitvormig
schild. Schilddekking: een kroon.
Zeven (1999).
van SCHUIJLENBORCH, SCHUIJLENBORGH, SCHUIJLENBURGH - in goud drie zwarte weerhaken.
Helmteken: een weerhaak van het schild tussen een gouden antieke vlucht. Schildhouders: twee omziende
gouden leeuwen met rode tong.

*Muschart 83D. Coll. Muschart (Zeven, 1996c): zegel van Reijnier
van Schuijlenborgh, stadhouder van Wageningen 24-2-1723.
Zie ook volgende, dat dus eerder werd gebruikt. In het trappenhuis
van de ambtswoning 'Schuijlenburgh' van de Duitse ambassadeur te
's-Gravenhage in trappenhuis een relief. Zijn de Haagse en
Wageningse van Schuijlenburgs verwant? Beide families zaten in het
postwezen.

Variant: de vlucht niet antiek.

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.
van Schuylenburch. *Gorissen (1959).
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Bron: C.A. van Burik & M.S.F. Kemp. 2004. Het Wijkse geslacht Smeets van Coddeoerde- van
Schuylenburch. De Ned. Leeuw 121: 137-176.
*ten Houte de Lange (2001).
van SCHUYLENBORCH - ?
*van Brakel: in dit familiearchief bevindt zich een genealogie van Schuylenborch met een gekleurd wapen.
SCIFFEN - een leeuw over een zilver en blauw links geschuind veld. Helmteken: drie waaiersgewijs gestelde rozen aan gedoornde stelen.
*Arnhem-21: ds. Sciffen, Arnhem 26-7-1803.
SCOLTEN - een merk.

L.B. Scolten, gardiaen 1721.
*Arnhem-30 en AZ-502.

van SCONOUWEN - twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, vergezeld boven van drie merletten naast
elkaar. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een antieke vlucht.
*Arnhem-15: Willem van Sconouwen, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
SCRIVER - drie droogscheerdersscharen met de punten omlaag vergezeld in het schildhart van een
vijfbladige bloem met puntbladeren en erboven een meerblad in hartvorm met een steeltje omlaag.
*Arnhem-32: Aernt Scriver, scepen van Arnhem, Arnhem 28-2-1404. Omschrift: beschadigd.
SCRIVER - een smalle dwarsbalk, vergezeld van boven met twee en beneden met één
droogscheerdersschaar met de punten omlaag.
*Arnhem-32: Henric Scriver, praest tot Arnhem, Arnhem 9-10-1385. Kerkelijk zegel. Omschrift: beschadigd.
Muschart: zie SNIDER.
SCRIVER - drie droogscheerdersscharen met de punten omlaag vergezeld in het schildhart van een kleine
vijfpuntige ster, en tussen de twee bovenste scharen een klein hart dat de bovenrand raakt. Boven het
schildje onder een baldakijn de voorstelling van een liggende man die een dier als een leeuw in zijn
achterste gedeelte in de rug steekt.
Styne Scrivers, 1431
Verkerk B6524/79.
GAArnhem NB-805-1431.
Styne is een vrouw, waardoor de tweede-naamvals s aan het eind van
de naam Scriver verklaard wordt. Zij voert wel een mannenschild.
*Arnhem_31: Henric Scriver, proost van St. Walburg te Arnhem, 10-111391. Omschrift: de naam.
Muschart: Curieuze voorstelling.
*Gelders Archief: Styne Scrivers, Arnhem, 1431.
foto Gelders Archief.
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SCRIVER - een dwarsbalk, beladen met een vijfbladige bloem en vergezeld van boven met twee en
beneden met één droogscheerdersschaar met de punten omlaag.

Wijnant Scrives. 1345.
Verkerk B6522/65. GAArnhem NB-867-84
*Verkerk (1992: afb. 41 zegel Winant en Arnt Scriver, Arnhem 13-71398).
*Arnhem-6-1: Winand Scriver, scepen tot Arnhem 3-4-1345. Omschrift:
de naam.
foto’s Gelders Archief.
Variant: ipv. een bloem een vijfpuntig sterretje.
*Arnhem-32: Wijnant Scriver, Arnhem 17-10-1398.
SCRIVER, de SCRIJVER - boven twee adelaarskoppen naast elkaar met korte hals/twee vogelkoppen met
korte hals en grote roofvogelbek, en beneden een vijfbladige bloem met puntbladeren en het hart
opengebroken/een puntbladig vijfblad.

Hermannus dy Scriver 14-6-1343.
Hermannus de Scriver, 1354.
Verkerk B6552/4.
GAArnhem, Loeff 104.
GAArnhem NB-756-15.
twee zegelafdrukken van Herman Scriver
foto’s Gelders Archief.
*Arnhem-14: Herman Scriver, scepen van Arnhem 18-6-1355. Omschrift: SCRYVER.
*Arnhem-15: Herman de Scrijver, schepen van Arnhem, 20-1-1364. Omschrift: de naam.
*Verkerk (1992: afb. 17 zegel Hermannus dy Scriver, Arnhem 14-6-1343).
SCRIVER - rechts een merk, links een oudewijvenknoop.
*Arnhem-6-1: Heinrick Janse Scriver, Uchelen 24-2-1552.
SCRIVERIUS - in goud drie zwarte hanen, rood gekamd en gebaard. Helmteken: een haan van het schild
tussen een vlucht van goud en zilver. Dekkleden en wrong: zwart en goud.
*Schutte (1975): I.266: Samuel Scriverius, Elburg 26-5-1634.
*Hattem-1: Egbert Scriverius, scholtus van Zwolle en Over-Zwolle Carspel, 9-12-1782. Langs de onderrand
de naam.
Zie ook GELDERMAN-SCRIVERIUS.
SCRYVER, zie SCRIVER.
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SCRIJVER - een smalle dwarsbalk beladen met vijfpuntige sterretjes en vergezeld van drie
schapenscharen met de punten omlaag.
*Arnhem-33: Wijnant Scrijver, scepen van Arnhem 1393.
SEELEN - boven een hoed, beneden een merk. Helmteken:
een vlucht.

Jan Seelen, gardiaen.
*Arnhem-25 en AZ-503.
AZ-503.
Zie KRESTEANS.
SEENEE - een reiger op grond. Helmteken: geen.

Johannis Seenee, boekhouder, 1719.
*Arnhem-25 en AZ-504.
SEGERS - een merk vergezeld met de letters I en S.
*Gelderland-5: Jan Segers, schepen van Arnhem 16-8-1668. Lakzegel.
SELS - in blauw een blote voorarm schuinlinks geplaatst, komende uit een wolk, die van de
linkerbovenhoek uitgaat en met de hand een kleine ring boven een hoog glas houdende. Helmteken: een
aanziend gestelde, geklede man met puntmuts op het hoofd, de linkerhand op de heup en met de rechter
een dito glas vasthoudende, waaruit een dito geklede halve man steekt, die met de rechterhand een
hellebaard vasthoudt.
*Elburg-2-2: zegel Maurits Sels, schepen van Elburg 9-4-1783.
van der SEMS - in groen een springend paard op grond. Helmteken: een hertekop met hals.
*Dieren-1-1: van der Sems, scholtis van ampt Rheede te Velp, 8-8-1807, 6-2-1808, 16-7-1808.
SERRIS - een merk.
*Arnhem-6-1: Gisbert Serris, geërfde van Veluwezoom 21-9-1597. Omschrift: de naam.
Zie ook Jan TOLLEKEN.
van SETTEN - drie zeer lange rijstakjes naast elkaar op grond. Helmteken: onduidelijk.
*Rhenen-2-2: Papieren zegel van Herbert van Setten 3-7-1561, schepen van Rhenen. Omschrift:
onduidelijk. Het schild helt naar links.
*Gelderland-6: Dierick van Zetten, schepen van Rhenen, 14-6-1561. Schild omgewend. Omschrift: (plat).
Papierwaszegel.
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van SETTEN - in goud een verkort rood kruis. Helmteken: een vlucht van rood en goud. Dekkleden en
wrong: goud en rood.

*gebaseerd op zegel van Wilhelm van Setten 20-3-1628, RAGld.
*Gelderland-5: Willem van Setten, Heteren 16-12-1627. Omschrift: de naam. Het
kruis smal.
*Schutte (1975): I.209 Bartholdus a Setten 1-3-1631.
*Schutte (1975): 2.188 Dionysius a Setten 7-10-1659.

SETTER - boven rechts een vijfbladige bloem, boven links en beneden een muuranker.
*Arnhem-15: Gheret Setter, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
van SEUMEREN - vijf vogels (3-2). Helmteken: een springend dier.

*zegel van G.M. van Seumeren,
Scherpenzeel 2-9-1778. Uit: van
Santen (1996).
xerox van zegel.
van SEUMEREN - drie vairpalen en in een schildhoofd rechts een ?sterretje. Helmteken: een uitkomende
leeuw.
*Veluwe-2-1: G.M. van Seumeren, ontvanger van Scherpenzeel 2-9-1761.
Zie hierboven en hieronder.
van SEUMEREN - drie adelaars.
*Enghuizen-1: G.M. van Seumeren, Scherpenzeel 4-3-1765.
Zie hierboven.
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SIEMENSEN - twee merken naast elkaar.
*Muschart (1950): 41.
Bron.
SIGAL - in goud twee rode kepers; in een rood schildhoofd een zwarte sprinkhaan. Helmteken: de
sprinkhaan uitkomend. Dekkleden: goud en rood.

*F. Nikkels. Veluws?

de SILLE - in zwart een zilveren schuinkruis, vergezeld boven van een zespuntige gouden ster, aan
weerszijden en beneden een zilveren roskam, goud gesteeld, en een gekroonde helm. Helmteken: twee
geharnaste zilveren armen met de ellebogen naar buiten, houdende ieder een zilveren goud geveste
zwaard. Dekkleden: zwart en zilver.
*Schutte (1975): I.160 Jacobus de Sille, Arnhem; II.199 Nicasius de Sille, Arnhem.
*Arnhem-32: Laurens de Sille, schepen van Arnhem 30-5-1620. Omschrift: de naam.
Variant: een gestyleerde gouden roskam.

Mr. Laurentius de Sille, 1614.
*Gelders Archief inv. 0352.1 Wapenboek S.
Lucasbroederschap Arnhem: Laurentius de Sille,
J.U.D., f24.
*Arnhem-5.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van SILVOLDE - in zwart een goudenverkort kruis, vergezeld links en rechts van een groen gesteelde en
bebladerde (2-2) distelbloem; het kruis heeft aan het bovenste einde een klaverbladvorm. Helmteken: een
kroon. Dekkleden: goud en zwart.
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*meded. Mw. E.A.N. van der Kuip-Zilvold, 10-12-1979.
*Arnhem-6-1: Jacop van Silvolden, Arnhemerbroick 31-5-1465. Omschrift: de naam.
van SILVOLDE - een andrieskruis.
Variant: het kruis geschakeerd.
*meded. Mw. E.A.N. van der Kuip-Zilvold, 10-12-1979.
*Veluwe-2-1: J. Silvoldt, Amsterdam 1-5-1765, 24-4-1765, en andere data.
van SILVOLDT - drie harten.
*meded. Mw. E.A.N. van der Kuip-Zilvold, 10-12-1979.
SIMONSEN - een merk.

Peter Simonsen.
*AZ-505.

van SINDEREN - in zilver een rode binnenzoom. Helm met rood-zilveren wrong en dekkleden. Helmteken:
een zilveren bokkekop en hals met gouden hoorns.

Zie van ZINDEREN.
Variant: schildkleuren zilver en rood.
SINGENDONCK - kwartier 2: in zilver een rood kruis vergezeld in het tweede en derde kwartier van een
zwart schildje.

◄Singendonck
uit Rietstap; zie Johan TUKKEKEN, Ao
1662. Volgens een [correcte]
potloodaantekening (van ? Muschart).

van SINGENDONCK - rozen.
SINT CATHARINAE GASTHUIS (Arnhem) - een gebroken rad en een zwaard.
*Leppink (1997).paneel uit Sint Catharinae Gasthuis te Arnhem, 1655, en 'eerste steen' van 12-3-1618.
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SINT NICOLAAS BROEDERSCHAP (Arnhem) - een heilige en een bisschop, elk zittende op een bank
onder een baldakijn. Contrzegel: een zittende bisschop, vergezeld van de letters S.C. naast elkaar.
*Baak-1: secreetzegel Arnhem 8-7-1643.
SIPMAN - gevierendeeld, 1 en 4. zilver, 2 en 3. in rood een zwarte wapenknecht. Helmteken: de
wapenknecht uitkomend.
*Schouten (1913): Betuwe. ACZ: ook in Wageningen komt deze of een andere familie Sipman voor.
van SITTART - waarschijnlijk HACFORT: een dwarsbalk vergezeld van drie lelies. Helmteken: een lelie.
*Horst-1: David van Sittart en broers, Loenen, 27-5-1805.
Muschart: Zeer verdacht of dit hun wapen is, want zij verkopen erven in het Loenerbos aan Olivier
Hacfort. Die zal [voor de broers van Sittart] gezegeld hebben.
van SLICHTENHORST - in zilver een aanziende gouden ossenkop. Dekkleden: zilver en goud. Helmteken:
de ossenkop van het schild.

*van Beurden (1933): Brant van Slichtenhorst, Amersfoort, 1643. Ook Schutte (1975): I.314 Arnoldus a
Slichtenhorst.
zw (Nikkels), afb. VG 15 (1990): 161; kleur (Hammer); zw (Schutte, 1975).
Zilver op goud!
SLOCK - in rood drie zilveren kievitten.
*Kwartierstaat, C. Bolderman, Bergum.
Bij SLOK eschreven als eenden.
SLOET - een wassenaar, vergezeld met een zespuntige ster tussen de hoorns.

De oudst bewaard gebleven zegel dateer uit 1351 en toont een ster
tussen de hoorns van de wassenaar. Deze ster is klaarblijkelijk verloren
gegaan.
◄A.F. Stroink. 1987. Het oudste wapen van het geslacht Sloet.
Overijsselse Historishche Bijdragen 103: 135-139.
Zie ook Johanniternieuws juni 2009.

SLOET - in zilver een rode wassenaar. Helmteken: een naar rechtsgewende zilveren vlucht, waartussen de
wassenaar van het schild. Dekkleden: zilver en rood. Schildhouders: twee omkijkende gouden griffioenen.
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Museum Nairac, Barneveld

Uit: Mensema et al. (2000).
Ridderschap Overijssel, p110.

Bron”Hollandse Genealogische Databank.

Klesser (1995).
*Rhemen: wijlen Coenraad Willem baron Sloet, 1745. Omschrift: de naam; A. Sloet, 1745.
*ten Houte de Lange (2001).
SLOK - in rood drie gouden eenden. Helmteken: een rood hart over twee zwarte gekruiste pijlen met de
punten omlaag. Dekkleden: rood en goud.

*website Slok, verwijzende naar het
(ongekleurde) zegel, en beide hier
overgenomen (e-mail C.J. Slok, 14-5-2004.
*Twello-1: Cornelis Slok, notaris te
Veenendaal 27-2-1834. Omschrift: de naam.
*Bentinck: C. Slok.
Bij SLOCK beschreven als kievitten.
van de SLOOTEN - drie leeuwenkoppen (gescheiden door een snijlijn).

M. van de Slooten, gardiaen, 1751.
*Arnhem-30 en AZ-506.
AZ-506.
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SLOTHAUER - op een grasgrond een kleine kerk, aan beide zijden een boom, alles evenals de lucht van
natuurlijke kleur. Een aanziende helm met rood-zilveren wrong. Helmteken: een rood-zilveren vlucht.
Dekkleden: zilver en rood.

*Staats Evers (1874) nr 2.36: C.
Slothauer, organist, Arnhem, ca 1762.
*Gelders Archief Wapenboek S.
Caecilia Concert nr 17: C:Slothauer,
organist,
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding
Zie SLOTHOUWER.
SLOTHOUWER - in zilver een kerk, tussen twee bomen, alles van natuurlijke kleur, op groene grond.
Helmteken: een rood-zilveren vlucht.
*Muschart: fam. te Arnhem.
Zie SLOTHAUER.
SLOTING - een merk met de letters A en S, resp. met de letters B en S.

Arien Sloting, Gardiaen, 1706, Bastiaen Sloting,
gardiaen, 1707, boeckhouwer 1714.
*Arnhem-30, AZ-507, AZ-509 en AZ-508.

SLUESKEN - een omgewende, zittende doeshond
met gesloten bek en klepoor (zoals Muschart het noemt =hangoor), en geringde halsband om.
*Rhenen-2-2: Jan Sluesken, scepen van Arnhem 1544. Omschrift: de naam. In tekst: Sluijssken.
*Arnhem-6-2: Jan Sluesken, scepen tot Arnhem 18-12-1539. Omschrift: de naam. In tekst: Sluijsken.
Zie SLUIJSKEN.
SLUESKENS - een zittende hond met dikke kop.
*Klooster-1-1: Jan Slueskens, 15-1-1557. Omschrift: beschadigd.
van der SLUIS - in groen een springend of klimmend hert op grond. Helmteken: een hertekop met hals.

Zeven (2006: 39.29): Mr. L.J. van der Sluis, scholtus des ampts
Rheden, Rheden, 7-10-1807.

*Coll. Muschart (Zeven, 1995g): zegel van Mr. L.J. van der Sluis, scholtus van het ampt Rheden 26-7-1808.
*Hattem-1: Mr. L. van der Sluis, Hattem 5-8-1799, 3-5-1803.
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*Veluwezoom-1: Mr. Th. L.J. van der Sluis, scholtus van het ampt Rheede 25-9-1807.
*Veluwe-4: Mr. Th.L.J. van der Sluis, gerichtsman, geërfde in Rosendaal 22-2-1810.
*Brantsen: L.J. van der Sluis, geërfde in Veluwenzoom 13-12-1803.
*Gelderland-19: Mr. L.J. van der Sluis, scholtus van het ambt Rhede[n], 30-11-1808.
Joan van der Sluis I.U.D. richter van Haaxbergen voert in blauw een naar heraldisch links springend
gouden hert, met twee gouden herten als schildhouders en een kroon als schlddekking. Zie afbeelding van
de gevelsteen in het Richtershuis uit 1720 (J. ten Hove. 1996. Erfgoed van Overijssel. Deel 2 Historie van
huis en haar. Jaarboek Overijssel. Waanders. 128p).
SLUISKEN - een zittende brakshond met gesloten bek en een geringde halsband met de ring aan de
linkerzijde. Helmteken: de hond van het schild.
*Horst-1: Rickwijn Sluisken, geërfde in Veluwe 4-8-1593. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: charter 1413 Everaert Sluisken, de hond met afhangende oren. Op traliehelm en wrong de
zittende hond. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Pouwell Sluijsken, Harderwijk 14-4-1626. De letters P en S boven het schild.
SLUITER - een fontein, waaruit vier stralen water.

Dirck Sluiter, gardiaen 1677.
*Arnhem-30 en AZ-510.
uit Bron.
Volgens AZ-510 heet hij ook STUTER.
SLUYSKEN - een driehoek getopt door een lelie en vergezeld van de letters E en S.

*Muschart (1939b) no 75 zerk in de Eusebiuskerk te Arnhem, door Muschart
geïdentificeerd als die van Everhardt Sluysken.

SLUIJSKEN - in blauw een zittende zilveren dog met een rode halsband, goud versierd, omboord en
geringd. Helm met blauw en zilveren wrong en dekkleden. Helmteken: de dog.
Muschart: dakshond met lange flapoor.

*Schutte (1975): IV.105 Arnoldus
Sluijsken, Harderwijk.
Foto’s Ad.J. de Jonge, 2010.

Ft. Berjo Hammer, 1992
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Zie ook Johan KREVENGER, Wilhelm van RATINGHEN, Henryck VERSTEEGH Willem MUIJS, Johan
SPOLTMAN, Johan KREVENGER.
*Gelderland-6: Everard Sluijsken, schepen van Arnhem, 29-6-1641. Omschrift: de naam.
Backer (1880): zegel van Rijckwijn Sluysken, 1606.
*Arnhem-3: Everaert Sluijsken, schepen van Arnhem 29-8-1636.
*Arnhem-16: Everard Sluijsken, schepen van Arnhem 3-1-1649. Omschrift: de naam.
*Gelderland-1: Everhardt Sluijsken, schepen van Arnhem, 11-1-1628. Papierwaszegel

Variant: halsband van goud en dekkleden van zilver en blauw.

*Schutte (1975): I.39 Paulus Sluijsken, Harderwijk 6-6-1619; I.249 Petrus Sluijsken, Harderwijk 22-9-1633;
I.351 Everhardus Sluijsken, Arnhem; I.233 Paulus Sluisken, Kleef 29-9-1633.
foto ACZ. Zie Inleiding voor fotokwaliteit. Zie volgende blz.

*Schutte (1975): III.197
Paulus Sluijsken, Arnhem.

*Bibliotheek Arnhem kluis 799: Paulus Sluijsken 1650.
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Variant: de hond (brak) omgewend.
*Arnhem-6-1: Wilhelm Sluijsken, Arnhem
4-6-1564.
*Klooster-1-1: Joh. Sluysken, schepen
van Arnhem 23-8-1529. Omschrift: Joh.
Sluesken.
*Rhemen: Wilhelm Sluisken 25-1-1573.
Omschrift: de naam.
*Gelderland-1: Willem Sluisken, griffier
des hofs van Gelderland. Omschrift: de
naam.
*Veluwe-8: Wilhelm Sluisken, erfpachter
in Over-Betuwe 22-2-1607. Omschrift: de
naam. In tekst: Sluijsken.
Muntmeesterteken van Wilhelm Sluijsken 1664-1681: een naar
heraldisch links gewende zittende hond; Pieter Sluijsken 1682-1711:
een naar heraldisch rechts gewende windhond. Zie van Wissing (1997):
109.
◄*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Evert Sluysken.
SLUIJSKEN - een zittende brakshond op grond. Helmteken: een zittende hond en de letters E en S.
*Gelderland-5: Everhard Sluijsken, burgemeester van Arnhem, 6-3-1642.
SLUIJSKEN - een zittende hond, maar geen brak en de halsband van goud.

WIJNEN.
SLUIJSKEN - een zittende doeshond. Helmteken: een dito hond.
*Gelderland-6: Gerrit Sluijsken, scholtis tot Harderwijk, 14-6-1634. Zie ook SLUESKEN.
SLUYSKEN - alliantiewapen; gedeeld, I. in blauw een omgewende, zilveren dog met een halsband,
waaraan een gouden ring (SLUYSKEN, uit hoffelijkheid de hond naar links gewend), II. in rood drie zilveren
ramskoppen met gouden hoorns (wsl. GAIJMANS). Helmteken: SLUYSKEN.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Everhardt Sluysken,
Arnhem, tolschrijver; Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Gerhartt
Sluysken, Secretaris.
foto ACZ. Zie Inleiding voor fotokwaliteit.
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SLUIJSKEN - gevierendeeld, 1. in blauw een omgewende, zilveren dog met een halsband, waaraan een
gouden ring (SLUYSKEN), 2. in goud drie gaande aanziende leeuwen, rood gekroond en getongd, 3. in
goud een zwarte dwarsbalk, beladen met twee omgewende, zilveren ramskoppen, goud gehoornd, 4. in
zilver een rode dwarsbalk, beladen met twee zilveren ramskoppen, goud gehoornd. Dekkleden en wrong:
blauw en zilver. Helmteken: de zittende dog van het schild.
*Schutte (1975): VII.64 Ambrosius Sluijsken, Arnhem.
SLUYSKEN/? - alliantiewapen; gedeeld, I. SLUYSKEN (uit hoffelijkheid de hond naar links gewend), II. in
goud een stappende zwarte doeshond met gouden halsband op groene grond. Helmteken: op een blauwzilveren wrong een Sluijsken-hond. Dekkleden: zilver en blauw.

◄Sterk
vergroot.
▲Joannes Sluysken, 1644, Graphearius Ducatus Geldriae et Comitatus Zutphaniae;
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek St. Lucasbroederschap Arnhem, f28.
*Arnhem-5: Joannes Sluysken, 1644, graphiarius ducatus Geldriae et Comitatus Zutphaniae; Paul
Sluysken, 1643; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Johan Sluijsken,
Griffier. Obiit 1649.; inv. 352.1 Wapenboek St. Lucasbroederschap Arnhem: Paul Sluijsken Ao 1643 pro
festo Luca en Paulus Sluijsken, 1645.
foto ACZ. Zie Inleiding voor fotokwaliteit. Zie hieronder.
Variant van het wapen van het bovengetoonde alliantiewapen SLUYSKEN/ ? -: man: SLUYSKEN.
vrouw: in goud een stappende zwarte doeshond met gouden halsband op groene grond. Helmteken: de
hond naar rechts gewend. Dekkleden: zilver en blauw.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan Sluysken, Arnhem, 1623 griffier, ov.
1649.
foto’s ACZ. Zie Inleiding voor fotokwaliteit.

SLUYSKEN - alliantiewapen; gedeeld, I. SLUYSKEN (de hond uit hoffelijkheid omgewend), II. in zwart een
gouden schuinkruis, beladen met een gouden ring en vergezeld van vier gouden ringen (volgens
potloodaantekening: LUEBBEN, niet in Rietstap). Helmteken: een omgewende hond met gouden geringde
halsband. Dekkleden: zilver en blauw.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Ricqwijn Sluysken, Arnhem, secretaris;
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Ricqwijn Sluijsken, secretaris.
foto ACZ. Zie Inleiding voor foto-kwaliteit.
SLUYSKEN - alliantiewapen; gedeeld, I. SLUYSKEN (de hond uit hoffelijkheid omgewend), II. TULLEKEN.
Helmteken: de hond. Omgewend. Dekkleden:goud en blauw

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Wilhelm
Sluysken, Arnhem, griffier te hoven in Gelderlandt;
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St.
Joosten Schutterij Arnhem: Wilhelm Sluijsken, Griffier, haves (hof)
van Gelderlandt. Obiit 22 maij 1615.
foto ACZ. Zie Inleiding voor foto-kwaliteit.

SLUIJSKEN gedeeld, I. SLUIJSKEN, II. in goud drie rode hanenkoppen met hals (van RHEYDT).
Helmteken: op een blauw zilveren wrong een omgewende hond van het schild. Dekkleden: blauw en zilver.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Everhart Sluijsken, Telschrijver.
foto ACZ. Zie Inleiding voor foto-kwaliteit.
SLUYSKEN, zie ook Peter VERSTEEGHEN.
SLUYSKEN - een monogram van de letters W en S door elkaar op een schild.
*Klooster-1-4: zegel Wilhelm Sluysken, Arnhem 23-2-1602.
SLUIJSKEN, zie Arnolt van BRIENEN.
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SLUIJSKEN (voorlopig hiet geplaatst) - gedeeld, I. drie voorwerpen als bijgaande afbeelding, II. een
zittende hond met geringde halsband.

*Muschart (1939b) zerk in de Eusebiuskerk te Arnhem. Dit is het wapen van een
onbekend persoon met alliantiewapen onbekende man/vermoedelijk Sluijsken.
De tekening van Muschart toont mogelijk een kan.
SLUIJTER - een omgewende half paard.
*Schimmelpenninck: Math. Sluijter, Dieren 20-3-1697.
SLIJKHUIS - merk met initialen I en G (Jan Gosens Slijkhuis).

Jan Gosens (Slijkhuis), Beekbergen, 1719.
*van den Enk & Zeven (1984): zegel Kerk. Arch. Beekbergen inv. nr.
82 (1719).
Foto B.J. van den Enk, Apeldoorn.
Het lijkt erop dat het merk op zijn kop staat, maar de initialen I en G
en de palmtakjes rechts en links geven aan dat de orientatie goed is.
SLIJKHUIS - een merk.
*J. van Dulleman-Slijkhuis. 1990. Genealogie Slijkhuis. Driel. omgepag.: betreft merk van Arend Jan
Slijkhuis, geërfde in Veluwezoom 30-4-1787.
Dit merk wordt ook door zijn voorvader Jan Jansen Giesencamp gevoerd.
SLIJKHUIS - op blauw een zilveren zwaan met opgehevenvlucht. Helmteken: de zwaan. Dekkleden en
wrong: blauw en zilver.
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SLIJKHUIS - drie letters J, G en S naast en door elkaar. Geen schild.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van J.G Slijkhuis, gerichtsman Voorst 30-10-1806.
SLIJKMAN - rechts een zuil?, en links een naar rechtsgaande cupido met uitgestoken handen de zuil?
houdend en vergezeld rechtsboven van een uitkomende stralende zon.

Sterk vergroot.

H. Slijkman, Heerde 24-5-1753.
*foto BJvdEnk: zegel van H. Slijkman, Heerde
24-5-1753 (zie Jan Brouwer).
bron (foto BJvdEnk).
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de SMETH - in goud drie hoefijzers met de kalkoenen omlaag.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Arnhem-6-1: Mr. Pieter de Smeth, Utrecht 14-6-1794.
Zie d'Ablaing Giessenburgh.

de SMETH van DEURNE - doorsneden, A. in rood een koningskroon, B. in goud drie hoefijzers met
kalkoenen omhoog. Twee: helmtekens: 1. een omgewende uitkomende hond (of vos of wolf) zonder staart
tussen een vlucht, 2. dito, het dier niet omgewend.
Variant: de kroon van zilver, de kalkoenen omlaag en tussen de horfijzers een zilveren schildje, beladen
met een achtpuntige zwarte ster.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Variant: de dieren een uitkomende roodgetongde beer.
*ten Houte de Lange (2001).
SMIDT - een merk en de letters H en L.
*Muschart (1950): afb. 111.
SMIDT - aanziende ossenkop. Helmteken: een ijzeren mand met enkele ijzers, waaruit vlammen.
*Putten-1-4: Aert Melisz Smidt, Putten 21-2-1674. Omschrift: Aert Melissen.
SMINCK - drie weerhaken vergezeld van drie kleine vijfbladige bloemen, één tussen de bovenste twee
weerhaken en twee ter weerszijden van de benedenste weerhaak.
*Rhemen: Johan Sminck zegelt voor Johan Hamelynck, die onder Warcken gegoed is, 1512. Op een lint de
naam. In tekst: Smeyinck.
SMINCK - een anker vergezeld van drie sterren, één boven, één rechts en één links naast de schacht.
Helmteken: een ster
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Johan Sminck,
gildemeester, 1753, en
de letters A en S.
*Arnhem-30 en AZ513.

Grafzerk van Derck Sminck (1687-1764) te 's-Heerenberg.
*Zeven (2002b): de sterren zijn niet klein. Helmteken: alleen een zespuntige ster. Foto ACZ.
*Brantsen: Anthonij Sminck, volksvertegenwoordiger der stad Arnhem 27-11-1797.
zie ook van der HART.
SMINCK - drie weerhaken vergezeld van drie kleine vijfbladige bloemen, één tussen de bovenste twee
weerhaken en twee ter weerszijden van de benedenste weerhaak.
*Rhemen: Johan Sminck zegelt voor Johan Hamelynck, die onder Warcken gegoed is, 1512. Op een lint de
naam. In tekst: Smeyinck.
SMISSAERT - in blauw zeven sterren, geplaatst als 2-3-2 (of negen sterrem 4-3-2, waarvan de eerste twee
bedekt zijn door) een zwart vrijkwartier, beladen met twee golvende zilveren dwarsbalken. Helmteken: een
(aanziend gestelde) kop met hals tussen twee kreeftenscharen. Een blauw-gouden wrong en goud-blauwe
dekkleden.

◄Bron: Hollandse Genealogische
Databank.
▲Uit: Alg. Ned. Familieblad 6 (1889).
*Gelderland-1: alliantiewapen Maria C. van Brienen-Smissaert, Rhenen 9-7-1744.
*de Jong & van Otterlo (1996).
*Gelderland-5: Hendrik Smissaert, hoofdschout van Rhenen en richter der heerlijkheid Maurick, 11-3-1779.
SMIT, zie SMITH.
SMIT - een hoefijzer met de kalkoenen omlaag en vergezeld binnen de beneden van een vrij lange nagel of
spijker.
*Arnhem-15: Johan Smit, Arnhem 19-11-1462.
Muschart: Hij was gevangen genomen en na zijn vrijlating belooft hij dat hij noch de hertog van Gelre,
noch de stad Arnhem schade te zullen doen (geen schadeclaim zal indienen).
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SMIT - een (gevierendeeld) kruis, vergezeld in elke hoek van vier lelies. Helmteken: een smid met
aambeeld.

A. Smit, fisckael 1736.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en.
AZ-514.
SMIT - drie schuinrechts gerangschikte adelaarspoten met de klauwen omhoog. Helmteken: een boom.
*Gelderland-5: Andries Smit, leenman van Gelre, Arnhem 9-2-1773. Bij SMITS (linkerschuinbalken) is een
Andries Smits.
SMITH - in blauw een zilveren dwarsbalk vergezeld van drie gouden sterren.
*Muschart 24R (CBG).
SMITH - verkorte dwarsbalk vergezeld van drie sterren. Helmteken: een ster tussen twee olifantstrompen.
*Putten-1-3: Johan Smith, predikant te Putten 28-3-1719.
SMITH - gedeeld, I. schuingevierendeeld van blauw en goud met een lelie in elk kwartier van het een in het
ander, II. in goud een rood hart over twee schuingekruiste (on)gevederde zwarte pijlen met de punten
omlaag. Helm zonder helmteken.
*Zeven (2006: 06.01) Jan Smith, openbaar
notaris te Veenendaal, Rhenen, 30-12-1819.
Omschrift: I.SMITH NOTARIS TE
VEENENDAAL.
*GAWageningen: Jan Smith, Veenendaal 242-1819. Omschrift: de naam en notaris te
Veenendaal.

*Schimmelpenninck: J. Smith, namens de veenraden der Geldersche en Stichtsche veenen gelegen bij
Rhenen van het houden van een schouw, Veenendaal 1-6-1767.
*Rhenen-1-1: J. Smith, notaris te Veenendaal 1769.
*Rhenen-2: Jan Smit, notaris te Veenendaal, 13-12-1824.
Variant: gedeeld, I. in rood een smalle zilveren schuinkruis, vergezeld in elk kwartier van een gouden lelie,
II. in zilver een rood hart over twee schuingekruiste zwarte gevederde pijlen met de punten omlaag.

◄Kaart van de Slaperdijk: Jan Smith, 1705.
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SMITHS - beneden links beschadigd, boven een horizontaal naar rechts gerichte sabel, beneden met de
arm vermoedelijk verticaal naar beneden gericht.
*Rheden-2-1: Dora Smiths, vrouw van Peter Alpherts, 17-2-1759.
SMITS - een omgekeerde bijenkorf. Helmteken: de omgekeerde bijenkorf.
*Arnhem-29: Derk Smits, 31-12-1768. Omschrift: Derk Schmidts.
SMITS - in groen vijf linkerschuinbalken. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-1: Andries Smits, Arnhem 11-9-1783.
*Gelderland-5: Andries Smits, leenman van Gelre, Arnhem 23-6-1773, ?Arnhem 12-8-1776, Arnhem 19-101786.
Muschart: Wellicht ook een blauw veld, de harceeringen zeer slordig aangegeven.
Bij SMIT (vijf adelaarspoten) een Andries Smit.
Op 27-3-1785 zegelt hij met het zegelstempel van De Haart.
SMITS - een naakt engeltje met hamer in opgeheven rechterhand op grond, waarop rechts van de engel
een aambeeld waarop twee harten aaneengesloten.
*Gelderland-5: G. Smits, landschrijver te Voorst, 14-3-1766.
Een merkwaardig, gedeeltelijk sprekend wapen (ACZ).
SMITS - een fortuin met sluier boven het hoofd in beide handen met linkervoet op kleine bol (geen schelp,
geen water).
*Rheden-2-1: Andries Smits, geërfde in Veluwezoom, Arnhem 5-3-1794.
Variant: en de letters J en H. Waarom?
*Gelderland-1: Andries Smits, leenman van Gelre 19-1/2-1783.
SMULLINCK - een ladder met vijf sporten schuinlinks geplaatst.
*Gelderland-2: Gijsbert Smullinck, gelders leenman, Arnhem 12-5-1598. Helmteken: op een traliehek met
wrong een manshoofd met hals.
SNAPPER - in groen drie zilveren degens met gouden gevest met de punten omlaag, waarvan twee
schuingekruist en de derde van Arent Snapper. Helmteken: de degens.
SNAPPER - drie zwaarden, waarvan twee schuingekruist en de derde verticaal daaroverheen, alle met de
punten omhoog. Helmteken: op een grote kroon de drie zwaarden met de punten omlaag op een traliehelm.
*Veluwe-2-10: Arndt Snapper, Nijkerk 19-7-1697, geërfde in Veluwe. Omschrift: de naam.
Muschart: hij tekent met Willem Arentsen, en in de tekst heet hij ook Willem Tomasz Snapper.
*Gelderland-6: Jelis Gerritsz Snapper, stift Elten onder Nijkerk, datum?
*GANijkerk, Weeshuisarchief 109: Arent Snapper, Nijkerk 5-3-1735, en Jelis Snapper, Nijkerk, 5-3-1735.
Zij maakten van het zelfde zegelstempel gebruik.
Coll. Anton C. Zeven.
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Arent Snapper, Nijkerk 20-1-1691
GANijkerk, Weeshuisarchief 70D
Coll. ACZ foto Nijkerk .

Arent Snapper, Nijkerk 20-1-1691
GANijkerk, Weeshuisarchief 88.
Coll. ACZ foto Nijkerk.

Arent Snapper, geërfde in Veluwen,
Nijkerk 5-3-1735.
GANijkerk, Weeshuisarchief 109
Coll. ACZ fotoNijkerk V.04.

Jelis Snapper, geëerfde in Veluwen,
Nijkerk 11-1-1765.
GANijkerk, Weeshuisarchief 109
Coll. ACZ foto Nijkerk V.06.

SNOECK, zie ook HECHT.
SNOECK - een zwemmende snoek. Helmteken: een antieke vlucht.
*Gelderland-1: H.J. Snoeck, eigenaar van een leengoed, huis, hofstad en boomgaard, Nijkerk 4-12-1739.
*Gelderland-5: Hendrik Snoeck, Nijkerk 27-5-1715; idem 18-3-1745.
SNOEIJ -drie vijfbladige bloemen met een groot hart en korte kroonbladeren.
*Arnhem-32: Maas Snoeij, Arnhem 24-11-1459.
van SOEREN - een anker.

Jan van Soeren, boeckhouwer 1713, en Jan Willemse van Soeren, Gardiaen, 1709.
*AZ-515 en AZ-516
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van SOESTEN/SOSIUS - rechterschuinbalk, vergezeld van zes lelies, drie aan elke kant van de balk.
*Anspach (1901).
SOLNER - twee gezichtswassenaars naast elkaar vergezeld van drie sterren.
*Gelderland-5: Jan Laurens Solner, advocaat te Arnhem of te Lochem, 31-1-1741.
SOMER - drie schildjes.

*Arnhem-30 en AZ-517: Jurrien Somer.

SOMEREN - drie lelies, een effen schildhoofd.
*Klesser (1995).
van SOMEREN - drie schildjes. Helmteken: een aanziend gestelde geklede man met beide armen zijwaarts
gestrekt/een uitkomend naakte vrouw, aanziend gesteld met beide armen zijwaarts gestrekt.
*Brummen-1: Johan van Someren, predikant, Hall 2-7-1717, 21-5-1717, 28-7-1721, 4-2-1723. Helmteken:
een uitkomend naakte vrouw, aanziend gesteld met beide armen zijwaarts gestrekt.
Het is opmerkelijk dat deze predikant, staande op de Veluwe, het helmteken van zijn wapen met een
naakte vrouw sierde, terwijl eerder door anderen een geklede man gebruikt werd. Klaarblijkelijk on dat toen
nog. Of was het zegel onduidelijk? Muschart zegt daar niets over.
Variant: helmteken: een aanziend gestelde geklede man met beide armen zijwaarts gestrekt.
*Putten-1-1: Johan van Someren, Gelders leenman te Arnhem 29-6-1687.
*Gelderland-5: Jan van Someren, leenman van Gelre, clerk van de burgemeester Johan op ten Noort,
Arnhem 30-4-1688.
van SOMEREN van VRIJENES - gevierendeeld, 1 en 4, in zwart of blauw een vrouwenromp van
natuurlijke kleur met zilver haar en zilveren vleugels in plaats van armen, en ondersteund op een
bladerstructuur/een harpij-achtige figuur?, 2 en 3, in rood drie lelies.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Gelderland-5: Aletta Wilhelma Tulleken wed.
van Someren van Vrijenes, Harderwijk 25-71767.
van SOMERFECT - een merk.

Derck van Somerfect, gardiaen en fermaen van Arhem, 1704.
*AZ-cat. 34.
Hij was veerman Arnherm nae den hagh (Den Haag)
Op de het zilveren plaatje staat naast zijn merk, naam en functie ook: vereert dit
dchilt aan de S. de Oude Cramers tot een eeuwige gedagtenis uit yaer 1704.
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van SONDERAAS - een smal krulkruis,
*Arnhem-15: Aelbert van Sonderaas, Arnhem 1436. Omschrift: onleesbaar.
SONDERSORGE - ?
*Arnhem-6-2: Gaedert Sondersorge en zijn vrouw Elsbe, Arnhem 1455.
SONDERSORGHE - twee verhoogde, toegewende leeuwenbenedenpoten van de beide zijranden uitgaand
en schuin omhoog naar elkaar toelopend, vergezeld beneden van een -?- en van een jodenhoed.
*Arnhem-11: Johan Sondersorghe, Borsenweyde (waar?) 24-7-1425. Omschrift: de naam. Zegel van
groene was.
Ik lees leeuwenbenedenpoten.
van SONNENBARG - een merk.

Jan van Sonnenbarg, gardiaen, 1706.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 10): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde,
Arnhem en AZ-518.
van SONNENBERCH - een krulkruis.
*Arnhem-15: Goesen van Sonnenberch, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
van SONSBECK - doorsneden, A. een smalle keper, B. een stralende zon. Helmteken: een stralende zon.
*Elburg-2-3: J. van Sonsbeck, richter van -- 5-4-1659. Papierwaszegel. Omschrift: de naam.
van SONSBEECK - doorsneden, A. in zilver een keper vergezeld van drie klophamers schuinrechts
geplaatst, alles zwart, B. in blauw een stralende zon met gezicht. Wrong: zilver-zwart-zilver-zwart-goudzwart. Dekkleden: rechts zwart en zilver, links: blauw en goud. Helmteken: een stralende zon tussen een
zwarte en blauwe vlucht.

◄Variant: het eerste kwartier een goud
veld.
Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Hattem-1: Peter van Sonsbeeck, scholtus tho Wyhe 26-9-1651. Omschrift: de naam. Papierwaszegel;
idem J. van Sonsbeeck, richter te Wyhe 19-12-1660. Omschrift: onduidelijk. Papierwaszegel.
*ten Houte de Lange (2001).
SOSIUS - een smalle schuinbalk begeleid rechts en links van drie lelies.
*Gelderland-2: charter 1427 Elbert Sosius, Gelders leenman, Arnhem 20-7-1596. Omschrift: de naam.
SOUMAN - in groen een klimmend hert. Helmteken: een hertekop met hals.
*L.J. Souman, Hattem 26-3-1810.
Muschart: oppassen, volkomen als Van der SLUIS.
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van SOUTEN - gedeeld, I. een merk, II. een dwarsbalk, vergezeld boven van drie klaverbladeren, komende
uit een horizontaal geplaatste boomstronk, beneden van een achtpuntige ster.
*Wageningen-2-1: Gerhardt van Souten, Ad (?) 23-10-1653.
a SOUTEN - in zilver een rode dwarsbalk, vergezeld boven van een horizontale tak van natuurlijke kleur,
waaruit een groene twijg, waaraan drie eikels van natuurlijke kleur, groen gedopt, beneden van een
zespuntige rode ster. Helmteken: de tak van het schild tussen een rode vlucht. Dekkleden en wrong: rood
en zilver.
*Schutte (1975): 2.5 Gerhardus a Souten, Harderwijk 9-9-1645.
van SOUTEN - doorsneden, A. drie eikels aan ongebladerde stelen, waaiersgewijs geplaatst en komende
uit een dunne horizontaal geplaatste boomstronk, die op de snijlijn rust, B. een vijfpuntige ster. Helmteken:
een eikel aan een gebladerde (2) steel. De letters G, V en S resp. rechts, boven en links van het helmteken.
*Harderwijk-2-1: lakzegel Gerhard van Souten, scholtis van Harderwijk 12-8-1665.
Dit wapen wordt ook omschreven als een smalle dwarsbalk, vergezeld boven van A, en beneden van B.
De boomstronk rust dan op de dwarsbalk.
*Veluwe-2-15: Gerhard van Souten, scholtis tot Harderwijk 5-6-1669. Wapen vergezeld van de letters G, V
(boven) en S.
SPAEN - een beurtelings gekanteelde dwarsbalk.
*Arnhem-32: Dijrc Spaen, 16-5-1388.
van SPAEN - in zilver drie rode schuinbalken. Helmteken: een kroon, waaruit een berenklauw van
natuurlijke kleur, houdende een rode bol.

►Internet > Spaen + Camphuijsen.
*Kock (1980): zegel Henrick Spaen, richter van Uedem, Uedemerfeld en
Kervenheim (Kleef) 1439, afb. 77.
zie ook van NEUKIRCHEN gen. NYVENHEIM.
Alexander Diederik baron van Spaen, Heer van Biljoen, Overhagen van Rozande. Ridderschap Gelderland
voor het Kwartier Veluwe, 1733.
Variant: Omschrift: SIGILLUM.HENR.SPAEN. Schildhouder: een ridder in maliënkolder.
Variant: drie linkerschuinbalken.

schets B. Dubbe. 1972. Monumenten in zilver. Zwolle. 72p: fig. 2.
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van SPAEN - gevierendeeld, 1 en 4. in zilver drie rode schuinbalken (van SPAEN), 2 en 3. in rood tien (3-33-1) gouden ringen (RINGENBERG). Hartschild: in goud een zwarte adelaar. Drie helmen, waarvan de
eerste met een vijfbladerige kroon. Op elke helm een helmteken: 1. een zwarte goudgenagelde berenpoot
met rode bol in de klauw, 2. de adelaar van het hartschild met hals en de kop naar links, 3. een vlucht
waarvan de rechtervleugel beladen met een linkerschuinbalk, waarop drie ringen, en de linkervleugel met
een rechterschuinbalk. Schildhouders: twee omkijkende beren.

Rijksvrijheer Alexander van Spaen.
Rijksvrijherendiploma. Gelders Archief.
Bron: Bierens de Haan (2002): aldaar in
spiegelbeeld.

Museum Nairac, Barneveld
Wapenboek St. CaeciliaConcert: G,C. Spaen, 1775.

A.D. van Spaen, Richter in
Veluwenzoom, vermoedelijk Arnhem, 306-1763.

*Zie Matthey (2007) bij Van Rechteren.
*Klesser (1995).
zie voor afbeelding van NEUKIRCHEN gen. NYVENHEIM.
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*ten Houte de Lange (2001).
*Klarenbeek-1: Gerrit Carel baron van Spaen tot Voorstonden, Gelders leenman, ampt Brummen 26-81783.
*Veluwe-1: W.A. baron van Spaen, heer van Hardestein, verwalter, landdrost van Veluwe 20-9-1780.
Hartschild van goud.
*Spaen: 1569.
Variant: hartschild: een omgewende adelaar. Schildhouders: rechts een omkijkende beer, links: een
omkijkende leeuw.
*Nuys: A.D. Spaen, Arnhem 17-1-1757.
Variant: in een gouden hartschild een goudgekroonde zwarte adelaar. Helmteken 1: een rode bol.
Helmteken 3: een gouden ring tussen een zilveren vlucht, elke vleugel beladen met een rode dwarsbalk, die
overladen is met drie gouden ringen. Dekkleden: zilver en rood. Schildhouders: rechts een omgewende
gouden beer, links een omgewende gouden leeuw.
*Staats Evers (1874) nr 2.45: G.C. van Spaen, Arnhem, 22-11-1775.
*Gelders Archief Wapenboek S. Caecilia Concert nr 17: G.C. van Spaen, d.22 November 1775.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van SPAEN LA LECQ - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. SPAEN, 2. RINGENBERG, 3. in zilver een
rood getongde en genagelde zwarte leeuw (de LECK). In een gouden hartschild een zwarte
goudgekroonde en roodgetongde adelaar (H.R. Rijk). Drie zwartgevoerde helmen de eerste gekroond en
met zilver-rode dekkleden, de tweede met zwart-gouden wrong en zwart-gouden dekkleden, en de derde
met rood-gouden wrong en goud-rode dekkleden. Helmtekens: de eerste: een zwarte berenpoot, een rode
bol in de klauw houdende; de tweede: een zwarte adelaarskop met hals, rood getongd en goudgekroond;
de derde: een gouden ring tussen een zilveren vlucht, de rechter vleugel beladen met een rode schuinbalk
en de linker met een rode linkerschuinbalk, elk beladen met drie gouden ringen. Wapenspreuk op zilveren
lint in zwarte letters: Vivit post funera virtus.

Mr. Willem Anne Baron van Spaen le Lecq, Heer van Hardestein. Uit:
A.R. Klein. 1965. Mr. Willem Anne Baron van Spaen La Lecq. Gens
Nostra 20: 156-157: (1751-1817), o.m. burgemeester van Elburg,
scholtus van binnen en buiten Hatten, dijkgraaf van Hattem,
ambtsjonker van Nijkerk. De adelaarskop in het helmteken naar rechts
gewend.

van SPAEN/van RIEBEECK - man: van SPAEN (gevierendeeld: schuinbalken en ringen en hartschild met
adelaar, zie boven), vrouw: van RIEBEECK (zie boven). Schildhouders: twee omkijkende leeuwen.
*Brantsen: zie van RIEBEECK.
van SPANCKEREN - in rood drie groene populieren naast elkaar, op groene grond tussen twee
toegewende gouden leeuwen, op de grond rustende en vergezeld boven van drie gouden achtstralige
sterren naast elkaar. Helmteken: een groene populier overtopt met een gouden achtstralige ster.
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Steven van Spanckeren, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het
Coninckstraet Vendel te Arnhem.

*Arnhem-19: Steven van Spanckeren, adelborst.
SPANHAAK - een merkwaardig merk of voorwerp. Helmteken: een vlucht en de letters H.A.M.
*Arnhem-28: Adriana van Dortmond wed. Jan Spanhaak, Velp 19-2-1764.
Is dit het Spanhaak-merk, en wie is H.A.M.? Zie ook bij Van DORTMOND
SPANHAECK - een merk.

*Coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 1p): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde,
Arnhem en AZ-520: Jochum Spanhaeck, gardiaen, 1736.
AZ-520.

SPANHAECK - een geplante boom.

Jan Spanhaeck, Raetsheer.
*AZ-519.

SPEDE - een hardlopende haan met de poten zeer ver van elkaar.
*Arnhem-15: Karle Spede, heer tot Meerlair, 1436. Omschrift: de naam.
Variant: een staande haan. Veluws?
*Arnhem-15: Wijnant Spede, 1436.
SPENGLER - doorsneden, A. in goud een adelaar, B. in rood een omgewende schenkkan met één oor
naar rechts vergezeld rechts en links van twee sterren boven elkaar. Helmteken: een aanziend gesteld
gekleed mansborstbeeld met een hoge muts of hoed op. Schildhouders: twee wildemannen met knots bij
de buitenvoet.
*Hattem-1: Jan Spengler, Hattem 20-2-1786.
van SPEULD, zie vsn SPEULDE

1042

van SPEULDE - een schuinlinks geplaatste voorarm met gehandschoende hand tot vuist gebald, het
beneden eind in de rechter benedenhoek de rand rakende. Helmteken: twee armen als een ongekeerde
keper.
*Rhemen: Herman van Speuld, 14-8-1613.
*Gelderland-5: Otto van Speulde, ?Harderwijk 5-4-1638. Omschrift: naam.
Variant: de hand gepantserd.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e) zegel Wolter van Speulde, Harderwijk 19-9-1714.
Variant: helmteken: een dito arm als omgekeerde keper gericht.
SPIES - in goud drie blauwe spiezen, de bovenste naar boven wijzend, de twee onder ieder naar een
schildhoek. Alles overtopt door een zwarte dwarsbalk. Helmteken: een everzwijn uitkomend. Dekkleden en
wrong: goud en blauw.

*F. Spies.
kleur (briefpapier F. Spies); kleur (Hammer).

ter SPILL - drie naast elkaar geplaatste spoelen. Helmteken: ?

Henrick te Spill, 23-6-1637.
Gerestaureerd.
*GABarneveld doos 11 code 42.
Coll. ACZ foto B25.31.
SPILLENAER - doorsneden, A. in zilver een aanziende zwarte ossenkop met gouden horens, B. in rood
een gewende gouden gezichtswassenaar. Helmteken: een dito ossenkop. Dekkleden en wrong: zwart en
zilver.
Zie volgende.
Doorwerth-1: omschrift onleesbaar 14-5-1776. Papierwaszegel.
Misschien Mathijs Spillenaer.
*ten Houte de Lange (2001).
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SPILLENAER/van HEEMSKERK – alliantiewapen; man: SPILLENAAR (ossenkop en gezichtswassenaar),
vrouw: vier rennende honden (2-1-1), waarvan de middelste groter is dan de onderste, en deze is weer
groter dan de beide bovenste honden. Beide schilden gedekt door een kroon met één drieparel en zes
parels of twee drieparels en vier parels.
Mogelijk is de parel op de sigillografisch gezien rechterzijde van de kroon verdwenen.

Zeven (2006: 38.25):
Maria Spillenaar
gebore[n] van
Heemskerk,
Wageningen, 14-91793.

SPOLTMAN - een merk. Helmteken: een vertikaal geplaatste droogscheerdersschaar met de punten
omlaag.
*Arnhem-25 en AZ-521: Claes Spoltman, gardiaen. Zie ook Muschart (1918).
*Gelderland-2: Lubbert Spoltman, eigenaar Gelders leengoed 'wesende een Wiltfursten goeden in ampt
Ede in kerspel van den Anstoot' (=Otterlo), Ede, 8-2-1595. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Lubbert Spoltman, Ede, 8-2-1595. Omschrift: de naam.
SPOLTMAN - een merk.

*AZ-521: Claes Spoltman, Gardyaen.

SPOLTMAN - een mand met bloemen.
*Arnhem-25: Jan Spoltman, gardiaen.
SPOLTMAN - in goud twee schuingekruiste, zwarte pijlen met de punten omlaag. Helmteken: de twee
pijlen tussen een vlucht.

Johan Spoltman, Gildemeyester.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Gijsbert Spoltman,
Arnhem. Zie ook Muschart (1918): Wilhelm Spoltman,
1616 (Schuttersgildebeker St. Joosten) en Johan
Spoltman, 1730.
*AZ-522.
*WIJNEN.

*Veluwe-2-11: uithangend zegel: Johan Spoltman, schepen van Arnhem 30-11-1688. Omschrift: de naam.
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*Doorwerth-2: Johan Spoltman, burgemr. van Arnhem en geërfde in Veluwezoom 20-12-1684. Omschrift:
de naam.
*Gelderland-5: Johan Spoltman, Arnhem 16-2-1699.
*Gelderland-7: Johan Spoltman, schepen van Arnhem 30-4-1688. Omschrift: geschonden.
*Van Brienen: Johan Splotman, 6-8-1682. Omschrift: de naam.
*Arnhem-29: Johan Spoltman, geërfde in Veluwe, 21-9-1692. Omschrift: de naam.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: De Hr. Gijsbert Splotman.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.

Spoltman, zie volgende.
SPOLTMAN - alliantiewapen; gevierendeeld, 1. SPOLTMAN (pijlen), 2. van BRIENEN (eenhoorn), 3.
SLUIJSKEN (omgewend, hond), 4. KREVENGER (in goud een zwarte kraai). Helmteken: de twee
schuingekruiste pijlen. Dekkleden: goud en zwart.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan Spoltman, 1702 burgemeester van Arnhem, ov. 14-1-1721. Hij
zegelde ook met alleen een gekruiste pijlenzegel. Zie boven en Muschart (1918). Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Johan Spoltman, Ao 1702. Burgermeester.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
SPOLTMAN/van BRIENEN - gedeeld, I. twee schuingekruiste pijlen met de punten omlaag, II. van
BRIENEN.
*Gelderland-5: Nalida Spoltman, tr. Jacob van Brienen, scholtis van het ambt Apeldoorn 15-5-1719.
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SPOLTMAN -; gedeeld, I. SPOLTMAN, II. WYNTGENS (lier en ster). Helmteken: de beide gekruiste pijlen.
Dekkleden: blauw en goud.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Wilhelm Spoltman, Arnhem, 1616;
Gelders Archief, inv. 2089 Wilhelm Spoltman, 1616.
foto ACZ. Zie Inleiding voor foto-kwaliteit.

SPRINKHAEN - gevierendeeld, 1. in zilver drie omgewende zwarte sprinkhanen met gouden voelhorens
boven elkaar, 2. in zilver een gouden mand met vier oren, waarvan de binnenzijde zwart, gaande over twee
schuingekruiste zwarte brouwspanen, 3. in goud een zwart merk vergezeld boven van een zwart kort smal
dwarsbalkje, 4. in zilver een zwarte springende wolf.
*Muschart (1949); zie ook VG 6 (1981): 115: Jan Willem/sen Sprinckhaen, Doornspijk 1645, weesmeester,
Elburg 1648.
SPRONCK - een schild met vermoedelijk een vogel. Helmteken: een vogel.
*Oldebroek-1: W.J. Spronck, lid van het ambt Oldebroek 24-6-1801.
SPRONCKELAER - boven een kruis en beneden drie zespuntige sterren.
*Klesser (1995).
zw (Klesser, 1995).
SPRONGH - in zilver drie zwarte gekuifde vogels.

Spronck
Bron: Hollandse
Genealogische Databank.

*Wijnaendts van Resandt (1926). Genealogie van der Hoop: Sprongh (Arnhem) .
zw (Bron).
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SPRUIT, SPRUIJT - boven twee liggende molenijzers, beneden twee omgekeerde hermelijnstaartjes.

Evert Spruit, gildeknegt VSHG, 1708.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
*AZ-523.
van SPUEL, zie van SPUELDE.
van SPUELDE - geschaakt.
*Muschart (1949); zie ook VG 6 (1981): 116; zie ook van OMMEREN (drie leeuwen).
van SPUELDE - een geharnaste voorarm met de hand tot vuist gebald schuinlinks geplaatst. Helmteken:
twee dito armen als omgekeerde keper. Schildhouders: twee griffioenen.
*Harderwijk-2-5: Wolter van Spuelde, schepen van Harderwijk 19-9-1714.
Variant: de armen bekleed. Schildhouders: twee griffioenen.
Harderwijk-2-5: Wolter van Spuelde, schepen van Harderwijk 18-8-1718.
van SPUELDE - in rood een uit de rechter schildrand komende schuinrechts geplaatste geharnaste arm
van zilver. Helmteken: op een rood-zilveren wrong twee geharnaste armen met de ellebogen iets naar
buiten gebogen.

Muscharts Wapenboek van Amersfoort:
Gerrit Spuel, schepen en raad van Amersfoort

Gerrit Speulde, ca 1520.
Bron: H. Isfordink. VG 28 (2003): 17.
Geen vermelding van de naam in het omschrift.

van SPUELDE/van WIJNBERGEN - alliantiewapen; gedeeld: I. van SPUELDE (arm) II. van
WIJNBERGEN (wielen).

◄T. Beijer & vJ.W.P. an Dijk (1988). St. Jansdal. Barneveld.
Zie bij van WIJNBERGEN.
Zie volgende blz.
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A.C. Zeven. 2011. Twee heraldisch stoeppalen in de tuin van het
Stadsmuseum van Harderwijk. Heraldisch Tijdschrift17: 62-63.

Paal in de tuin van het Veluws Museum te Harderwijk.
◄foto ACZ.
*coll. Muschart, Oldebroek-1 (zie Zeven 1995a): zegel van Wolter Spuelde, schepen van Harderwijk 16-71714; W. Spuelde, geërfde op de Veluwe 29-11-1717.
*Klesser (1995).
zw (Klesser, 1995).
SPIJKERBOER - monogram van G en S met een kroon erboven.
*Elburg-2-4: Kornelis Willemsz Spijkerboer, Oldebroek 7-9-1837.
SPIJKERBOER - een zandloper tussen de kleine letters h en j, getopt van de letter F.
*Gelderland-4: Hendrik Jan Spijkerboer, oudste schepen en stadhouder des ampts Oldebroek 16-12-1716.
SPIJKERBOER - rechts vier nagels schuinrechts bovenelkaar en met de punten naar binnen, rechts drie ?-, en een passer over de bovenste twee nagels en twee -?-.

*Aeltjen Spijkerboer, Oldebroek, Crim. Processen 1717.
ontv. D.H. Spijkerboer.

SPIJKERBOER - een ring waarop vier nagels met de punten omlaag staan.

*Helmig Spijkerboer, Oldebroek, Crim. Processen 1717.
ontv. D.H. Spijkerboer.
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STAAL - een merk. Helmteken: een vertikaal geplaatste vis tussen een vlucht.
*Veluwe-2-1: L. Staal, Putten 7-9-1754.
*Gelderland-4: Lieffert Staal, onderscholtis ampt Putten 31-7-1753.
Variant: zonder boog.
*Nuys: L. Staal, Putten 7-9-1754.
STAATS EVERS - in zilver drie rode vogels (verm. duiven). Helmteken: een rode vogel van het schild.
Dekkleden: rood en zilver.

Jan Staats Evers, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Jan Staats Evers, adelborst.
Zie ook EVERS (3 vogels) en WEENINCK.

STADE gen. HORST - van zilver vier blauwe dwarsbalken, een leeuw over alles heen. Helmteken: een kop
en hals van een leeuw tussen een vlucht van het schild.

*Ridderschap van de Veluwe.

van den STAEDE - een leeuw over zes dwarsbalken. Helmteken: een ossenkop, horizontaal aan een
lange hals geplaatst. Schildhouders: twee wildemannen met knots tegen de buitenste schouder en hoofd
aanhoudende.
*Arnhem-6-3: Evert van den Staede, schepen van Arnhem 16-11-1519. Omschrift: onduidelijk.
*Klooster-1-1: Evert van den Staide, schepen van Arnhem 30-7-1515.
Variant: helmteken: op een gekroonde steekhelm een ossenkop met lange hals.
*Arnhem-14: Otto van den Staede, richter van Arnhem en Veluwezoom 9-5-1530. Op een lint: de naam.
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STAEL - drie bomen op losse grondjes.
*Hattem-2-3: Dirck Stael 21-2-1419. Omschrift: de naam.
STAGGEMEIJER - doorsneden, A. twee klaverbladeren met lange stelen, schuingekruist geplaatst, B.
vermoedelijk twee dwarsbalken. Helmteken: een klaverblad met lange steel tussen een vlucht.
*Veluwe-2-1: J. Staggemeijer, chirurgijn te Epe 15-6-1768.
STAKEBRANT - een brandende staak.

Gerrit Stakebrand, gardiaen, 1784.
*Bakkers- en brouwersgildebeker, GMArnhem en AZ524.
Zeven (1993b): medaillon op beker en AZ-524.
STAM - twee omgekeerde schuingekruiste ankers. Helmteken: een boom en de letters G rechts en S links.
Muschart: komt vele malen te Borculo voor.
STAM - een merk met de letters I en S.

Jan Jacobsen Stam.
*Arnhem-30 en AZ-525.

STARING - een ster. Helmteken: een ster.
*Arnhem-18: Bernardus Joannes Henricus Staring, lid van het gemeentebestuur Arnhem 2-7-1802.
*Arnhem-13: Bernardus Joannes Henricus Staring, med. doct., lid van het Gemeentebestuur van Arnhem
14-10-1802. Omschrift: de naam.
ten START - een kruis met spitse armeinden.

1570.
Links: ten START, rechts: St. Johanniterorde.
Gevelwapensteen, gedateerd 1570, aangebracht in het
Linnaeustorentje te Harderwijk.
◄Beijer & van Dijk (1988). St. Jansdal. Barneveld. 120p: 56.
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van STAVERDEN - in zilver drie rode lelies. Helmteken: een lelie van het schild tussen een zilveren vlucht.
Dekkleden en wrong: zilver en rood.
*Schutte (1975): I.164 Jacobus Staverden, Arnhem 28-10-1627; V.12 Everhardus à Staverden (zonder
vlucht), Doetinchem 7-3-1662.
*Putten-1-2: Jacob van Staverden, Arnhem 20-1-1676.
*Arnhem-5: Mr. Jacobus van Staverden, HT, 1637: rood-zilveren vlucht.
*Arnhem-29: doctor Everardt van Staverden, Gelders leenman, 28-11-1626. Omschrift: de naam in het
Latijn.
*Gelderland-1: Everhard van Staverden, J.U.D., Gelders leenman te Arnhem, 27-9-1622.
*Gelderland-2: charter 1411 Everhard van Staverden, J.U.D., Gelders leenman te Arnhem, 2-4-1615.
*Gelderland-5: Everhard van Staverden, leenman van Gelre, Arnhem 4-6-1633; Evert van Staverden,
J.U.D., Arnhem 15-12-1620, omschrift: de naam, 15-10-1627.
Variant: Schilddekking: een kroon. Helmteken: een rode lelie tussen een zilveren en rode vlucht.
*Rietstap.
van STAVERDEN - een pronkende pauw. Helmteken: op een omgewende traliehelm een half naar links
gewende pronkende pauw.
*R.T. Muschart. 1954. De pauw in het wapen van Staverden. De Ned. Leeuw 71: k128-k129: op het goed
Staverden rustte de last van het leveren van witte pauwenveren aan de graven/hertogen van Gelre ter
versiering van hun helmen en de hoofden van hun paarden.
*Arnhem-17: Wolter van Staverden, kerspel Voirst in de buurschap tho Woert 1552. Omschrift: de naam.
*Arnhem-34: Melis van Staverden, eigenaar van het goed Barweldinck in kerspel Voorst, buurschap Noort
Empe, 27-9-1567. Helmteken beschadigd. Omschrift: de naam.
van STAVERDEN, /STAVEREN - in blauw een pronkende pauw van natuurlijke kleur met de kop naar
rechts gewend.
*Acht zwerfstenen uit het Gelderse landschap: Everhard van Staverden, Arnhem, 1620.
*Putten-1-4: Eevert van Staveren, Putten 16-2-1571. Omschrift: de naam. Kogelvormig lichaam en korte
poten. Helmteken: dito.
zie Acht zwerfstenen --.
Variant: de pauw naar links gewend en boven het schild de letters E, V en S.
*Harderwijk-3: E. van Staverden, Middelburg 1-1-1608. Lak.
van STAVERDEN - gedeeld, I. in zilver drie rode lelies, II. in blauw een pronkende zilveren pauw.
Helmteken: tussen een rood en zilveren vlucht de lelie van het schild. Dekkleden en wrong: zilver en goud.

Everhard van Staverden,
waarom komt zijn wapen op de heraldisch tweede plaats?
*Gelders archief inv. 0352.1 St. Lucasbroederschap, Arnhem, Amerfortus I.V.D. Advocatus; idem zegel
1620 advocaat 's hoves van Gelderlandt.
*Arnhem-5: Everhardus van Staverden/Staverdanus, 1620.
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*P.J.W. Beltjes. 1973. Over Staverden en de witte pauwen. Natuurbehoud in Gelderland. Arnhem.
ongepag.; R. Zanderink. 2003. De verre vergeten voorouder [van de] blauwe en groene pauw. Avicultura
117: 385-387, waarin Staverdense witte pauw.
*Gelders Archief inv. 352.1 S. Lucasbroederschap Arnhem: Everhardus Staverdenus, Anno 1620.
foto’s ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
uit Acht zwerfstenen uit het Gelderse landschap.
Zie ook van STAVEREN (drie lelies).

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Everhart van Staverden, beyder rechten docter, Advocaett et haves
(=hof) van Gelderlandtt; inv. 352.1 Wapenboek St. Lucasbroederschap
Arnhem: Jacobus â Staverden, J.V.D., 7-11-1637.
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van STAVEREN - gedeeld, I. in zilver drie rode lelies, II. effen zilverHelmteken: op een traliehelm met
wrong een rode lelie tussen een rood en zilveren vlucht.

Deze Everhard is dezelfde als
hier beneden genoemd. In
het tweede kwartier had ik
ook een pauw verwacht.niet
is ingevuld. De vraag blijft
waarom dit niet gebeurd is.
En waarom komt zijn wapen
op de ‘tweede’ plaats?
*Gelderland-2: Everhard van Staveren, 19-9-1612. Omschrift: E V STAVEREN JUDOCTOR (=J.U.D.).
Zie ook van STAVERDEN (drie lelies).
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van STAVEREN - drie voorwerpen. Helmteken: een hondekop en hals.
*coll. Muschart: Theod. Jac. van Staveren, predikant te Hattem 16-3-1652.
van STAVEREN - zie van STAVERDEN.
*Putten-1-2: Willem Bartsz van Staveren, geërfde in Veluwen 5-2-1692.
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van STAVEREN - een vogel met een als bij een zwaluw gespleten staart. Helmteken: een vlucht.
*coll. Muschart: Willem Bartsz van Staveren, Putten 5-12-1692. Omschrift: afgebroken.
van STAVEREN - een dubbele monogram van de letters vermoedelijk F, V en S, getopt met een kroon met
vijf fleurons.

Zeven (2006: 35.27) F. van Staveren, schepen, Wageninen 28-7-1796.

van STAVEREN - een dubbele monogram van de letters R, V en S, overtopt met een kroon met drie
fleurons en twee drie-parels.

Zeven (2006: 36.01): Rijck van Staveren, Wageningen 21-6-1759.
STECK - een voetboog. Helmteken: drie waaiersgewijs geplaatste pijlen met de punten omhoog.
*Gelderland-5: Aelbert Steck, leenman van Utrecht, Veenendaal 27-10-1663. Omschrift: -- Steck.
van der STEEG - boven een hart, beneden twee kleine vogels naast elkaar. Helmteken: geen.
*Gelderland-4: Everhardus van der Steeg, predikant te Rheden 17-12-1750.
*Brantsen: Everhardus van der Steegh, rustend predikant te Rheden 21-12-1775.
van der STEEGE - doorsneden, A. gedeeld, I. de Friese adelaar, II in groen drie gouden kronen (1-2), B. in
blauw drie gouden korenaren naast elkaar op natuurlijke grond, elk overtopt met een gouden ster.
Helmteken: een gouden ster. Dekkleden: zwart en goud.

Tymen van der Steege, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het
Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Tijmen van der Steege, adelborst.
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STEEN - in rood drie in goud gevatte edelstenen van een driehoekige vorm, de punt naar boven. Een
aanziende helm met rood-zilveren wrong. Helmteken: een gouden ring, overtopt door een der stenen van
het schild. Dekkleden: rood, zilver en goud.

*Staats Evers (1874) nr. 1.28: Gerhard Steen, Arnhem, ca 1683, nr 1.77: Coenraet Steen, AZrnhem, ca
1740.
*Gelders Archief Wapenboek S. Caecilia Concert nr 16: Everhard Steen, Anno 1684; nr 17: F.W. van den
e
Steen, 23 Novbr. 1761.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding

Staats Evers (1874) nr 2.28: F.W. van den Steen, Arnhem, 23-11-1761.
*ten Houte de Lange (2001): vlucht: zilver en zwart.
*Gelders Archief Wapenboek S. Caecilia Concert Arnhem: Coenraet Steen, ca.1740.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van den STEEN - effen zwart en in een gouden schildhoofd drie klophamers schuinrechts geplaatst naast
elkaar. Helmteken: een klophamer tussen een vlucht.
van den STEEN - effen zwart en een zilveren schildhoofd beladen met drie schuinrechts geplaatst zwarte
klophamers naast elkaar. Een aanziende helm met vijfbladerige kroon. Helmteken: een klophamer van het
schild zwevend tussen een zwarte vlucht.
*Enghuizen-1: F.W. van den Steen, Arnhem 22-10-1778.
*Gelderland-5: F.W. van den Steen, leenman van Gelre, Arnhem 6-2-1778. Muschart: schildhoofd zilver,
dwz. dat er geen stipjes (goud) waren te zien.
N.A. Hamers. 1985. Gens Nostra 41: 160.
e
*Gelders Archief Wapenboek S. Caecilia Concert nr 17: F.W. van den Steen, 23 Novbr. 1761.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding
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*Brantsen: Mr. Francois Willem van den Steen, griffier en 1e secretaris van de Cancelerije van Gelderland,
24-1-1791.
Vatiant: schildhouders: twee omziende banierdragende gouden griffioenen; het rechter banier doorsneden
van zilver en zwarte en beladen met een rode barensteel met drie hangers, het linker banier van zilver
beladen met drie klophamers van het schild.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
van den STEEN/de DOMPIERRE de JONQUIERES - alliantiewapen, man: effen zwart en in het zilveren
schildhoofd drie schuinrechts geplaatste klophamers (van der STEEN), vrouw: in zilver een rode dwarsbalk
vergezeld boven van drie koeken naast elkaar (de de DOMPIERRE de JONQUIERES).
*Harderwijk-2-5: Madeleine de Dompierre de Jonquieres wed. van den Steen, Harderwijk 23-9-1765.
STEENBEEK - doorsneden, A. gedeeld, I. een Friese adelaar, II. drie klaverbladen, B. twee stenen waaruit
een beek naar links stroomt. Helmteken: een klaverblad.

*Uit kwartierstaat Cornelis Henr. Evers. Ontv. van J.G. Steenbeek, Purmerend, 1993.
Veluws of Noord-Nederlands?
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STEENBEEK - monogram van de letters J en B met een klein hart er binnen.
*Wageningen-10: Johanna Steenbeek, Rencum 30-4-1782, vrouw van Lambert J. BECKELMAN.
van STEENBERGEN - een gekroonde leeuw. Helmteken: op een aanziend traliehelm een pauwenstaart
beladen met een klein schildje waarin een geënte dwarsbalk.
*Gelderland-2: Johan van Steenberge to Nijenbeeck, 8-5-1625. Omschrift: --STEENBERGEN-de helm houdt.
*Arnhem-29: charter 2947d: Peter van Steenbergen, knaap, 3-5-1418. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Johan van Steenbergen van Nijenbeeck, 1485. Fragment. Omschrift: afgebroken.
van STEENBERGEN - een gekroonde leeuw met dubbele staart, op de borst beladen met een schild,
waarin een geënte dwarsbalk. Helmteken: op een gekroonde steekhelm een pauwestaart, beladen met een
schildje waarin een geënte dwarsbalk.
*Arnhem-15: Jan Peters van Steenbergen, knecht en ondersate des landts van Veluwe, Arnhem 1436.
Omschrift: de naam. In tekst: Johan van Steenbergen.
van STEENBERGEN - een gekroonde leeuw met dubbele staart, over een schuinstreep heengaande.
*Gelderland-2: Peter van Steenbergen van Nijenbeke, 19-4-1436. Omschrift: vaag.
van STEENBERGEN - een niet-gekroonde leeuw met dubbele staart, over een schuinstreep heengaande.
*Arnhem-15: Johanna van Steenbergen, Arnhem 25-8-1446, vrouw van Arnt GRUTER. Omschrift: Jan van
Steen]bergen.
*Belonje (1953): bastaarden uit het geslacht van GELRE.
Muschart: er staat dus Jan.
van STEENBERGEN - in blauw een klimmende aanziende gouden leeuw, dragende een rood schildje
beladen met een geënte zilveren dwarsbalk. Gekroonde helm. Helmteken: een pauwenstaart in natuurlijke
kleur (groen), beladen met het schildje dat de leeuw op zijn schouder draagt.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Ridderschap van de Veluwe.
*Gelderland-5: Johan van Steenbergen, heere tot Nijenbeeck, Zutphen 5-2-1668. Lakzegel. Een gekroonde
leeuw.
*ten Houte de Lange (2001).
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van STEENBERGEN - een gekroonde leeuw met dubbele staart. Schildhouders: rechts een edelvrouw, die
van STEENBERGEN - in blauw een rood getongde aanziende gouden leeuw, beladen met een rood
schouderschild waarop een geënte zilveren dwarsbalk. Helmkroon. Helmteken: een pauwenstaart beladen
met een schouderschildje van de leeuw. Dekkleden: boven rood, beneden blauw, gevoerd van goud.
*wapenregistratie Van Steenbergen, Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 54 (2000): 278.
Er is geen verwantschap van de Bennekomse familie van Steenbergen met de uitgestorven adellijke
familie van Steenbergen vastgesteld.
*Cannenburch-1: Jan Steenbergen, geërfde in Veluwe 12-5-1667.
*Putten-1-4: Roleff Steenbergen (?adelaar), 20-2-1655. Helmteken: afgebroken. Omschrift: onduidelijk;
idem Roeloff Steenbergen, geërfde in Veluwe, Putten 22-10-1636. Fragment. In tekst: Wolter van
Steenbergen.
*Arnhem-5: Martinus van Steenbergen, HT, obyt 18- 1-1628.
*Arnhem-17: Roloff Steenbergen, 28-2-1651.
van STEENBERGEN - in goud een zwarte adelaar. Helmteken: de adelaar. Dekkleden: zwart en goud.

▲Gelders Archief, inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap
Arnhem: Martinus a Stenbergen, Ao den 1628 xmus die January
. (=10-1-1628).
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

▲G.L. Meesters. 1962. Gens Nostra:
122-128. tak Vaassen.

van STEENBERGEN - een adelaar met in het schildhoofd drie gekruiste pijlen met de punten naar
beneden.
*van Eeghen. 1937. De Ned. Leeuw.
van STEENBERGEN van den ES - gevierendeeld, 1 en 4. gedeeld van goud en zwart en over alles
heen een springend paard van het een in het ander, een gedeeld schildhoofd, a, in zwart een gouden
klok, b, in goud een groene dwarsbalk, 2 en 3. in blauw een aanziende gouden leeuw met rode tong met
schouderschildje: in rood een zilveren geënte balk. Twee helmtekens: rechts een dubbelkoppige zwarte
adelaar met rode tong op een zwart-gouden wrong (van Steenbergen), links: en gekroonde helm.
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Helmteken: een pauwenstaart in natuurlijke kleur (groen), beladen met het schildje dat de leeuw op zijn
schouder draagt.

Ontv. Vincent H. van
Steenbergen van der Es,
Hoven (Zutphen), 0912-2010.

van STEENBERGEN - in goud drie zwarte leeuwenkoppen, de onderste met een gouden ring door de
neus.
*meded. J. Duinkerken, 27-11-1993: wapengevelsteen in Burgemeestershuis te Harderwijk; met de
VRIES).
van STEENBERGEN to NIJENBEKE - een gekroonde leeuw met op de buik beladen met een klein
schildje met een geënte dwarsbalk. Helmteken: op een gekroonde traliehelm een pauwenstaart, die
mogelijk beladen is met ?.
*Gelderland-2: charter 1410 Johan van Steenbergen to Nijenbeek, Gelders leenman, 12-6-1602.
van STEENBERGEN van NIJENBEKE - een gekroonde leeuw met dubbele staart, over een schuinstreep
heengaande.
*Arnhem-15: Peter van Steenbergen van Nijenbeke, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
*Arnhem-29: charter 2948d: Peter van Steenbergen van Nijenbeke, knechts des lants van Veluwen. 19-41436. Omschrift: de naam.
Zie van STIENBARGEN tot NYENBEECK.
Variant: een antieke gekroonde leeuw.
*Horst-1: joncker Johan van Steenberghen van Nijenbeeck 14-4-1595.
STEENDELAER, zie STEENLER.
van STEENDEREN - een merk, vergezeld rechts en links van een kleine ster, en rechts, resp. links van de
letters R en H.
*Brummen-1: Reijnier van Steenderen, geërfde gerichtsman in Veluwe, Apeldoorn 6-6-1711.
STEENHOUWER - in zilver vier rode ruiten (1-2-1). Helmteken: de vier rode ruiten. Dekkleden: rood en
zilver.

*Coll. Muschart RAGld. Zegel: Bernardus Steenhouwer, 13-10-1656,
geërfde van Veluwe: Omschrift: S. Bernardt Steenhouwer.
*Arnhem-5: Bernardus Steenhouwer, HT, 1656.
*Veluwe-2-11: uithangend zegel: Bernardus Steenhouwer, J.U.D.,
Arnhem 13-10-1656, geërfde in Veluwe. Omschrift: de naam.
*Gelders Archief inv. 325.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap Arnhem:
Bernardus Steenhouwer .
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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STEENHUIS - in zilver een keper vergezeld beneden van een ring, alles blauw (volgens arcering).

een tweede wapen: zie van ALLER.►
*Gorissen (1959).

STEENHUIS/van BRIENEN - alliantiewapen; gedeeld, I. een keper vergezeld beneden van een ring (van
STEENHUIS), II. van BRIENEN (eenhoorn).
*Muschart (1950): 100. Anne van Brienen, ov. 12-3-1583, tr. Cornelis van Steenhuis.
STEENLER - in zilver een schuinrechts geplaatste gouden vis. Helmteken: twee vissen van het schild met
de bekken naar beneden. Dekkleden en wrong: zilver en goud.

*Schutte (1975): I.40 Nicolaus a Steendeler, Nijkerk 10-5-1619.
goud op zilver.
*Veluwe-3: Evert van Steenler, Nijkerk 25-4-1691. Fragment.
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van STEENLER - in goud een zwarte adelaar. Helmteken: de adelaar. Dekkleden en wrong: zwart en
goud.

Hendrik van Steenler, geërfde in
Veluwen, Nijkerk 15-2-1779.
Coll. T. Ridder, Nijkerk.
Coll. ACZ foto Nijkerk V.02.

Kiliaen van Steenler, Nijkerk
1710. Omschrift: SIG*KILIAEN
VAN *STEENLER*
GANijkerk, Herv. Gem. Archief
Aanwinsten 1710.
Coll. ACZ foto Nijkerk IV.05.

Hendrik van Steenler, weesmeester van het weeshuis te
Nijkerk, Nijkerk 5-6-1808.
GANijkerk, Weeshuisarchief
106.
Coll. ACZ foto Nijkerk IV.28.

*Schutte (1975): V.45 Kilianus à Steenler, Nijkerk.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

*Coll. Muschart, RAGld Stukken van het Hof van Gelderland, port. Arkemeen I:
zegel van Volkert van Steenler te Nijkerk, ontvanger van de Arkemeense polder 83-1752.

van STEENLER - een smal verkort kruis, vergezeld van boven rechts en boven links van de letters A rechts
naast het schild, de letter V boven de letters S en T links naast het schild.
*Coll. Muschart: GAArnhem, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van B. van Steenler, 17-6-1619.
Zie ook Zeven (1993c).
Gebruikte hij het zegelstempel van Arndt van Steenler?
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van STEENLER - een smal verkort kruis vergezeld boven rechts van een ster. Rechts, boven en links van
het schild de letters A, V en S.
*Harderwijk-3: Arndt van Steenler, gemachtigde van de magistraat van Harderwijk Arnhem 21-8-1590, 6-51591. Omschrift: de naam. Ringafdruk in papier.
van STEENLER - een verkort kruis vergezeld boven rechts en links van een ster. Helmteken: een ster
tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Wilte van Steenler, leenman van Gelre, Arnhem, 7-9-1723.
van STEENLER - een (smal) ankerkruis vergezeld boven links van een ster. Helmteken: een (antieke)
vlucht.
*Gelderland-2: charter 1452 Dr. Goossen van Steenler, Gelders leenman, 26-3-1626. Helmteken: op een
traliehelm met wrong een antieke vlucht.
*Gelderland-6: Gosen van Steenler, J.U.D., Gelders leenman, 29-3-1621. Op traliehelm met wrong een
antieke vlucht. Omschrift: de naam.
*Gelderland-14: Dr. Willem van Steenler, advocaat, Arnhem 29-3-1700. Omschrift: de naam.
van STEENLER - een ankerkruis vergezeld boven rechts en boven links van een sterretje/vijfpuntige ster.
Helmteken: een vlucht.

◄Corn. Van Steenler, 3-11-1686.
Zegelringafdruk.
*GABarneveld doos 15 code 26.
Coll. ACZ foto B26.14.
*Horst-1: Cornelis van Steenler,
J.U.D., Apeldoorn 30-9-1666.
Omschrift: de naam.
*Gelderland-7: Dr. Cornelis van
Steenler, geërfde tot Baer en Lathum,
9-2-1678, geërfde in Veluwezoom 222-1678, Arnhem. Omschrift: de naam;
idem Willem van Steenler, momber, Arnhem 6-10-1686.
*Rheden-2-1: Bartelt van Steenler, geërfde in Veluwezoom, ampt Rheden 12-12-1628.
*Putten-1-2: Gos. van Steenler, Arnhem 23-10-1697; idem Dr. Goswin van Steenler, Arnhem 5-9-1711.
Variant: de vlucht open.
*Horst-1: Reiner van Steenler, Apeldoorn 30-9-1666. Omschrift: de naam.
Zie ook STENDELER.
*Rhemen: Arndt van Steenler, gemachtigde stadhouder van de Leenen van het Huis Hemmen 20-11-1611.
*Gelderland-2: Ant. van Steenler, 6-6-1607. Helmteken: een traliehelm met wrong met een antieke vlucht;
Willem van Steenler, advocaat, Arnhem, 1-3-1715.
*Voorstonden-1: Wilh. van Steenler, geërfde in Veluwezoom, Arnhem 17-11-1723. Omschrift: de naam.
Variant: Helmteken: een ster tussen een vlucht.
*Baak-1: Dr. Willem van Steenler, advocaat te Arnhem 6-1-1728.
*Verwolde-2: Willem van Steenler, J.U.D., Arnhem 4-4-1725.
Variant: alleen ankerkruis.
*Gelderland-1: Arndt van Steenler, landtschryver van Veluwen, Arnhem 11-7-1594.
*Gelderland-5: Doctor Goswin van Steenler, Arnhem 17-6-1665; Goessen van Steenler, Arnhem 12-81615.
van STEENLER - een ankerkruis (of krulkruis, Muschart) met rechts boven een ster.
*Veluwe-3: Wolter van Steenler, 'goede man in kerspel Nijkerk’, 1461. Omschrift: de naam.
*Doorwerth-2: Wilh. van Steenler, onderschout en geërfde in Veluwezoom Arnhem 20-5-1715.
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van STEENLER - in groen een zilveren ankerkruis. Helmteken: op een zilveren-groene. Wrong een antieke
vlucht van zilver en groen.

*van den Bosch: patriciersgeslacht, Arnhem.
s
*Veluwe-2-11: Dr. Corn. . van Steenler, Arnhem 25-4-1684.
*Gelderland-1: Cornelis van Steenler, J.U.D., advocaat te Arnhem, 25-11-1692.

van STEENLER - een ankerkruis, vergezeld van een roos in elke bovenhoek.
*Backer (1880): zegel van Adolph Steenler, 1574.
van STEENLER - in groen een zilveren ankerkruis, vergezeld boven rechts en links van een zilveren ster.
Helmteken: een (antieke) vlucht van zilver en groen. Wrong: zilver en groen. Dekkleden: zilver en groen.

1

2

3

1. Gosuenus Steenlerus, J.U.D. et Geldriae Curie Advocat cva.cxii (=1612), Bartholomaus Steenlerus,
LantScribus Veluanus/Veluw scriba.
s
2. Corn. Steenler, 1649. (Cornelis Steenler).
GAArnhem 0352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap Arnhem f19 en f26.
foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Arnhem-5: Bartholomeus van Steenler/Steenlerus, lantscriba Veluanus 1637; Cornelis van Steenler; Mr.
G3. Goswinius van Steenler, 1644, Ao 1612 advocaat voor het Hof van Gelderland.
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*Arnhem-6-3: Arndt van Steenler, grootmachtigde van Lants Cameler van Gelre 5-4-1597. Omschrift: de
naam.
*Gelderland-2: Willem van Steenler, J.U.D., advocaat van de Hove van Gelre 1-3-1715.

Gosuin van Steenler, I.U.D., Advocaat voor den Wel-Edelen-Hoven
o
van Gelderland, Amptsjonker, A 1710. Obiit den 28 Julij Ao 1715.
*Gelders Archief, inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat Schutterij
Arnhem,
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van STEENLER - gedeeld, I. in groen een zilveren ankerkruis, vergezeld boven rechts en links van een
zilveren ster, II. in blauw een gouden pijl met de punt omhoog (ZOER?). Helmteken: een zilveren
zespuntige ster tussen een zilveren-groene vlucht. Dekkleden: groen en zilver. Spreuk: In Cruci Sidera
Spero.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Mr. Goswinus van
Steenler, Arnhem, advocaat-provinciaal van het Hof van Gelderlant.
*Putten-1-2: Gosuinus van Steenler, Arnhem 5-12-1710; idem Volker
van Steenler, Nijkerk 16-2-1723.
*Gelders Archief inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat Schutterij Arnhem:
Gosuin van Steenler, I.U.D., Advocaat voor den Wel-Edelen-Hoven
o
o
van Gelderland, Amptsjonker, A 1710. Obiit den 28 Julij A 1715.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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van STEENLER - gedeeld, I. een kruis met rechts boven een ster (van STEENLER), II. -?-.
*Muschart (1939).
van STEENLER - drie bollen. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-5: Mr. van Steenler, J.U.D., advocaat voor de Hove van Gelderland, 1609 of 1610.
van de STEENWEERT - een geplante boom met driehoekige/kegelvormige kruin, vergezeld rechts naast
de stam van de hoofdletter H, en links van de stam de hoofdletter F, beide rustende op de grond.
Helmteken: de boom van het schild.
*Veluwe-1: Herman van de Steenweert, gerichtsman Ede 15-3-1769.
*Bentinck: Harmen van de Steenweert, Ede 11-7-1765.
van STEENWICK - de hoofdletter L en een zwaard met de punt omhoog.

Lucas van Steenwick.
*Arnhem-30 en AZ-526:
STEENWINKEL - monogram van den letters J en S binnen een krans.

*Zegelafdruk van J. Steenwinkel, Harderwijk 29-3-1797.
GAHarderwijk.
Foto: Karel Uittien: brief aan Evert Tijhof.
STEENWINKEL - in zilver twee rode harten boven elkaar.
*Muschart (1950): 162. Jan Steenwinkel, letterkundige en doctor in de rechten, ov. 29-5-1812.
Variant: het onderste hart omgekeerd.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
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STEENWINKEL - alliantiewapen; gedeeld, A.STEENWINKEL, B. ?.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

van STEENWIJCK tot PUTTEN - gedeeld, I. gekanteeld doorsneden. II. vijf! schuinbalken binnen een met
tien bollen beladen smalle zoom. Helmteken: een kop en lange hals van een dier met spitse oren en open
lange bek tussen een vlucht.
*Rhemen: Henrick van Steenwijck tot Putten 8-11-1400 leenheer van Putten. Omschrift: de naam.
Is het dier wellicht een vos?
Zie ook de VOSS van STEENWIJCK.
STEGEMAN - in zilver een rode dwarsbalk, vergezeld boven van twee en beneden één eikel van
natuurlijke kleur; de dwarsbalk beladen met een morenkop. De helm gekroond. Dekkleden: zilver en rood.

F.J. Nikkels. Zie ook W.H. van Setters. 1969. Een
boheemse tak van het geslacht Gansneb genaamd
Tengnagel tot de Camp. Jaarboek Centr. Bur.
Genealogie 23: 41-65: Wapenboek Wunschwitz,
Praag met afb.
STEGEMAN - in zilver een zwarte dwarsbalk beladen met drie rode? rozen naast elkaar. Helmteken: een
driestengelige rozplant met rode rozen. Dekkleden: zilver en rood.

*van Setters (1969).
Bron. Coll. ACZ neg. 19.25.
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van der STEGEN - in zilver drie groene bomen/populieren elk op een grond.
*Muschart, CBG: fam. in Gelderland; Sophie van der Stege, Hof van Gelderland te Arnhem, 1602.
van der STEGEN - een klimmende ram.
*Gelderland-5: Wilhelm Arnold van der Stegen leenman van Gelre, -- 4-1-1734.
van der STEGEN - een klimmende ram vergezeld linksboven van een bolletje.
*Hoff: Dirck van der Stegen, 13-5-1487.
van der STEGEN - een omgewende, stappende, verticaal geplaatste ram.

Zeven (2006: 15.29): Johan van der Stege,
Wageningen, 1527. Omschrift: -- IAN--.
*GAWageningen, Oud-Recht. Archief inv. 223
Johan van der Stegen 1527. Van de vier
oorspronkelijk aan dit charter hangende zegels
resteert alleen dit zegelfragment.
ter STEGHEN - een merk.
*Hattem-2-3: Lambert ter Steghen te -?- 12-11-1478. Omschrift: onduidelijk.
ter STEGHEN - twee palen, vergezeld van zes ?droogscheerdersscharen?, waarvan twee rechts, twee
tussen en twee links boven elkaar.
*Hattem-2-3: Johan ter Steghen, schepen te Hattem 2-5-1487. Omschrift: de naam.
STEINEKEN - een dwarsbalk vergezeld boven van een verkorte keper en beneden van een vijfbladige
bloem. Helmteken: een keper en een bloem los boven elkaar tussen een vlucht.

Henrick Steineken, gevolmaghtigde Stattholder, hof tot Putten 5-101680. GANijkerk, Weeshuis-archief 114. Omschrift: HENRICK
STEINEKEN KEL[der] TOT PUTTEN.
Coll. ACZ Nijkerk II.34.
*Putten-1-4: Henricus Steineken, gevolmachtigde stadhouder in den hof
genaamd die Kellnarije van de abdije van Abdinghoff gelegen te Putten
25-6-1679. Omschrift: Henricus Steineken kel[lenaar] tot Putten.
Contrazegel: het zelfde wapen, en de letters H en S naast het
helmteken.

STELTEN - zie OPSTELTEN
Uit: R.G.J. Bakker. 1991. Een huis op stelten. De geschiedenis van het Veluwse geslacht Opstelten enz.
afb. I. OPSTELTEN.
van STEMPFOORT - in zilver twee groene takken met aan weerszijden zes groene knoppen.
*Kwartierstaat C. Bolderman, door C. Bolderman.
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van STEMPVOORT - in zilver twee groene lauwertakken.

*A.J. van Deijk. 1984. Stamreeks van het geslacht Van Stempvoort, Veenendaal.
Gens Nostra 39: 18-22.
STENDERINK - drie omgewende leeuwen.
*Zutphen-2: Henrik Stenderink, geërfde in Veluwe, Zutphen 19-12-1594. Omschrift: de naam.
STENDELER - een ankerkruis. Helmteken: een antieke vlucht en de letters G, V en S.
*Gelderland-5: Goesen Stendeler, J.U.D., Arnhem 2-7-1624. In tekst Steenler.
Zie STEENLER.
STENFERT - in zilver een geopende gekanteelde rode toren, vergezeld links en rechts een groene
tarweaar. Dekkleden: zilver en rood. Helmteken: de toren van het schild.

*W.D.P. Stenfert. 1966. Genealogie
Stenfert, Kroese, Stenfert Kroese.
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twee zegels van notaris
Stenfert, beide 1768. Uit:
W.D.P. Stenfert. 1966.
Genealogie Stenfert Kroes.

STEPHENSEN - een springende ram. Helmteken: een uitkomende springende ramtussen een antieke
vlucht. Omschrift: -- ST-VE—

Zeven (2006: 18.27): Ghisbert Stephensen, schepen van Wageningen,
Wageningen 2-1-1598.
In het omschrift waarschijnlijk STEVENSEN. Een springend ram in een
wapen wordt o.m. door de familie Versteeg/van der Steeg gevoerd.
van STEPRAEDT - in rood een goud gekroonde zilveren leeuw op een met staande blokjes bezaaid
veld.Helmteken: op een wrong een vlucht, rechts zilver, links rood.

Uit: Flokstra (2005);
Kwartierstaat Casper
van Merwijck

◄Uit: Gorissen (1959.
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*Muschart 53A: oud adellijk geslacht in Gelderland.
*Gelderland-1: Derick van Stephrade 26-11-1506.
Zeven, A.C. 2006. Album Amicorum van Walraven van Stepraedt. Heraldisch Tijdschrift 12: 123-124.
Variant: de gekroonde leeuw met dubbele staart. Helmteken: een uitkomende leeuw van het schild.
*Horst-1: Jost van Stepraedt, heere tot Pluimenburch, 21-5-1645.
Variant: zeven kleine vierkante blokjes waarvan één boven rechts, één boven links, één beneden, één
tussen de voorpoten, één links naast de staartmidden, één links naast de staartwortel, en één rechts naast
de rechterachterpoot.
*Grotenhuis: Henrick Reinier van Stepraedt tot Duijstervoerde, 12-1-1720.
van STEPRAEDT - gevierendeeld, 1-4. een gekroonde leeuw op een met liggende blokjes bezaaid veld
(van STEPRAEDT), 2-3. drie vairpalen en effen schildhoofd. Helmteken: een dwarsbalk.
*Gelderland-5: Anna Catharina van Stepraedt, Apeldoorn 3-4-1676.
Het helmteken is voor onduidelijk. De kwartieren 2 en 3 zullen mogelijk naar het wapen van moederszijde
wijzen.
van STERKENBORCH, zie van ISENDOORN a BLOIS
STERREN - een monogram van de letters J en S. Helmteken: een ster tussen een vlucht.
*Arnhem-9: Alexander Sterren, Arnhem, bankhouder, test. 22-5-1830.
ten STERT - gedeeld, I. een aanziende hertenkop, II. een schuinbalk.
*Muschart: Goessen ter Stert, 1471-1492. Meded. Evert de Jonge, juli 2010: schout van Heerde,
STEVENS - een merkwaardig gevormde hoofdletter R.
*Rheden-2-1: Rick Stevens, gehuwd met Elisabeth Wetters, ampt Rheden 31-3-1642.
STEVENSEN - aanziend gestelde hertekop vergezeld van een ster tussen de hertenhoorns.
*Bentinck: Arnout Stevensen, geërfde gerichtsman op Veluwe, 11-11-1667.
Als Van der HART.
STEVENSOEN, STEVENSZ - een verhoogde smalle dwarsbalk vergezeld beneden van drie korenaren
naast elkaar.
*Rhemen: Wier Stevensoen, richter in den Nijenbrucken 1460. Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Wijer Stevensz, richter inden Nijenbrucke, 25-5-1460, 6-6-1460. Omschrift: beschadigd.
Muschart: Het wapen is identiek aan dat van Henrijck HUIJSMAN.
STEVENSZ - een ankerkruis.
*Hattem-2-3: Deric Stevens, 12-10-1450. Omschrift: S. Derc van Esschat; Mais Stevensz van Eysschate,
heemraad tot Hattem 12-10-1450. Omschrift: Maes van Eschede; Maes Stevensz, te -?- 12-11-1478.
Omschrift: de naam en er achter van ESSEN.
Spreek Mais en Maes uit als Maas.
van STIENBERGEN tot NYENBEECK - een leeuw met de borst beladen met een schildje waarop een
geënte dwarsbalk. Helmteken: een pauwestaart beladen met het schildje van het schild.
*Zutphen-2: Carel van Stienbargen tot Nyenbeeck, Voorst 1566. Omschrift: van Stenbergen.
Zie van STEENBERGEN.
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STIP - mogelijk een merk, links en rechts vergezeld van een bebladerde twijg, die aan de voet kruisen en
samengebonden zijn.

Zeven (2006: 41.04): Sander Stip, van Veenendaal, Rhenen 2-7-1727
‘omtrent ses uijren’.
STIRN - een leeuw.
*Gelderland-5: Ferdinand Stirn, Arnhem 18-11-1756.
STOCK - drie horizontaal geplaatste boomstronken beide randen rakend.
*Arnhem-33: Dirck Stock, proost van St. Walburg te Arnhem 4-4-1441. Omschrift: de naam in het Latijn.
Muschart vermeldt niet hoe de Latijnse vorm van de naam is.
STOFFELSZ - een merk.
*Gelderland-11: Jan Stoffelsz, Arnhem 8-2-1625.
STOFFENBERG - een zeer smalle dwarsbalk vergezeld boven van een horizontaal geplaatste geharnaste
arm komende uit een van de bovenhoek uitgaande wolk en in de hand een schuinlinks geplaatste sabel
houdend, en beneden drie uien met spitse blaadjes en vier worteltjes. Helmteken: dito ui.
*Arnhem-11: Jan Hendrik Stoffenberg, raad in den Hove van Justitie in Gelderland, Arnhem 30-12-1861.
Deze persoon ook onder HOFFENBERG opgenomen.
STOLK - een adelaar. Helmteken: afgebroken.
*Gelderland-8: J. Stolk, Elkum (=Ellecom), secr. ampt Rheden 5-6-1795, 12-6-1795.
STOMMEL, zie van ISENDOORN a BLOIS
STORCK - een ooievaar.
*Gelderland-1: Johan Storck, Arnhem 11-2-1634.
STORMINCK - een aanziende ossenkop, getopt met een ruit tussen de horens.
*Gelderland-6: Rijer Storminck, schepen in den Nijenbroeck, 24-1-1576. Op een lint de naam.
Papierwaszegel.
*Gelderland-5: Reyner Storminck, schepen tot Nijebroeck 7-5-1588. Op een lint de naam. Papierwaszegel.
STOUTENBURG - in rood zes zilveren lelies. Helmteken: rwee afgewende zilveren kraanvogelkoppen en
halzen met rode snavels. Dekkleden: rood en zilver.
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Muscharts Wapenboek Amersfoort:Evert van Stoutenburf, schoout van
Amersfoort 1434.
*E.J. Wolleswinkel. 1985. Twee Scherpenzeelse geslachten Van
Wolfswinkel. De Ned. Leeuw 102: 146-208.
van STOVENBORCH - beschadigd: dunne linkerschuinbalk gaande over een schuinkruis vergezeld boven
en rechts van een droogscheerdersschaar met de punt omlaag en een hartschild waarop (afgebroken,
mogelijk een leeuw).
Rhemen: Arnt van Stovenborch, richter in den Nijenbroeck 1432.
STRAATMAN, alliantiewapen, zie van ROUWENDAL

Alliantiewapen
Schuurman/Straatman.
Ontvangen van J. Schuurman
van Rouwendaal, Ede.

van STRALEN - in rood een zilveren ankerkruis. Helmteken: een rode (omgewende) zwanenkop, hals en
borst, goud gebekt, tussen en vlucht van zilver en rood. Dekkleden en wrong: rood en zilver.
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◄Coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van Frederik van
Stralen, Wageningen 20-9-1644 (helmteken: een
zwanekop met een sterk gebogen hals tussen een antieke
vlucht met zeker acht slagpennen, en de letters BVS. Slaat
deze B op Barthold?).

*kleur (kwartierstaat d.d. 13-4-1745, zie LUTTEKEN); Schutte (1975): I.283 Fredericus à Stralen,
Wageningen.
Variant: het helmteken omgewend (zie boven).
Variant: helmteken met zwanenkop met hals tussen een antieke vlucht.
Zeven (2006: 56.12): Fred[erick] van Stralen, Wageningen 20-9-1699.
Variant: Helmteken: een uitkomende zwaan met sterk gebogen hals en de beide vleugels naar links
omhoog.
*Gelderland: B. van Stralen: secretaris van Wageningen 2-10-1623.
*GAWageningen, Oud-Archief 1412. Zegel van Frederick van Stralen, schepen van Wageningen,
Wageningen 2-1-1598.
Zeven (1999).
Variant: Helmteken: de hals van de zwaan sterk gebogen.
*Veluwe-8: Barthold van Stralen, geërfde in Neder-Betuwe, 12-8-1577. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: B. van Stralen, secretaris van die landgenoten van Wageningen beneden den Dyckgraeff,
31-3-1622. Boven het schild de letters B, V en S.
Variant: een smal ankerkruis. Helmteken: een uitkomende zwaan met opgeheven vlucht.
*Gelderland-5: Bartholdt van Stralen, leenman van Doorenweerd, Wageningen 27-8-1617. Omschrift:
S.BARTOLT.V.STRALEN.
*Gelderland-6: Bartholt van Stralen, schepen van Wageningen, 15-6-1566.
Variant: een bijzonder soort kruis. Helmteken: een zwaan met opgeheven vlucht.
*Wageningen-1: Bartholt van Stralen, Wageningen 22-9-1711.
van STRALEN - in goud drie groene hulstbladeren, een zilveren schildhoofd met twee schuingekruiste
zwarte pijlen. Helmteken: een uitkomende zwarte leeuw, rood getongd, houdende in iedere voorklauw een
pijl van het schild. Dekkleden en wrong: zwart en zilver.
*Schutte (1975): V.158 Johannes à Stralen.
van STRALEN/VERMEER - alliantiewapen van STRALEN (ankerkruis en VERMEER (dubbele adelaar).
Helmteken: omgewend.
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Gebrandschilderd rijtuigraampje 1615,
GMArnhem;
zw uit P.W. van Wissing (red.). 1996. Geldersen
gezocht.Arnhem/'s-Gravenhage. 248p. schets.

van STRATEN - een merk.
*Hattem-2-3: Gheert van Straten, cureet van den kerspelkerk te Zwolle 4-6-1425.
van der STRATEN - een baars schuinrechts geplaatst met een grote rugvin naar links. Veluws?

*Arnhem-15: Johan van der Straten, 1436. Omschrift: weg.
Zie afb. 15 in lit. vermeld bij Van BROEKHUIZEN.
*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
STRICKER - een dwarsbalk vergezeld van boven van twee en beneden van één vijfbladige bloem en een
geknoopt koord langs de rand over alles heengaand. Helmteken: een vlucht.
*Arnhem-28: J. Stricker, procureur te Arnhem 13-5-1769.
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STRIEP - drie letters D, V en S naast elkaar, waarboven een kroon en waar beneden drie omgewende
eenden.
*Brantsen: Derk van Striep, geërfde in Veluwenzoom, Rheden 3-10-1803. Zie van STRIJP.
STRUBEN - in zilver een groen tak, waaraan drie rode bloemen en groene bladeren. Helm gekroond.
Helmteken: een figuur uit het schild. Dekkleden: zilver en rood. Veluws?

Ft. F. Nikkels.

STRUICK - een verhoogde groot hoefijzer met de kalkoenen naar beneden vergezeld van een omgekeerde
drietand met de steel tussen de kalkoenen.
*Gelderland-6: Henrick Struick, scholtus tot Redynchem (Renkum) 2-8-1569. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
van STRIJP - een monogram van G en W en een monogram C, V en S.
*Rheden-2-1: Hendrik van Strijp, wiens wed. Gijsberta Wissink en oudste zoon Coenraad en vier andere
zonen: Coenraad, Steven, Arent en Derk.
Twee zonen Coenraad. De C in het 2e monogram zal waarschijnlijk op de vader van Hendrik wijzen, die,
denk ik, ook Coenraad heeft geheten. Twee broers konden Coenraad worden genoemd als beide
grootvaders Coenraad heten, en de benoemingsregel wordt toegepast.
van STRIJP - drie vogels (verlaagd), vergezeld boven van drie hoofdletters G, V en S naast elkaar.
Helmteken: vlucht.
*Rheden-2-1: Godert van Strijp, geërfde in Veluwezoom, op de Steeg 6-3-1741; idem Gert van Strijp,
gehuwd met Johanna Rabeling, ampt Rheden 21-6-1726.
*Gelderland-4: Godert van Strijp, Rheden 17-11-1750.
Zie van STRIEP.
STUIVENBERG - in blauw twee verlaagde schuingekruiste zilveren degens met de gouden gevesten
omlaag gericht en naar beneden gewend, vergezeld boven van een gouden wassenaar. Dekkleden: goud,
gevoerd van blauw. Helmteken: een gouden wassenaar.

Ft. F. Nikkels.
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*Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 26 (1972): 226, wapenbeschrijving 7; Jaarboek Centr. Bur. Genealogie
38 (1984): 287.
Zie ook van STUIJVENBERG.
Variant: de wassenaar omgewend.
*zegel van Jan Pieter van Stuijvenberg
zegel Part. coll, foto coll. Anton C. Zeven 16.01.
van STUIVENBERG, STUIJVENBERG - een dubbele adelaar. Helmteken: een los zwevende ring.
*Veluwe-2-4: C. van Stuivenberg, schout van Scherpenzeel 20-5-1745.
*Nijkerk-1: O. van Stuyvenberg, schout van Scherpenzeel 29-4-1754. Fragment. Zie Zeven (1996a).
*Gelderland-3: O. van Stuyvenberg, scholtus van Scherpenzeel 8-11-1755.
*Veluwe-2-1: Otto van Stuijvenburg, scholtis en officier van de heerlijkheid Scherpenzeel. Scherpenzeel 187-1798. Met langs de bovenrand de letters A, V en W. Zie Zeven (1996a).
*Veluwe-2-14: Otto van Stuijvenberg, schout van Scherpenzeel 25-2-1747. Helmteken: een ring en de
letters A en W.
*Gelderland-4: C. of O. van Stuijvenburgh, scholtis Scherpenzeel 21-1-1767.
Muschart: wapen Wolfswinkel. Is dit wel van hem?
De jaren 1754 en 1798 kunnen duiden op twee Otto's.
*Enghuizen-1: Otto van Stuijvenburg, scholtis der heerlijkheid Scherpenzeel 6-10-1761.
Muschart: Hij gebruikte hetzelfde zegelstempel als Gisbert van Wolfswinckel.
STUTER - een merk.
*?, Jasper Stuter, ca 1710. uit Bron.
STUTER - een merk.

Derck Sluiter/Stuter, gardiaen,1677.
*Arnhem-30 en AZ-511.

van STUYVENBERGH - een geopende linkerhand en in het schildhoofd een wassenaar. Helmteken: de
wassenaar.

*Mw. G. Koppe van Stuijvenberg, Alphen a/d Rijn 11-6-98: Familie vanuit het
Rheenseveen/Veenendaal naar de Betuwe (Buren), aldaar schepen met
zegel; gebruikt door Nicolaas van Stuijvenbergh, schepen te Buren, zijn neef
Otto van Stuijvenbergh, Scherpenzeel 17-4-1733. Muschart 50B n.a.v. een
losse lakafdruk uit 1918. (1x, daarna het wapen van zijn vrouw Adriana van
Wolfswinkel).
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Variant: de wassenaar omgewend.

Zegelstempel, in spiegelbeeld en;als afdruk. Oorspronkelijk eigendom van Jan Pieter van Stuyvenberg.
Afb., ontv. van Mr. J.P.A. Wortelboer, Bedum, 5-8-98, plus 'negatief' ervan. Idem coll. ACZ foto’s 16.00 en
16.01.
van STYRUM, WISCH en BURGSCHAP - gevierendeeld, 1 en 4. een leeuw, 2 en 3. een leeuw. Hartschild
van gewone vorm: twee gaande leeuwen boven elkaar. De leeuwen in de kwartieren 1 en 3 omgewend.
*Gelderland-6: ruitschild: Agnes, frülein van Styrum, Wisch en Burgschap, abdisse van het Keizerlijke Stift
Elten, 3-9-1631. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
van SUCHTELEN - in rood vier zilveren ringen (2-1-1). Wrong en dekkleden: rood en zilver. Helmteken:
een ring tussen een zilveren vlucht. Schildhouders: twee aanziende gouden leeuwen met rode tongen en
zilveren nagels.
*Klarenbeek-1: Anna Aleijda van Suchtelen, wed. van burgemr. en licentmr. Arnold van Suchtelen,
eigenaresse van de Clarenbeekse leengoed 'de Peerle' in het ampt Voorst ca. 1730.
zie Gijsbert TULLEKEN.
*ten Houte de Lange (2001).
van SUEDEN - een druiventros.

* Theodorus van Sueden, Gardiaen, 1716.AZ-528.
zie ook van SWEEDEN.
van SUEMEREN - vijf vogels (3-2) als eenden. Helmteken: een springende hond met een geringde
halsband.
*Enghuizen-1: G.M. van Suemeren, Scherpenzeel 16-2-1773, 21-2-1773, 27-2-1773 en andere data.
SUERII, SVERII - twee schuingekruiste hellebaarden op grond.

Jacob Sverii = Suerii, gardiaen, 1708.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ529.
AZ-529.
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SUERMOND, SUERMONDT - in zwart een beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalk. Helmteken: een
morenborstbeeld, gekleed in het zilver met een zilveren kraag en op het hoofd een plat hoofddeksel,
waaraan twee linten, alles van goud. Dekkleden en wrong: zwart en zilver.

Literatuur: Zeven (2006, 2007b).

Bron: Hollandse GenealoDatabank.

Jor. Rijnier Suermont, ontfanger int broederschap
1588, obiit decemb: 1627. Wapenboek
Zwanenbroeders Den Bosch p204.

Variant: de morenkop verworden tot een dikke cirkel.

Zeven (2006: 16.25) Gerard Derck Suermondt, Schultis des Ampts Ede,
vermoedelijk Ede 25-8-1757.
*Gelderland-7: Gerhard Derk Suermond, scholtis ampt Ede 21-7-1757.
*Hoff: Gerard Derk Suermont, scholtis ampt Ede 19-1-1757; Peter Suermont,
lieutenant, geërfde in Veluwe 19-1-1757.
*Bentinck: Gerard Derck Suermond, scholtis des ampts Ede 6-7-1756, 10-51757.
*Bentinck: Gerrit Derk Suermond, geërfde in Veluwe 25-8-1734; Gerard Derk
Suermond, scholtis ampt Ede 25-7-1753.
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Variant: vergezeld rechts en links van het als naar rechtsgewende hazekop (zie bij Bartold Suermondt) van
de letters W en S.
Zeven (2006: 38.22): Willem Suermondt, schepen van Wageningen,
Wageningen 25-2-1737.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c): zegel van Willem Suermond, schepen van
Wageningen 22-1-1749.
*Wageningen-1: Willem Suermondt, schepen van Wageningen 5-3-1739.
*Hoevelaken-1: G.D. Suermondt, scholtis van Ede, Ede 21-9-1752; H.C.
Suermondt, scholtis van Hoevelaken 15-5-1810.
*Rheden-2-1: Suermond, burgemr. van Wageningen en wed. Christina Schut
met haar onmondige kinderen: Jenneke, Anneke, Frans, Maria en Christina,
Wageningen 13-6-1760.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) zegel van Willem Suermond, schepen van
Wageningen 22-1-1749.
*Grotenhuis: jonker Willem Surmont, 18-7-1723.
Variant: Helmteken: een hazekop aan lange hals en de letter B en S, ook beschreven als: een
morenborstbeeld met bijzonder lange naar links waaiende linten, en de letters B en S, als het
morenborstbeeld naar rechts gewend en de letters B en S.
◄Bartold Suermondt, stadholder te Wageningen,
Wageningen, 1-10-1723.GAW-ORA 281.
Zie ook Zeven (2006, 2007b).
*Hoekelum-1: Bartolt Suermondt, geërfde
gerichtsman op Veluwe 2-5-1718. Omschrift: de
naam; Peter Surmont, schepen van Wageningen,
maart 1668.
Klaarblijkerlijk bezit Bartold nog geen eigen
stempel.
*van Lawick: Bartolt Suermondt, schepen van
Wageningen 21-9-1726.
*Gelderland-5: Bartholt Suermondt, schepen van
Wageningen, 7-5-1723; Barthold Suermondt, Nijkerk 18-3-1745. Vergezeld van de letters B en S.
*van Lawick: Bartolt Suermondt, stadhouder van Wageningen 26-11-1721.
*Gelderland-4: Barthold Suermondt, scholt tot Neijkerk 10-8-1751. Naast het helmteken: de letters B en S.
*Wageningen-1: Bartholt Suermondt, schepen van Wageningen 4-9-1716, 28-3-1718 met de letters B en S.
*Veluwe-7: Barthold Suermondt, scholtis ampt Nijkerk 11-7-1755. Helmteken: mansborstbeeld en de letters
B en S.

Zeven (2006: 36.23): Peter Suermondt,
schepen van Wageningen, Wageningen
27-6-1727.
Peter Suermondt, schepen van
Wageningen, Wageningen, 1-10-1723.
GAW-ORA 281.
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Variant: helmteken het naar links gewende mansborstbeeld verworden.
Zeven (2006: 32.35): Mr. Frans Niclaas Suermondt, scholtis des Ampts
Rheden, Rheden 19-8-1778.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995g): zegel van Mr. Frans Nicolaas Suermond,
scholtis des ampts Rheden 1110-1779.
*Rheden-2-1: Dr. Frans Niclaas Suermondt, scholtis van ampt Rheden
27-12-1760.
*Brantsen: Dr. Frans Nicolaas Suermondt, scholtis ampt Rhede[n], 27-101751.
*Nuys: F.N. Suermondt, scholt? te Rheden 18-12-1756 etc.
*Gelderland-4: Frans Nicolaas Suermond, scholtis ampt Rheeden 27-111750; scholtis ampt Rheden, Dieren 13-4-1777.
*Rheden-3: F.N. Suermond, amptman van Rheden 8-9-1786.
*Schimmelpenninck: F.N. Suermond, scholtis van ampt Rheden 5-10-1791.
*Rhenen-1-1: Dr. Frans Nicolaas Suermond, scholtus des ampts Rheden, 26-5-1758.
*Muschart (Zeven, 1995g): zegel van Mr. Frans Nicolaas Suermond, onderscholtis van het ampt Rheden
16-12-1776.
Variant: Naast het helmteken: de letters B en S.
*Gelderland-5: Barthold Suermondt, momber, Nijkerk 30-3-1753.
Variant: de moor zwart gekleed en met een zilveren dwarsbalk op de borst en zonder hoofdbedekking.
*ten Houte de Lange (2001): beurtelings gekanteeld.
SUERMOND, SUERMONDT - in rood een beurtelings gekanteelde zwarte dwarsbalk. Helmteken: een
morenborstbeeld, gekleed in het zwart met een zilveren kraag en op het hoofd een plat hoofddeksel,
waaraan twee gouden linten. Dekkleden en wrong: rood en zwart.

*Schutte (1975): V.50 Johannes
Suermont, Wageningen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
SUERMOND-van HAASTENBURG - alliantiewapen SUERMOND en van HAASTENBURG (niet verkort
kruis). Helmteken: een ster tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Lamberta van Haastenburg wed. Gerhard Derk Suermond (was schout van Ede), -?- 30-71759.
SUERMONDT, zie SUERMOND en ook SCHUIJL.
SUFFOLCK - in goud een rode schuinbalk, vergezeld van twee bruine (natuurlijke gekleurde) vogels met
kromme snavels op zwarte takken, geplaatst in de richting van de schuinbalk. Helmteken: een vogel van
het schild. Dekkleden en wrong: rood en goud.
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De wapenbeschrijving van de tekeningen is in goud een linkerschuinbalk beladen met twee bruine vogels
met kromme snavels staande op een zwarte resp. eveneens bruine tak.

*A. van Marle. 1960. Suffolk. De Ned. Leeuw 70: 155-156, gebaseerd op coll. Muschart.
*Schutte (1975): Met de naam LUFOLCK = Carolus Suffolck, Wageningen.
SUPPLAIR - drie zwanen. Helmteken: een zwaan.
*Rheden-2-1: F.G. Supplair, geërfde in Veluwezoom, Arnhem 5-3-1794.
SUIJCK - een verhoogde, zeer smalle schuinrechts geplaatste boomstronk, waaraan naar beneden een
grote eikel hangt.
*Coll. Muschart, Re. Ar. Harderwijk: Tijman Henricksen Suijck, geërfde in Veluwe Harderwijk 5-3-1675.
Uithangend zegel.
Muschart: De eikel domineert, niet de stronk.
SUYCK - een druiventros hangende aan een horizontaal geplaatste tak. Helmteken: een aanziend gestelde
ossenkop vergezeld van een zwemmende vis tussen de horens geplaatst en boven deze vis een kroontje.
*Muschart (1950): lakzegel Franck Suijck, Re. Arch. Harderwijk 5-10-1720; idem Harderwijk-2-5. De letters
F en S.
Muschart: alle leden van de familie voerden hun wapen anders.
SUYCK - doorsneden, A. in goud een rode aanziende ossenkop, B. in zilver een bruine horizontaal
geplaatste tak waaraan een omgekeerde eikel en een groen blad hangen. Helmteken: een aanziende
ossenkop.

Muscharts Wapenboek Amersfoort.
*Harderwijk-2-7: Franck Suyck, te Amersfoort, vroedschap Harderwijk 16-111717.
Muschart: Alleen een omgekeerde eikel te zien. Helmteken: alleen een
aanziende ossenkop te zien.

SUYCK - in rood een groene horizontaal geplaatste tak, waaraan een gouden eikel hangt. Helmteken: een
naar rechtsgewende ossenkop met tussen de hoorns een goudgekroonde zilveren rood gekieuwde vis.
Dekkleden: goud en rood.
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Cornelis Suijck, schepen van Amersfoort, 1786.
*Muscharts Wapenboek van Amersfoort:
Variant: de vis overtopt door een zilveren kroon.
SUYK - in zilver een schuinrechtse groene boomtak met van uit het midden beneden aan een groene steel
een groene eikel. Helmteken: een natuurlijke aanziende rode ossenkop met gouden horens (met tussen de
hoorns een zilveren vis overtopt door een gouden kroon). Dekkleden en wrong: zilver en groen.

*K. Suyk. 1990. Genealogie Suyck, Suyk, Suik.
kleur (Suyk); kleur (vdBosch).

Variant: ten Houte de Lange (2001).
SWAAN - drie zwanen.

Johan Swaan, Gildemeestr, 1704.
*AZ-530.
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SWAAN, SWAEN - in rood drie zilveren zwanen. Helmteken: een uitkomende zilveren zwaan met
opgeheven vlucht. Dekkleden: rood en zilver.

▲Staats Evers (1874) nr 1.14: Valerus Swaen, Arnhem, ca. 1670.
*Gelders Archief Wapenboek S. Caecilia Concert Arnhem: V. Swaen.
*Gelders Archief inv. 0352 Wapenboek Sint Lucas broederschap Arnhem: Swaen. Dit is de laatste
wapentekening; het schild is door water beschadigd, maar het helmteken is goed gebleven. Daarom heb ik
het opgenomen.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

Schutte (1975): V.186 Antonius Swaen en Valenus Swaen, beiden te Arnhem
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
 De zwanen in het wapen van Valenus zijn nogal grauw.

Zeven (2006: 22.17) A. Swaen,
Arnhem 22-10-1704,
Zegeltype 1: zwanen met lange poten.

Zeven (2006: 23.25): A. Swaen,
Arnhem 19-11-1705.
Zegeltype 2: zwanen met korte poten.
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Zeven (2006: 22.14): E. Swaen,
Arnhem, 1-5-1707.

Jan Swaen, 1614-1691/1692.
Detail van een schilderij door Nicolaes van Helt
Stockade, 1649.
Bron: Bierens de Haan et al. (2002): p71: uit hoffelijkheid zijn
de zwanen omgewend geschilderd
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit van tekening in wapenboek hierboven en de Inleiding.
*Arnhem-13: Valerius Swaen, schepen van Arnhem 25-5-1705. Omschrift: beschadigd.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van A. Swaen, Arnhem, ltn-colonel
van het regiment van de Brigade van Els, 22-10-1704. Zie ook Zeven (1993c).
*Doorwerth-2: Johan Swaen, advocaat, volm. van Dr. Valerius Swaen en vrouw Sibilla Singendonck.
Muschart 60D: Johan Swaan, gildemeester van het Arnhemse tappersgilde, 1734.
*Arnhem-17: Johan Swaen, gevolmachtigde van Jr Arnolt Huyn van Amstenraedt, heere tot Eynatten,
*Arnhem 23-6-1655. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5: Doct. Joan Swaen, advocaat, leenman van Gelre, Arnhem 27-5-1670.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: een rond schild, de drie zwanen omgewend en als schilddekking een kroon ,et drie fleurons en
twee parels

Zeven (2006: 48.03): Dr. Jan Swaen, Nijmegen 6-6-1736.

SWAAN - een merk. Helmteken: een uitkomende zwaan met opgeheven vlucht en de letters V en S.
*Gelderland-5: Valerius Swaan, leenman van Gelre, Arnhem 8-8-1619.
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SWAER - drie gesteelde vruchten. Helmteken: één dito tussen een antieke vlucht.

Evert Swaer, Heer pastoor tot Nijkerk en deken van de Veluwe,
Nijkerk 1-4-1578.
*Eemland Archief (EA), Armen de Poth 100 inv 1250.
foto EA
*Elburg-2-1: heer Evert Swaer, pastoer tot Nijkerken, rijchter der
geijstelijcke jurisdictie van Veluwe 6-4-1564. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
de SWART - gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een kruis, waarvan de bovenste en beide zijarmen herkruist
zijn met breeduitgaande kruisjes, 2 en 3. in zilver drie smidshamers. Schildhouders: drie armen.
*Wageningen-1: Josina Catharina de Swart, Wageningen 9-9-1765, M.E. de Swart, Wageningen 4-2-1761,
L.T. de Swart, Wageningen 10-11-1763.
de smidshamers van verschillende vormen.
SWAIRCAP - een omgewende kap.
*Arnhem-17: Deric Swaircap 1447. Omschrift: Deric --.
SWARTHOFF - in groen drie langgerekte marterachtige zilveren dieren (wezels) boven elkaar. Helmteken:
het dier, uitkomend van zilver. Dekkleden en wrong: groen en zilver.

*M.A. Haas. 1986. Familie Swarthoff.
West Friese Families 27: 34-36; en Zeven
(1988): Rutger Swarthoff (1640-1716),
onderscholtis en papiermaker te Loenen.
Overgenomen in Veluwse Geslachten
1988

*Brummen-1: Jan Swarthoff, gesubst. ontvanger ampt Brummen 2-11-1691, Hall 4-7-1703, 15-8-1703, ?
12-7-1703
xerox tekening en zegel in W.Fr.Fam.; xerox zegel (VG 13 (1988): 51); zegels (BJvdEnk); kleur
(vdBosch); zw (vHelbergen).
zie ook Nathan CLAUTIER.
SWARTHOFF - drie staande vossen naast elkaar. Helmteken: een uitkomende vos.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994b): zegel van Swarthoff, geërfde in de Veluwe, Brummen 26-8-1765. Muschart
verving het woord 'onbekend' door Swarthoff.
Pas op: misschien zijn de vossen wezels.
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SWEDERSSOEN - drie stappende vogels vergezeld rechtsboven van een vijfpuntige ster.

Ludeken Sweders soen, Arnhem 1444.
*Gelders Archief.
foto Gelders Archief.
Verkerk B6523/32.
GArnhem NB-774-210.
van SWEEDEN - in goud een druiventros met de steel omhoog, waaraan twee bladeren, alles groen.
Helmteken: een druiventros van het schild. Dekkleden: goud en blauw.
Theodorus van Sweeden, sergeant-fiscaal.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet
Vendel te Arnhem.

*Arnhem-19: Theodorus van Sweeden, sergeantfiscaal.
Zie ook SUEDEN.

van SWEEDEN - een vreemde voorstelling en de letters B en V.
*Putten-1-2: Albertus van Sweeden, geërfde in Veluwe, Nijkerk 6-4-1760.
SWEEREN - een merk. Helmteken: een staand schaap.
*Arnhem-25: Jan Sweeren, gardiaen.
Zie ook SWEREN.
SWEERS - drie posthorens met grote opening rechts.
*Gelderland-6: Thijes Sweerts, scepen tot Arnhem, 1552. Op lint de naam. Papierwaszegel.
SWEERS - gevierendeeld, 1 en 4. drie zwemmende vissen boven elkaar, 2 en 3. drie klokken zonder
klepels (2-1).
*Steenkamp (1917): Harderwijk: De E(dele). Anna Sweers, huysvrouw van Philippius van den Heede is
gestorven den 28 Augustus out 73 jaar. Helmteken: een vlucht. Idem Muschart (1950): waarschijnlijk het
wapen van Van den Heede.
SWEN - gevierendeeld, 1. in rood twee omgewende zwanen op de benedenrand rustend, 2. in zilver een
geruite schuinbalk, 3. in zilver een burcht, 4. in zilver vijf boompjes aangesloten en naast elkaar op lage
grond. Hartschild: linksgeschuinbalkt van zes stukken. Helmteken: een vlucht.
*Gallee: E.C. Swen wed. J.H. Rijk, Brummen 9-5-1824.
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SWEREN - een merk.

Arent Sweren/Sweeren, gardiaen, 1708.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 1q): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde,
Arnhem en AZ-532.

SWEREN - een merk.

Jan Sweren, Gardyaen.
*AZ-533.
SWEIJS - onduidelijk: in de rechter bovenhoek een uitgaande stralende zon en rechts een hertengewei
(vermoedelijk van een springend hert). Helmteken: een uitkomend hert tussen een vlucht. Onder het schild
in krulletters J, C en S naast elkaar.

Museum Nairac, Barneveld.
*Gelderland-19: Jan Coenraad Sweijs, scholtus van Scherpenzeel, 28-121808.
Op 27-1-1808 gebruikt hij het zegelstempel (o.m. de letters A en G), maar de
letters J, C en S duiden op zijn naam en dus op zijn persoon. Het wapen van
J.C. Schweijs, zoals aanwezig in het Museum Nairac te Barneveld wordt
hieronder getoond.
SWIERSEN - drie leeuwenkoppen.

*Dubbe (1999): Raadsherenbeker van Derck Basters, 1655 door
Claes Hansen, werkzaam 1643-ca 1675. Zijn wapen (3
weerhaken) is niet te zien.
uit Dubbe (1999).
van Dijk & Herweijer (1999).
SWITERIUS - geschuind, boven twee sterren, onder een vis.
*van der Flier (2000).
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SIJPESTEIN - in goud een rode schuinbalk beladen met drie geknotte zilveren vogeltjes. Dekkleden: rood
en goud.

Kwartier 1 uit Van Sijpesteijn.
Bron: Hollandse Genealogische Databank.

*ten Houte de Lange (2001).
Variant: Helmteken: een antieke rood en gouden vlucht.
*Backer (1880): zegel van Marten van Sijpestein, 1574.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter T
Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correctied aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel
van het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk
in zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie,
die opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente-archief van
Barneveld.

TAATS van den BERGH - gedeeld, I. in de schildvoet een omgewende stappende hond, boven vergezeld
van drie naast elkaar geplaatste lelies (TAATS), II. een vogel staande op een berg (van den BERGH).
Schilddekking: een gekroonde helm waarop rechts een uitkomende vos (het is geen hond) en links een
omgewende vogel.

Adriana Doesburgh weduwe Cornelis Hendrik Taats van den
Bergh, Bennekom, 1862.
*gegeven ontvangen van Dr. A.J. de Jong, Voorthuizen.
foto A.J. de Jong.
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TAAIJ - in goud een halve leeuw met dubbele staart. Helmteken: een dito leeuw.

Zeven (2006: 42.27): Mr. Willem Hendrik Taaij, notaris te Arnhem.
Zie Zeven (2006) voor zijn officiële notariszegel.
*Arnhem-9: Mr. Willem Hendrik Taaij, notaris, Arnhem 10-10-1839.

TABAK - doorsneden, A. in rood en zilveren troffel, B. in zilver een rode gemetselde muur over de breedte
van het schild, voorzien van kantelen en gevoegd van zilver. Helmteken: een uitkomend rood hert.
Dekkleden: zilver en rood.

Tabak.
*ontwerp F.J. Nikkels, Epe: metselaars- en aannemersgeslacht.

TALBOT - in zilver een leeuw binnen een uitgeschulpte schildzoom, alles rood. Helmteken: een
tournooimuts getopt met een staande leeuw.

*Internet Talbot + heraldry (18-2-2011)
Geen tournooimuts. Schild identiek aan van Randwijck.
*Notarieel Archief van Suriname, ARA, 's-Gravenhage: Hendrik Willem
Talbot, oud-raad van de Hove van Civiele Justitie van Suriname, zijn oom
Jacobus Hendrik Talbot woont te Wageningen, 9-2-1796.
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TAETS van AMERONGEN - in zilver een rode dwarsbalk.

Jhr J.G.G. Taets van Amerongen,
watergraaf (1830-1835)
*Eeemland Archief, Kaart van de Rivier de
Eem etc.
TAMBOER - gedeeld, van zwart en rood. In het hart een gouden trom met rode rand en zilveren vel,
vergezeld van een gouden gewei. Een tralie helm met helmteken een tamboer, zwaaiend met in elke hand
een trommelstok. Dekkleden rood en goud.

Toegezonden door Karel P.G. Tamboer, Haaksbergen. Alle
afstammelingen van de oudst bekende voorvader Willem Tamboer (1873)
mogen dit wapen voeren. Registratie CBG 2010. De kleuren zwart, rood en
goud verwijzen naar de duitse voorouder van de toezender.
van TAMELEN - in groen een klimmende gouden hert. Helmteken: twee afgewende schuingekruiste
zilveren zeisen met gouden steel. Dekkleden: groen en goud.

Ons Voorgeslacht 66 (2011): 348. Voor nakomelingen van Willem van
Tamelen, geb. Leusden ca 1771. Ontwerp: H.K. Nagtegaal.

TAMELINCK - een aanziende ezelskop tussen twee blote armen met de ellebogen naar buiten, waarvan
de handen tesamen boven de kop een krans bezet met vier bloempjes vasthouden. Helmteken: een dito
kop en de letters A en T.
*Brantsen: Susanna Botmer; zij zegelt A-- Tamelinck, en man Johannes van Zadelhoff, Rheden 20-4-1761.
TAPPER - drie rozen. Helmteken: een vogel.
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*Gelderland-5: Steph. Tapper, leenman van de abdesse van het Stift Elten 22-10-1774.
Zie hieronder.
TAPPER.- drie langhalzige, slanke kruiken of vazen op een voetje. Helmteken: een vogel als een duif.
*Muschart (Zeven, 1995g): zegel van Steph. Tapper, procureur te Arnhem 20-7-1776; idem Rheden-1.
*Veluwe-2-1: Steph. Tapper, procureur, Arnhem 28-5-1763.
*Klarenbeek-1: Stephanus Tapper, Gelders leenman 9-2-1741.
*Hoff: Stephanus Tapper, geërfde in Veluwe 20-7-1747.
*Gelderland-5: Stephanus Tapper, leenman van Elten, Arnhem 17-10-1759.
Zie hierboven.
van TARTEN - een merk vergezeld van een bolletje.
*Arnhem-34: Arent van Tarten, geërfde in Veluwe 12-6-1625. Omschrift: resteert VAN TART--. Contrazegel:
hetzelfde wapen, afdruk van zegelring.
van TARTEN - een dwarsbalk beladen met een ?kroon en vergezeld boven en beneden van drie leeuwen
naast elkaar.
*Rhemen: Willem van Tarten, leenman van land onder Twello 16-3-1503.
van TEESELING - gedeeld, I. beladen met drie schuinbalken, II twee sterren; over alles heen een keper.

*Van Teeseling door de eeuwen heen. Publikatie.

van TELEN - drie glazen.
*Gelderland-4: Geurt van Telen, scholtus van ampt Nijkerk 29-5-1717, 30-5-1717.
van TELGEN - schuinlinks doorsneden, A. in goud een uit de snijlijn komend en steigerend zwart paard, B.
effen blauw. Helmteken: drie gouden, waaiersgewijs geplaatste korenaren. Dekkleden: blauw en goud.

Bron: CBG-Jaarboek 2010: 226.
TELLEGEN - een springende hond op grond. Helmteken: de hond uitkomend.
*Horst-1: Jan Tellegen, geërfde in Veluwe, Loenen 20-2-1750.
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TELLEGEN - een springende windhond met geringde halsband op grond. Helmteken: de hond uitkomend.
*Horst-1: Jan Willem Tellegen, geërfde in Veluwe onder Apeldoorn, 20-4-1807.
Aanvulling: in zilver een rode goudgebande en -geringde windhond. Dekkleden: rood en zilver. Helmteken:
de hond komende uit een zilveren antieke vlucht.
*ten Houte de Lange (2001).
TELLICHT - doorsneden van zilver en zwart; waaroverheen een naar links gewende arendsbeen van het
een in het ander. Helmteken: de arendsbeen van het schild tussen een vlucht, doorsneden van zwart en
zilver.

*Ridderschap van de Veluwe.
TELLICKEN, zie TULLEKEN
TEMMINCK - gedeeld, I. in zilver twee zwarte dwarsbalken, vergezeld boven van drie goudgesnavelde
zwarte kraaien, II. BITTER (in goud een zwart staketsel). Helmteken: een zwarte kraai.
*Arnhem-5: Mr. Arnoldus Temminck, 1606.
TEMMINCK - in zilver een rood hart, waaruit omhoog een groen gebladerde tak, getopt van een rode roos.
Helmteken: de roos tussen een vlucht.
*zie beneden.
TEMMINCK - een hart getopt met een heraldische roos aan een lange bebladerde steel tussen twee
toegewende vleugels. Helmteken: een dito hart en gesteelde roos tussen een vlucht.
*Gelderland-1: Henrick Temminck, J.U.D., Berghs leenman, Arnhem 7-7-1668.
Variant: in blauw een rode hart, beladen met een gouden dwarsbalk en getopt door een goud geknopte
groen gestengelde en gebladerde rode roos, alles begeleid van twee toegewende gouden vluchten.
Helmteken: op een blauw-gouden wrong de roos van het schild tussen een gouden vlucht.
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Bron: Hollandse Genealogische Databank.

*Muscharts Wapenboek Amersfoort: Coenraad Temminck, schepen van
Amersfoort, 1733.
TEMMINCK - in goud een rood hart, getopt van een natuurlijke rode roos aan een bebladerde groene steel.
Helmteken: de roos van het schild. Dekkleden en wrong: rood en goud.
*Schutte (1975): 4.189 Engelbertus Temminck.
*Gelderland-5: Henrick Temminck, J.U.D., Arnhem 29-9-1637.
TEMMINCK - gedeeld, I. TEMMINCK (in zilver een rood hart), II. in blauw drie gouden penningen.
Helmteken: het hart met de gesteelde roos tussen een rode vlucht.

Henricus Temminck, 7-11-1637.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S.
Lucasbroederschap Arnhem
*Arnhem-5: Mr. Henricus Temminck, HT, 164 9.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.
TEMMING - in blauw een vlucht waartussen een hart, waaruit een stengel met een roos en drie blaadjes
voorkomt, alles goud. Een aanziende helm met blauw-gouden wrong. Helmteken: de figuren van het schild.
Dekkleden: blauw en goud.

H. Temming,
Arnhem, 1696.
*Staats Evers
(1874): nr 1.37:.
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*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem: H. Temming.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
TENGNAGEL - alliantiewapen, man (van ESSEN), vrouw: in zwart drie gouden wassenaars. Helmteken:
een doorsneden vlucht van goud en zwart (TENGNAGEL).

Tengnagel.
zie Hendrik van ESSEN.
*Rietstap: fam. te Amsterdam.

TENGNAGEL - in blauw drie gouden gewende wassenaars. Helmteken: een uitkomende zwaan.

Bron: Mensema et al. 2000. Ridderschap Overijssel, p90.
Ridderschap Overijssel: Johanna Catharina Gansneb genaemt Tengnagel.
TENGNAGEL - in blauw een gouden kruis. Helmteken: mansborstbeeld van natuurlijke kleur, blauw
gekleed, de kraag van zilver, en met een blauwe hoed met aan de rechterkant een afhangende gouden
pluim. Dekkleden en wrong: blauw en goud.

Wapenboek Zwanenbroederschap te Den Bosch, 1553 en 1601
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Van Tengnagel (1582).
Som[m]ige[n] breckren (breken) dit wape[n]
met ee[n] rode barensteel. Andere tecke[nen]
’t cruys blaeu, ’t velt geel, d.w.z. in goud een
blauw kruis.
Bron: zie van Pallandt.
*HUA 643-1/2400-5
Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
*Gelre nr 1208 H. Claes Te[n]gnagel: d’az. à la croix d’or au lambel de gu. C.: un buste de vieillard, barbu,
tout de gu. coiffé d’arg. > in blauw een gouden kruis waaroverheen een rode barensteel. Helmteken: een
borstbeeld van rode oude man met grijs kapsel.
*Anon. 1879. Iets over het geslacht Fabritius de Tengnagel. Heraldieke Bibl. NS 1: 362-389.
*ten Houte de Lange (2001): aan de linkerkant van de hoed een blauw en geel in elkaar gedraaide doek.
Opslag goud.
Variant: dekkleden goud en blauw, de hoed en pluim van het helmteken zilver en opslag van goud.
*Schutte (1975): I.187 Zeno Tengnagelli.
*Verkerk (1992): afb. 20, 46.
Variant: de man van het helmteken gekleed volgens het schild.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

TENGNAGEL - in blauw een gouden kruis. Een aanziende helm met goud-blauwe wrong. Helmteken: een
omgewende mansborstbeeld van ter zijde gezien, gekleed in het blauw met gouden halskraag, het hoofd in
natuurlijke kleur, gedekt met een blauwe toppermuts, met een gouden rand, die van achteren enigszins
naar boven oploopt en waarop van voren een gouden struisveer prijkt; het haar hangt in een
ineengedraaide staart van blauw en zilver af. Dekkleden: goud en blauw. Schildhouders: twee krijgslieden,
ongedekt, het haar afhangende in een staart van blauw en goud, gekleed in een zilveren maliënkolder,
gouden broek en zwarte laarzen.
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van TENGNAGEL, TENGNAGELL - in blauw een gouden kruis. Helmteken: een omgewend
mansborstbeeld met staartpruik. Schildhouders: twee mannen in Romeinse klederdracht.

▲L.D.W.C. van Tengnagell, Arnhem, 28-11-1772.
*Staats Evers (1874) nr 2.43:
*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem 17: L:D:W:C:Van Tengnagell, den 20 Novbr
1772.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
*Brantsen: Ludolph Diderik Willem Carel van Tengnagell, Arnhem 4-11-1784.
*Enghuizen-1: L.D.W.C. van Tengnagell, Arnhem 21-10-1778.
Variant: zonder schildhouders.
*Enghuizen-1: Z. van Tengnagell van Bronkhorst, Bronkhorst, 23-12-1778.
Variant: met een rode barensteel met drie hangers.

www.heraldiqueeuropeenne.org/armoriaux/gelre/

.

TENGNAGEL, TENGNAGELL - gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een gouden kruis (van TENGNAGEL), 2
en 3. in goud twee beurtelings gekanteelde blauwe dwarsbalken; op het schild een parelkroon, waarop een
helm. Dekkleden en wrong: goud en blauw. Helmteken: een vlucht van blauw en goud.
*Schutte (1975): V.188 Gijsbertus Tengnagell.
TENGNAGEL - drie vijfbladige bloemen met puntige kroonbladeren. Helmteken: een plant of bebladerde
tak.

*Verkerk (1992): zegel Sanderus Tengneghel, Arnhem 30-7-1347;
zegel Sander Tengnegel, Arnhem 19-11-1402.
foto’s Gelders Archief.
Muschart: identiek aan van der HOEVEN.
*Klooster-1-3: zegel Sander Tengnagell, schepen van Arnhem 28-111475. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-1: Sander Tengnagel, scepen van Arnhem 17-5-1494.
*Gelderland-1: Harmen Tengnagel, gerichtsman 16-4-1537. De helm
een steekhelm zonder wrong. Omschrift: de naam.
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*Rhemen: Harmen Tengnagel, 1526. In tekst: Tengnegel.
*van de Hoop: Herman Tengnagell 1522. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-2: Henrick Tengnegel, scepen tot Arnhem 27-1-1450. Omschrift: de naam.

Henrick Tengnagel, 1450.
GAA-OA-451-126.
Verkerk-B6527/2.

Sander Tengnagel. 1488.
GAA-BW-411-143.
Verkerk B6527/28.

Variant: geen helmteken beschreven.
*Arnhem-14: Henric Tengnegel, scepen van Arnhem 22-8-1450. Omschrift: de naam. In tekst: Tengnegell.
Variant: de bloembladeren rond.
*Putten-1-16: Sander Tenghenegel, Gelders leenman 1422. Omschrift: weg.
Variant: de bloemen aan een tak.
*Gelderland-7: Herman Tengnagel, Gelders leenman 1529.
TENGNAGEL - drie vijfbladige bloemen met puntige kroonbladeren, vergezeld boven van een smalle
barensteel met drie korte hangers. Helmteken: een plant.

Sander Tengnael, 1402.
GAA-6160-475.
Verkerk-B6558/5.

Sander Tengnaegel, 1416.
GAA-622-561.
Verkerk-B6554/4.

*Arnhem-6-3: Sander Tengnegel, scepen tot Arnhem 12-4-1412. Omschrift: geschonden.
*Arnhem-14: Sander Tengneghel, scepen van Arnhem 5-9-1416. Omschrift: de naam.
*Arnhem-16: Sander Tengneghel, scepen van Arnhem 1415. Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Sander Tengneghel, scepen van Arnhem, Arnhem 17-10-1398. Omschrift: de naam.
*Gelderland-16: Harman Tengnagel, schepen van Arnhem 1520. Helmteken: afgebroken. Omschrift: de
naam.
TENGNAGEL, zie ook ter HOEVEN
TENGNAGEL van MARWICK - effen en in een schildhoofd zeven hermelijnstaartjes (3-4), waarvan de drie
bovenste naar links verschoven en rechts daarvan een merlet.
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*Arnhem-15: Johan Tengnagel van Marwick, knaap, broer van Gerit van MARWIC, Arnhem 1435.
Omschrift: onduidelijk.
van TENGNAGHEL - een kruis vergezeld boven rechts van een ster.
*Arnhem-32: Jan Henricksz Tengnaghel, Arnhem 22-2-1389.
TENGNEGEL, TENGNEGHEL, zie TENGNAGEL.
Ter BORGH - een zandloper. Schilddekking: een helm gedekt door een zevenparelige kroon.
*Horst-1: Beernt Ter Borgh, noodschepen der heerleijkheid 't Loo, 24-2-1761.
TERINDEN - ankerkruis.
*Klooster-1-3: zegel Lubbert Lubbertsz Terinden, 11-6-1457. Omschrift: beschadigd.
TERMAAT - mogelijk een kist, waarop een hart.

*AZ-535: Jacob Termaat/Termaet, Gildemeester, 1664 en 1668.

TESTAS - in zwart een gouden dubbelkoppige adelaar. Dekkleden: zwart en goud.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Veluwe-2-1: M.Hk. Testas, Wageningen 81-1764.
Aanvulling: Dekkleden en wrong: zwart en
goud. Helmteken: de dubbele adelaar
uitkomend.
*ten Houte de Lange (2001).
TEUNISSEN - onduidelijk. Helmteken: 1. een hoed getopt met twee struisveren, 2. een zittende
gehalsbande hond.
*Veluwe-2-1: R. Teunissen, Zutphen 13-8-1755.
Muschart: is dus waarschijnlijk een van Heeckeren.
TEUNISSEN NOORDINK als TEUNISSEN.
*Veluwe-2-1: Rickelt Teunissen Noordink, Zutphen 28-12-1754.
THEKEREN - een ankerkruis.
*Gelderland-1: Egbert Thekeren, Gelders leenman, 1517. Omschrift: vaag. Papierwaszegel.
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THEODERICI - een adelaar.

Wynandus Theoderici, Arnhem 12-10-1327.
*Verkerk (1992: afb. 5.).
Gelders Archief.-6224-43.
Verkerk B6554T7/
THIEBERT, zie ONBEKEND-20.
THIEBOUT - drie arendsbenen of adelaarspoten. Helmteken: een arendsbeen van het schild.

Zeven (2006: 60.12): Johannes Thiebout
(vermoedelijk), secretaris van de stad
Arnhem, Arnhem, Slagtmaand (11-)1810.
Muschart: ggegrafeerd: blauw veld en
zilveren adelaarspoten.

a THIELL - doorsneden, A. in zilver een zwart molenijzer, B. in zilver een
uitkomende rode leeuw, goud gekroond. Helmteken: het molenijzer van
het schild tussen een vlucht van rood en zwart. Dekkleden en wrong: rood, zwart en zilver.
*Schutte (1975): 7.67 Ernestus a Thiell, Harderwijk 7-11-1651.
THOMAS, THOMAES, THOMES - een bijzonder kruis, vergezeld beneden rechts en beneden links van
een gewende wassenaar. Hartschild: een geënte dwarsbalk, vergezeld boven van twee zespuntige sterren.
Helmteken: een wassenaar tussen een antieke vlucht. Schildhouders: twee wildemannen de helm
houdend.
*Verkerk (1992 afb. 61 zegel Arnt Thomaes, Arnhem 10-9-1434).
foto Gelders Archief.
*Arnhem-6-1: Arnoldt Thomes. In tekst Thomas.
*Arnhem-6-3: Arnoldt Thomes, schepen van Arnhem 29-6-1448. Omschrift: de naam. In tekst Thomas.
Variant: een weinig verkort, breed kruis met ingebogen zijden, met een hartschild beladen met een geënte
dwarsbalk, vergezeld boven van twee sterren. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een
tournooihoed, getopt met een omgewende wassenaar tussen een antieke vlucht. Schildhouders: twee
wildemannen, het hoofd aanziend, met beide handen de helm houdend.
*Arnhem-14: Arnoldt Thomas, scepen van Arnhem 3-2-1455. Omschrift: de naam.
Variant: een verkort krukkenkruis vergezeld benedenrechts en benedenlinks van een gewende wassenaar.
Hartschild, helmteken en schildhouders: zie boven.
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Arn Thomaes, 7-1-1434.
*Arnhem-33. Walburg 57.
Foto GAGelderland.
THOMAS - een horizontaal geärceerd veld (blauw) een tegengekanteelde (zilveren) dwarsbalk.

*AZ-538: I.H. Thomas, Gardiaen, 1792.
THOMAS – drie rozen, vergezeld in het schildhart van een ruit. Helmteken: de ruit.

Zeven (2006: 17.18): P.M. Thomas, Kortenburg bij Wageningen, 28
oogstmaand (8-)1809.
*Gelderland-5: Paul Matthias Thomas, Wageningen 4-5-1789.
THOMAS - in blauw een monogram van de letters P en T. Helmteken: een
aanziend gestelde geklede uitkomende man met op de gestrekte rechterarm
een grote kroon met vijf bladeren dragend en in de gestrekte linkerarm een hangend gebladerde (2)
druiventros.
THOENISSEN - drie omgewende vogels.
*Wageningen-1: onderscholt tot Ede 9-5-1592. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
THONISSEN - drie zwemmende botvissen en in een schildhoofd een burcht, rustende op de
benedenrand/een verhoogde burcht vergezeld beneden van drie zwemmende botvissen.
*Arnhem-34: Jan Thonissen, in ampt Ede 23-2-1599, 28-5-1601. Omschrift: de naam.
*Bentinck: Jan Thonissen, in ampt Ede 23-2-1599, 16-11-1601. Omschrift: de naam.
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de THOUARS - in zilver een rode leeuw, blauw gekroond, getongd en genageld. Helmteken: boven een
rood-zilveren wrong een uitkomende leeuw uit het schild. Dekkleden: rood en zilver.

*Ned. Patriciaat 42 (1956). Veluws?
Variant: geen helmteken.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: ruitvormig schild. Een gekroonde leeuw. Schilddekking: een kroon met ?vijf fleurons.

Zeven (2006: 56.17): A. de Thouars, Harreveld, 14-9-1797.

THRANT - een leeuw geplaatst op een met ruiten bezaaid veld. Helmteken: een uitkomende leeuw tussen
een vlucht.
*Gelderland-6: Johan Thrant, schepen van Wageningen, 17-12-1575, 28-5-1576. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
zie ook TRANT.
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THYE - van goud met een klimmende rode vos. Helmteken: de vos uitkomend binnen een halve
stralenkrans.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*Ridderschap van de Veluwe.

van THIJL - een muuranker. Helmteken: de muuranker tussen een vlucht.
*Arnhem-16: Henrick van Thijl 2-10-1545. Omschrift: de naam.
*Horst-1: Sebastiaan Tichler, J.U.D., stadhouder der lenen van het huis Wilp 30-3-1701. Contrazegel:
hetzelfde.
van TIELEN – in zilver drie rode bekers. Helmteken: een geharnaste arm houdende een kelk van het
schild.
GANijkerk

Gerrit van Tielen,
Nijkerk,14-1-1662.
Weeshuisarchief GA(ARK) 1662.
Coll. ACZ foto Nijkerk III.35.

Geurt van Tilen,
Nijkerk, 14-1-1662.
Herv. Gem. Archief
Nijkerk GA(ARK) 1662.
Coll. ACZ foto Nijkerk IV.)).
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Jan van Tielen,
Nijekerck, 24-10-1664.
Gasthuisarchief
Charter 24-10-1664.
Coll. ACZ Nijkerk I.26.

*Bierens de Haan et al. (2002): afb. van Jacob van Tielen, provisor van het
Weeshuis te Nijkerk, 1638 op regentenstuk in het Weeshuis of de
Weeshuismeesters.
zie ook van TILEN
TIEMENS - in blauw drie torens van zilver (2-1). Helmteken: de toren. Dekkleden en wrong: zilver en blauw.

TIESSEN - een merk.

*AZ-539: Jan Tiessen, Kaptein.

van TILEN - drie bekers zonder deksel. Schilddekking: negen-paarlige kroon.
*Backer (1880): zegel van Gerrit van Tilen, 1692.
zie ook van TIELEN.
van TILEN - drie glazen/bekers zonder deksels. Helmteken: een geharnaste arm met de omhoog gerichte
hand een glas of beker zonder deksel tussen een vlucht.
*Veluwe-2-10: Gerrit van Tilen, Nijkerk 19-7-1697. Omschrift: de naam.
*Gelderland-4: Gerrit van Tilen, scholtis van het ampt Nijkerk 29-5-1717, 30-5-1717.
*Gelderland-5: Gerrit van Tilen, leenman van de abdisse van Elten, Arnhem 27-5-1715.
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GANijkerk

Jacob van Tilen,
Provisor Oder Weesmeester
Ofte Regent, Nijkerk, 16-7-1679.
Weeshuisarchief 16-7-1679.

Guert van Tilen. Omschrift:
Nijkerk, 4-11-1668.
S*GEVRT—TILEN
Weeshuisarchief 1138.
Coll. ACZ foto Nijkerk IV.19.

Geurt van Tilen, hoff
tot Putten, 5-10-1680.
S*GEVRT –TIILEN.
Weeshuisarchief 114.
Coll. ACZ foto Nijkerk II.33.

TILL - helmteken: een klimmend hert en de letters V en T.
*Veluwe2-10: Volckert Till, scholtis ampt Brummen 16-5-1705.
van TILL - in rood een pijl, ter weerszijden een ring, alles zilver. Een aanziende gouden helm, het gedeelte
boven de tralies ontbrekende; geen wrong, dekkleden: zilver en rood; helmteken: een naar links gewende
zwanekop en -hals van natuurlijke kleur, houdende een ring van het schild in de rode bek; schildhouders:
twee omziende griffioenen van natuurlijke kleur met gesloten, naar beneden gerichte vlucht, de staart
tussen de achterpoten doorgeslagen, het bovenlijf en de vleugels groen en met een pijlpuntige rode tong;
het geheel geplaatst op een blauw en grijs voetstuk.

van Till
Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.

Zeven (2006: 26.23): ruitvormig schild.
W.F. van Till, Arnhem. 6-12-1744

*C.E.G. ten Houte de Lange (red.). 1998. Nederland's Wapenboek, deel. 1. Den Haag.
zie bij SANDBERG en hieronder.
Aanvulling: helmteken: een naar links gewende uitkomende zwanenkop met hals met zilveren ring
hangende in de bek.
*ten Houte de Lange (2001).
van TILL - gevierendeeld, 1 en 4. een pijl tussen twee dunne ringen (van TILL), 2 en 3. in rood een
ankerkruis. Schildhouders: twee omkijkende griffioenen.
*Enghuizen-1: G.C. van Till te Wildbaen, overste 5-12-1774.
van TILL/BERG - alliantiewapen: man: in rood een pijl tussen twee ringen, vrouw: een omgewende vleugel
vergezeld rechts en links en beneden van een ster.
*Gelderland-5: Gijsbert Casijn van Till en Anna Maria Berg, Arnhem 25-3-1790.
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van TILL en van SANDBERG - alliantiewapen van SANDBERG en van TILL.

Alliantiewapen: man: Sandberg, vrouw: van Till.
Bron: Nederlands Wapenboek deel 1 (1998).
TIMMER - een weerhaak boven op een slang, zich
kronkelend om een knots, rechts een vaas met
loof zonder takken.
*Anspach (1901): grafzerk van Petronella Buytenweg, huysvrouw van Dirk Timmer, geb. Ede 27-9-1714,
inspector van het Collegium Medicum, stads- en gasthuis-Apothecar te Amsterdam, Ov. Amsterdam 31-71787. Een aangepast Timmer-wapen, zie beneden.
TIMMER - in goud een zwarte weerhaak. Helmteken: de weerhaak van het schild. Dekkleden: goud en
zwart.
*van den Bosch (1984): geslacht in Veenendaal, Renswoude. Zegel van Dirck Cornelisz Timmer,
Ederveen, 1767.
*Anspach (1901): Elias Timmer. Grafzerk te Ede, geb. ca 1648, ov. 12-10-1670?
 zw en foto van den Bosch.
TIMMER - in goud een zwarte weerhaak met in het midden een streep in de richting van de haken.
Helmteken: de haak van het schild.

Ft. Nineke Ch. Zeven
-Hissink.

*H.V.A. Folmer (brief 7-11-1996, zegel
van Derk Timmer in Archief van de Gelderse
Leenkamer, inv. nr. 166, d.d. 21-7-1778).

*Schutte (1975): 4.193 Antonius Timmer.
*Gelderland-5: Dirk Timmer, leenman van Dieren, Ede 14-4-1767.
TIMMER - een merk.
*Hoekelum-1: Elis Jansen Timmer, geërfde gerichtsman op Veluwe te Ede 14-4-1640.
*Gelderland-5: Wilhelmina Umbgrove wed. Joris Timmer, pred. Bennekom, 19-8-1739.
TIMMER - een merk.
*Gelderland-5: Dirk Timmer, -?- 30-7-1759; Derk Timmer, leenman van het huis Buren, Ede 24-7-1778.
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Hetzelfde merk is te vinden op de zerk van Dirk Timmer, geb. Ede 27-9-1714, inspector van het
Collegium Medicum, Stads- en Gasthuis Apothécar te Amsterdam, ov. Amsterdam 31-1?-1787, en
begraven Ede. Zie van Bruggen (2000).
TIMMER - drie merken. Helmteken: een antieke vlucht.
*Gelderland-5: George Elias Timmer, Arnhem 24-1-1760.
TIMMER-UMBGROVE - drie merken (TIMMER) en UMBGROVE. Helmteken: het merk.
*Gelderland-5: Wilhelmina Umbgrove wed. Joris Timmer, pred. -?- 1756.
TIMMERMAN - drie lelies (1-2). Helmteken: een kleine lelie zwevend tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Aart Gerrits Timmerman, leenman van Gelre, Epe 18-11-1741, 22-7-1748, Epe 13-3-1769,
?Epe 15-3-1769.
Heet ook Aart GERRITS; gebruikte hij zijn beroepsnaam ook als achternaam?
van TOELLEKEN, zie van TULLEKEN
van TOESTERENHAVE, TOESTERENHAVEN - een ankerkruis met negen blokjes.
*Arnhem-15: Willem van Toesterenhaven, Arnhem 1435 (2x). Omschrift: de naam; idem Jacop van
Toesterenhave, Arnhem 1436: de blokjes vierkant. Omschrift: de naam.
*Arnhem-29: charter 2948d: Willem van Toesterhave (een krulkruis met zeven blokjes), 19-4-1436.
Omschrift: afgebroken.
Als van BOECOP.
Variant: een krulkruis met zeven blokjes als bij ten Boecop.
*Gelderland-2: Willem Toesterhave, 19-4-1436. Omschrift: -- Oesterenhave.
Muschart: dus eigenlijk 't Oesterenhaven.
TOEWATER, TOE WATER - in goud op een blauwe zee een rode waterketel. Helmteken: boven een
gekroonde helm een rood St. Antoniekruis. Dekkleden: goud en rood.

▲Duinkerken (1992).
De zee beneden beschreven als gegolfde dwarsbalken. Ook beschreven als: drie verlaagde smalle
golvende dwarsbalken. Het helmteken ook beschreven als een vogelkruk met een lange verticale arm
tussen een vlucht.
Variant: in rood drie verlaagde, smalle, golvende dwarsbalken, vergezeld boven van een ketel met twee
lippen aan de zijden. Helmteken: een vogelkruk/taukruis/St.Antoniuskruis.
*Hattem-1: W. Toe Water, advocaat, Arnhem 26-9-1755.
Variant: van zilver op een rode zee een rode waterketel.
*kleur (Kwartierstaat d.d. 13-4-1745, zie LUTTEKEN).
Variant: een ketel met één hengsel en twee tuiten boven twee smalle zeer verlaagde dwarsbalken.
*Elburg-2-1: Heymerickt Toe Water, secr. der stadt Elburch 7-5-1715.
*Gelderland-5: Heymerick toe Water, secr. stad Elburg 15-7-1717.
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Variant: in goud drie gegolfde dwarsbalken met daarboven een zwarte waterketel. Helmteken: boven een
gekroonde helm een zwart St. Antoniskruis of taukruis. Dekkleden: goud en zwart.
*Duinkerken (1992): trouwbord; kleur (Nikkels).
xerox uit Duinkerken (1992).
Variant: twee zeer verlaagde, golvende dwarsbalken dicht bij elkaar, vergezeld boven van een waterketel
met een hengsel en aan beide zijden een tuit.
*Elburg-1: Henrick Toe Water, weesmeester te Elburg 1-4-1695. Lak.
*Gelderland-5: Henrik toe Water, Elburg 19-8-1712.
Variant: in rood een gouden ketel staand op een golvend water. Helm gekroond. Helmteken: een rode St.
Antoniskruis. Dekkleden: goud en rood.

*Het geslacht Toe Water. Wapenheraut 1902.

TOL, zie TOLL.
TOLHUYS - een dubbelkoppige adelaar met een hartschild beladen met drie vijfbladige bloemen.
*Klooster-1-3: zegel Wolterus Tolhuys, priester vicarius der Sint Walburch kerk te Arnhem.
*Arnhem-33: Wouter Tolhuys, priester vicarius der Sint Walburch kerk te Arnhem.1457. Omschrift:
beschadigd.
van TOLKENSLACH - een merk vergezeld van drie tollen. Helmteken: een tol van het schild.

*Bakkers- en brouwersgildebeker GMArnhem en AZ-541: Jan Gerritsen van
Tolkenslach, 1651.
Zeven (1993b): medaillon op beker, en AZ-541.

TOLL - in zilver een rood hart met gouden horizontale band eromheen/band als dwarsbalk erin. Helmteken:
een hert uitkomend.
*M.J. Nix: van Tol, Brummen.
*Brummen-1: Volckert Toll, scholtus ampt Brummen 11-3-1705 met in helmteken de kleine letters V en T;
Jonas Toll, Oeken 31-7-1708.
*Rhemen: Volckert Toll, scholtus ampt Brummen, 15-8-1694.
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*Gelderland-4: Jonas Toll, scholtis van ampt Brummen 2-4-1709, 4-9-1711, 7-9-1711. In helmteken de
letter J en T; Volckert Toll, gerichtsman 7-9-1711; Volckert Toll, scholtis ampt Brummen 17-3-1687.
Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Enghuizen-1: Jonas Toll, scholtis ampt Brummen 3-9-1711.

TOLLEKEN - gedeeld, I. TULLEKEN (dwarsbalk), II. in zilver een zwart merk (SERRIS).

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a fig. 10): Jan Tolleken, Arnhem 1622; Gelders
Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Jan Tolleken.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Tolleken = Tulleken. Een potloodaantekening identificeert II als SERRIS.
TOMSEN - een geplante boom. Helmteken: de boom.
*Gelderland-5: Nycolaes Tomsen, leenman van Gelre, Arnhem 2-7-1659.
van TONGEREN - gedeeld, I. drie bloemen met naar links ingebogen steeltjes, II. twee beurtelings
gekanteelde dwarsbalken.
*Hattem-2-3: Bartolt van Tongeren, erfgenaam van de Hattemer Mark 12-10-1450. Omschrift: de naam.
Muschart: Tongeren bij Epe.
van TONGEREN - twee en drie vairklokjes, in het schildhoofd vier klokken naast elkaar. Helmteken: een
klok tussen een antieke vlucht.
*Gelderland-4: Coenraedt van Tongeren, scholtis van Harderwijk 19-6-1623. Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Conraedt van Tongeren, schultus van Harderwijk, 21-8-1608.
Muschart beschrijft de vairklokjes nog als 'voorwerpen'.
*Harderwijk-3 Conraet van Tongeren, schultus van Harderwijk 13-1-1597. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
TONIS - een geplante boom. Helmteken: een dito boom.
*Gelderland-5: Nyclaes Tonis, leenman van Gelre, Arnhem 11-10-1650.
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TONISSEN - drie omgewende vogels. Helmteken: een ? tussen een vlucht.
*Brantsen: Arnt Tonissen, Lunteren 2-4-1588. Omschrift: de naam.
TOOX - een merk.
*Arnhem-30: Cornelis Teunissen Toox, 'verscipper van Amst(erdam) op Arnhem'
veerschipper tussen Amsterdam en Arnhem.
TOP - (doorgelopen). Helmteken: een boom.
*Gelderland-1: Gerrit Top 12-5-1783.
TOP - een monogram van de letters J, H en T. Helmteken: een boom.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van Johan Top Jr, Elburg, geërfde op
de Veluwe 21-12-1754. Zie ook Zeven (1993c).
*Elburg-2-1: Johan Top Junior 21-12-1754.
TOP - monogram van de letters L en T en daarboven bij wijze van schildhoofd een boom op grond,
vergezeld rechts en links van een op de grond geplante ronde bloem aan korte gebladerde steel.
*Elburg-2-4: Lambert Top en zijn vrouw Aartjen VOS, Elburg 17-4-1808.
TOP - een monogram van J en T. Helmteken: een boom.
*Elburg-2-2: Johan Top Jr, geërfde van de Veluwe 21-12-1754.
TOP - een tak met bladeren. Helmteken: de tak van het schild.

*Coll. NGV CWBB-1. Barneveld.
*Gelderland-1: Johan Top, Elburg 1-5-1783.
*Gelderland-5: Johan Top, ontvanger van de geestelijke goederen te en substituutontvanger van de verponding van het ampt Doornspijk, Elburg 7-10-1774.
Muschart: de bladeren zitten dicht opeen aan korte bladstelen, waardoor het stuk
ook op één blad lijkt.

TOP - een manshoofd. Helmteken: een kruin van een boom.
*Muschart 49c. Johan Top, geërfde van de Veluwe, Doornspijk 6-5-1768.
TOP - drie korenaren naast elkaar, vergezeld beneden van een klaverblad.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994c): zegel van Hendrik Top, man van Jaentje van ASSELT, Hattem 29-4-1810.
Ook Hattem-1.
TORBLICKE, zie van REIDT.
TORCK - doorsneden, A. effen rood, B. in zilver zeven blauwe ruiten (4-3). Helmteken: een vlucht van
zilver, beladen met zeven (4-3) ruiten van het schild, in de rijen elkaar rakend. Dekkleden: zilver, rood en
blauw. Schildhouders: twee griffioenen.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996C) zegel van Lubbert Adolph Torck, heer van Rosendaal, schepen van
Wageningen 2-8-1724.
*GAWageningen OA1210: zegel van Lubbert Adolf Torck, 's-Gravenhage 28-2-1744.
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◄Bron:
Hollandse
Genealogische
Databank.

*Wapenkaart 17e eeuw, coll. CBG: Willem Tork, zie
Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 40 (1986): 72-73.

Lubbert Adolf Torck, 22 mwi 1605.
GAA-Waardenburg blok 0439 inv. 2179.
*Schutte (1975): II.138 Fredericus Paulus Torck, Wageningen; III.23 Lubbertus Torck; en Ridderschap van
de Veluwe.
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*Rheden-3: A.J. baron Torck, vrijheer van Rosendaal, Voorschoten, Pellicom, Vuerst en Heerjansdam, heer
van Duijvenvoorden, Haarsloo en de Heegh, opperjagermeester van Veluwe, Hoofdschout van Maastricht
9-12-1791.
*Gelderland-5: Lubbert Adolph Torck, vrijheer van Rosendaal etc., Wageningen 8-4-1735, Lubbert Adolph
Torck, drost tot Wageningen 20-1-1721 (ook Frederik Wilhelm Torck, burgemeester van Hattum, en Jacoba
Johanna Torck, abdesse van het stift Hun[ne[p).
*Gelderland-6: Lubbert Torck, drost te Wageningen, 10-11-1616.
GAWageningen

Vlucht
Zeven (2006: 53.19):
Lubbert Adolph Torck,
Rozendaal, 11-6-1729.

Kroon met zeven parels
Zeven (2006: 29.05):
L.P.H. Torck,
Rosendaal, 14-8-1784.

Schelp en kroon met vijf fleuron
Zeven (2006: 20.16):
R.J.C. Torck, (schelp)
Rozendaak, 3-12-1793.

Zegelstempel van Lubbert Torck
(Bierens de Haan,1994)
*Epe-1-1: Lubbert Adolph Torck, baron, drossaard en burgemr. van Wageningen, extraordinaris raad van
Gelderland, richter tot Nybroeck, gecommitteerde raad ter admiraliteit tot Amsterdam. Datum?
*Veluwe-2-1: wijlen Torck, Roosendaal 25-6-1764.
*Veluwe-2-3: L.A. Torck, landdrost van Veluwe, Nijkerk 16-5-1733. Omschrift: L.A. Torck.
*Veluwe-2-14: L.A. Torck, Landdrost van Veluwe etc. Roosendaal 12-8-1785.
*Putten-1-2: Willemina Johanna Torck, vrouw van Lucas Willem van Essen 2-1-1745.
*Wageningen-1: Lubbert Adolph Torck, 28-8-1724.
*Ede-2: L.A. Torck, 23-1-1751.
*van Lawick: L.A. Torck, verwalter Landdrost van Veluwe 24-9-1725.
*van der Hoop: Lubbert Torck, vrijheer van Roosendael en Pettekum, landdrost van Veluwen 7-4-1741.
*Nuys: L.H. Torck, Zutphen 13-5-1756.
*Brantsen: W. Torck, rekenmeester in 'sHage 17-2-1744.
*Gelderland-2: Johan Torck, heer tot Hemert, amptman van Bommel, Tieler- en Bommelerwaard, drost in
Wageningen, 14-5-1629.
zw (Ridderschap van de Veluwe); zw (Nix); zw (vHelbergen); kleur (vdBosch); zw (Wapenkaart 17e eeuw,
coll. CBG, zie Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 40 (1986): 72-73; van zegel uit Acht zwerfstenen in Gelders
Landschap; Museum de Commanderij te Nijmegen: in trappenhuis 1985.
*Zeven (1999): zegel van Lubbert A. Torck, 1744.
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Variant: een aanziende helm met vijfbladerige kroon. Schildhouders: twee gouden omgewende griffioenen
met opwaartse vleugels.
*Staats Evers (1874) nr 2.26: A.J. Torck van Voorschooten, Arnhem, ca 1760.
*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem 17: A:J:Torck v. Voorschooten. Ca 1760.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
Variant: van den Bosch tekent de vlucht gedeeld als het schild, zoals dat is terug te vinden in Ridderschap
van de Veluwe.
Variant: helmteken: een vlucht, elke vleugel beladen met een dwarsbalk, waarop zeven (4-3) ruiten.
*Gelderland-5: Lubbert Adolph Torck, vrijheer van Rosendaal en Petkum, Amsterdam 5-2-1740.
*ten Houte de Lange (2001).
TORCK - een schild beladen met een kruis van de Ridderlijke Duitse Orde, met een middenschild:
doorsneden, A. effen, B. zeven ruiten (4-3). Schilddekking een naar linksgewende stormhelm wwarop een
struisveer. Schildhouder: rechts een aanziende leeuw; links een liggende leeuw. Alles op een sokkel.
Frederik W. Torck voerde twee zegels.

◄Het schild gelegd op een gelijnd
breedarmig kruis (Liber Sig. RDO).
Zeven (2006: 5027): F.W. Torck, Frederik Willem Torck, Utrecht, 25-9-1735.
Arnhem, 12-4-1790: een zegel
der Duytscher Ordens Ridder en Commanduyr van Doesburgh.
met een breedarmig kruis
In Liber Sig. Ridderlijke Duitse Orde

Uit: Bierens de Haan (2000): Lubbert Adolf Torck, 1757. Wapen (kleur)
getekend door W. ten Haegh. GAA, Archief Sint Nicolai Broederscha[,
inv. 95, f 27.

TORCK - in zilver zeven (4-3) blauwe ruiten en een rood schildhoofd.
*Gelderland: (zie van HOORN) wijlen Lubbert Adolph Torck, -?- 6-11-1758.
TORCK van NEDERHEMERT en DELWIJNEN/QUADT van WICKERADT - alliantiewapen: man; Quadt
van Wickeradt, vrouw: Torck. Beide schilden gedekt doort een kroon met drie fleurons en twee drie-parels.
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Sterk vergroot.
Detail van schilderij, waarop Maria Torck, vrouwe van Nederhemert en
Delwijnen (ca 1618-Wickradt 1654), tr. Willem Thomas Quadt van
Wickeradt.
Bron: Bierens de Haan (red.). 2002. Alliantiewapen van WickeradtTorck.
TORCK/van HOORN - alliantiewapen TORCK (ruiten) en van HOORN (hoorn).
*Anon. (1955): afb. van alliantiewapen van L.A. Baron Torck van Rosendaal en Petronella van Hoorn.
Tussen beide wapens het wapen Rosendaal.
TORCK/PIECK - TORCK en PIECK (rood en zilveren kruis).
*J. Belonje. 1941. Steenen charters, fig. 13 t.o. p137: foto van grafsteen in kerk van Heesbeen van jr.
Willem Torck Lubbertsz, ov. 1577 en zijn vrouw Bartha Pieck tot Wolfswaard ‘met hunne wapens en aan
elke zijde vier kwartieren.’
TORCK van ROSENDAAL - gevierendeeld, 1 en 4. TORCK, 2 en 3. een roos (van ROOSENDAAL).
Schilddekking: een kroon met drie fleurond en twee drie-parels. Schildhouders: twee griffioenen.

Zeven (2006: 20.08): R.J.C. Torck, Rosendaal, 7-10-1794.
*Klesser (1995).
zw (Klesser, 1995).
TORCK - van WICKERADT - alliantiewapen van WICKERADT (hoekige dwarsbalken) en TORCK (ruiten)
TRANT - een leeuw, op de schouder beladen met een groot schildje, waarin zeer waarschijnlijk negen
ruiten (5-4).
*Arnhem-15: Gerit Trant, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: afgebroken.
Een groot schildje? Zie ook THRANT.
TRIP - in zwart drie gouden of zilveren trippen.Helmteken: op een kroon een uitkomende springend hert.
Links en rechts van het schild een sokkel, versierd met een gesteelde plant eindigend in drie bloemen,
waarop een vaas met vruchten en bloemen.
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◄Ontleend aan Johanniternieuws juni
2009.
▲Zeven (2006: 21.18): W.H. Klinkenberg van Echten, Op Huise Deijle, 11-6-1797.
Hij gebruikte niet zijn eigen zegelstempel, want zijn wapen toont drie molenijzers (zie bij KLINKENBERG
van ECHTEN. Is hij geliëerd aan de familie Trip?
TROOST - in goud een geharnaste blauwe arm komende uit een kleine wolk die van rechterrand uitgaat en
houdende een kromme/Turkse sabel naar rechts gebogen in de hand. Helmteken: een uitkomende
gekroonde leeuw/de arm met het zwaard op een blauw-gouden wrong. Dekkleden: goud en blauw.
*coll. Muschart: A. Troost, Arnhem 13-11-1784: levert drogerijen aan J. van Nas, apothecar te Wageningen.
*Arnhem-18: Jan Troost, lid van het Gemeentebestuur Arnhem 16-1-1801.

*coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St.
Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ-542:
A. Troost, raadsheer 1780.

▲Zeven (2006: 55.30): A. Troost, Arnhem, 7-4-1786 Schilddekking: een kroon met vijf fleurons.

*Gelders Archief inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat vendel Arnhem:
Rutger Troost, vaandrig Ao 1775, Luijtenant geworden Anno 1781,
Hopman geworden Ann 1784.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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Variant: een beklede arm met elleboog omlaag. Helmteken: de arm met sabel, de elleboog rechts van de
sabel schuinrechts omhoog.
Variant: de geharnaste arm met zwaard uit een wolk die van de linkerrand uitgaat komende.
*AZ-543: Johan Troost, gardiaen, 1737, AZ-544: R. Troost, Extras. Raad, 1781, AZ-545: Rutger Troost,
Gardiaaen, 1783.
Variant: Helmteken: de arm met het zwaard en elleboog rechts.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, R. Troost, extras raad 1781.
Variant: Helmteken: de arm met elleboog, rechts met sabel en de duim rechts omhooghoudende.
*Arnhem-13: Jan Troost, lid van het Gemeentebestuur van Arnhem 14-10-1802. Omschrift: de naam.
Variant: een beklede arm komende uit een van de rechterrand uitgaande wolk en
houdende een verticaal geplaatst zwaard.
TRUHAUR - een aanziende hertenkop met een sterretje tussen de hertenhoorns.
*Rhemen: Jan Krachtsoni, scepen in den Nijenbroick, 1489. Omschrift: de naam.
Identiek aan KERCHOFF. In de tekst: Johan DOMMELDOICK Crachtssoen.
TRIJSBUCH - drie beurtelings gekanteelde dwarsbalken, vergezeld boven van een bolletje.
*Hattem-2-3: Johan Trijsbuch Harmsz, schepen van Hattem 7-6-1421. Omschrift: de naam.
TUELLICKEN - een merk en in het schildhoofd twee ramskoppen naast elkaar.
*Hoff: Rutger Tuellicken, geërfde in Veluwe 3-6-1576.
Zie ook TULLEKEN.
TUENISSEN - de letters T en H.

*Arnhem-30 en AZ-546: Hermen Tuenissen, Gardiaen, 1669.
uit Bron en AZ-546.
TUENESSEN - doorsneden, A. een omgewende, gekroonde smidshamer, B. een merk, vergezeld boven
van een ring. Helmteken: afgebroken.
*Arnhem-6-1: Cornelis Tuenessen, erfpachter 15-11-1691. In tekst: Theunissen.
*Arnhem-6-3: Cornelis Tuenessen, erfpachter in Overbetuwe 15-11-1691. In tekst: Theunissen.
van TUIL - zie van TUUL en van TUIJLL.
TULLEKEN – wapen uitgehakt. Helmteken: een antieke vlucht waarvan de viirste vleugel op de bovenhelft
beladen is met twee liggende ruitvormige gespen met de tongen horizontaal naar recht gerichtm
schuinrechts boven elkaar, de achterste vleugel op de bovenhelft beladen is met één ditto gesp

*Muschart (1937b): zerk in de Eusebiuskerk te Arnhem. Het betreft Rutger
Tulleken.Rutger Tollicken Rurgerszoon, burgemeester van Arnhem, ov. 28-6-1580, lid van
Rekenkamer van Gelderland, tr. Geertruyt Gaymans.
Vermoedelijk komen de gespen uit het wapen.

TULLEKEN - een merk op grond.
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*AZ-550: Gijsbert Tulleken, gildemeester, 1737.
TULLEKEN - in goud een zwarte dwarsbalk beladen met twee goud gehoornde zilveren ramskoppen.
Helmteken: een zilveren ramskop met hals, goudgehoornd. Dekkleden: zwart en goud.

*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem
AZ-548 Dirck Tulleken, Gildemeester
en AZ-550: Gijsbert Tulleken, gildemeester 1737, AZ-548: Dirck Tulleken.

sterk vergroot

Kroes (2008): Tulleken nr 50 (Chine-de-commande).

Zeven (2006: 60.14): Willem Tulleken, ▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.
fungeerend schepen van Arnhem,
Arnhem, 9-2-1810.
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* Evers (1874) nr 2.27: R. Tulleken, Arnhem 10-1-1746; J.E. Tulleken Arnhem, 12-11-1768, zie ook
OTTERS.

◄Schutte (1975): I.350 Arnoldus Tulleken, Arnhem; V.37 Rutger Tulleken;
idem J.E. Tulleken, Arnhem 1785; idem Mr. Jan Christoffel Tulleken, Arnhem
1717 rentmeester van Munnikhuisen en Renckum, hopman.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

*Elburg-2-2: zegel Johan Burchard Tulleken, schepen van Elburg 9-4-1783.
*Nuys: D.C. Tulleken, Elburgh 9-2-1755.
*zie ook WIJNEN.
*Rheden-2-1: Arnolt Tuellecken, schepen van Arnhem 11-11-1597. Omschrift: de naam.
*Arnhem-3: Derk Tulleken, J.U.D., schepen van Arnhem 30-1-1736.
*Arnhem-4: Arnt Tuillicken, gerichtsman 25-3-1600; J.C. Tulleken 18-2-?1720.
*Arnhem-6-1: Arnt Tulleken, schepen van Arnhem 28-4-1599. Omschrift: de naam; Abraham Tulleken,
schepen van Arnhem 5-2-1640. Omschrift: de naam.
*Hoff: Abraham van Tulleken, burgemr. van Arnhem 28-3-1650.
*Arnhem-16: Arnolt Tulleken, schepen van Arnhem 21-5-1602. Omschrift: de naam met de letters R en S
erachter. Tussen de bovenrand van het schild en de zegelrand de drieV letters naast elkaar; idem Rutger
Tulleken, Arnhem 18-5-1659.
*Klarenbeek-1: Arnoldt Tulleken, rentmeester der stad Arnhem 13-9-1647; Derck Tulleken, Arnhem,
lieutenant 17-9-1677; R. Tulleken, Gelders leenman, Arnhem 29-8-1781.
*Hattem-1: Oswald Tulleken, hoofdschout van Hattem 22-11-1748. Omschrift: Osowalt Tulleken.
*Duinkerken (1991): wapen van mr. Johan Burchard Tulleken op lijst van schilderij in Arent thoe
Boecophuis, Elburg.
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◄Bron: Duinkerken (1991).

◄zilvergehoornd

Zie ook TUELLICKEN.
*Gelderland-2: Rutger Tulleken, schepen van Arnhem 7-5-1583; idem Gelders leenman, Arnhem 13-11613; Rutger Toellicken, schepen van Arnhem, 7-5-1583. Omschrift: de naam. In tekst: Tulleken; Arndt
Tellicken, 15-1-1597, 20-8-1596. Tekst: Tulleken.
*van den Enk & Zeven (1984): beschadigd zegel van Evert Tulleken, Kerk. Archief Beekbergem, inv. nr 80.
*Arnhem-27: kleuren fout.
*Rhemen: Arndt Tulleken, med. doct. Arnhem 16-12-1669. Omschrift: de naam
*Brantsen: Arnolt Tulleken, med. doctor en huijsmeester der borgerweezen tot Arnhem, Arnhem 16-121669. Omschrift: de naam; Mr. Willem Jan Tulleken, schepen van Arnhem. Arnhem 29-4-1809; Gijsbert
Tulleken, burgemeester van Arnhem, geërfde in Veluwenzoom, Arnhem 3-11-1708.
*Veluwe-8: Rutger Tulleken, Elden 22-2-1607. Omschrift: de naam.
*Arnhem-30: Everhart Tulleken, gildemeester ca 1710.
*Arnhem-34: Rutger Tulleken, schepen van Arnhem 24-7-1582. Omschrift: onduidelijk.
Variant: schaapskoppen niet goud gehoornd en met korte halzen en de dekkleden en wrong: zwart en
zilver.
Variant: Helmteken: de ramskoppen met hals.
kleur (vdBosch); kleur (WIJNEN); zw (vHelbergen), zw (Duinkerken, 1991).
Variant: Helmteken: de ramskoppen omgewende en met hals.
*Gijsbert Tulleken Junior, J.U.D., schepen van Arnhem 13-4-1753. Omschrift: de naam.
Variant: merk en in een schildhoofd twee ramskoppen naast elkaar.
*Rheden-2-1: Evert Tullicken, geërfde en gerichtsman in Veluwezoom 3-8-1582.
Variant: de ramskoppen in het schild en helmteken opgewend. Een aanziende helm met goud-zwarte
wrong. Dekkleden: goud en zwart.
Variant: de ramskoppen in het schild en helmteken opgewend, en vergezeld van de letters H en T.
*Horst-1: Evert Tulleken, Beekbergen 1-3-1723.
Variant: het veld van zilver.
Horst-1: Willem Jan Tulleken, burgemeester van Hattum, 8-1-1745.
Variant: helmteken de ramskop komend uit een gouden kroon. Schildhouders: twee goudgehalsbande
zilveren windhonden.
*ten Houte de Lange (2001).
*Gelderland-19: Mr. Gerhardus Tulleken, schultus van het ampt Epe, 1808.
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*Staats Evers (1874) nr
1.31: J. Tulleken,
Arnhem, 1691; nr 1.43:
H. Tulleken, Arnhem,
29-6-1701; nr 1.51:
Derck Tulleken, Arnhem,
11-10-1710; nr 1.69:
Gijsbert Tulleken,
Arnhem, 22-1-1734.,
Gijsb. Tulleken den 22
Jan: 1734. Tek. W. ten
Haegh.*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert Arnhem nr 16: L. Tulleken, 1691, H: Tulleken,
1701.d.16.April, Derck Tulleken, den 11 Octob: 1710; nr 17: R. Tulleken, den 10 Jan. 1766, J.E. Tulleken,
den 18 November 1768.
foto’s ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Arndt Tulleken, Arnhem schepen,
ov. nov. 1654; Gelders Archief, inv. 2089 Arndt Tulleken, Renthm[eeste]r. Obiit 1649 6 sept.; Jan Christoffel
Tulleken, I:V:Dr. Rentmeester van Munnikhuisen en Renckum, Hopman.

foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit. Zie ook Reyer EVERWIJN, Wilhelm SLUIJSKEN, Willem MUIJS.
Jacob WELTINCK.
*AZ-549 Everhart Tulleken, Gildemeester, AZ-550 Gysbert Tulleken, Gildemeester, 1737.
zie ook HUYGHEN, OTTERS, en WOLTINGH, Reyner EVERWIJN.
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TULLEKEN - in goud een zwarte dwarsbalk, beladen met twee aanziende zilveren ramskoppen met
gouden hoorns.

Bron: Wijnen.
TULLEKEN - doorsneden, A. een dwarsbalk, beladen met twee omgewende ramskoppen, B. opnieuw
doorsneden, a. een dwarsbalk, b. twee takjes en ertussen een figuurtje.

*Gelderland-19: Mr. Gerhardus Tulleken, schultus van het ampt Epe, 1808.
AZ-547: Abraham Tulleken, Gildt.meester,
* Variant: de ramskoppen in het schild en helmteken opgewend, en vergezeld van de letters H en T.
*Horst-1: Evert Tulleken, Beekbergen 1-3-1723.
Variant: het veld van zilver.
*Horst-1: Willem Jan Tulleken, burgemeester van Hattum, 8-1-1745.
Variant: helmteken de ramskop komend uit een gouden kroon. Schildhouders: twee goudgehalsbande
zilveren windhonden.
*ten Houte de Lange (2001).
TULLEKEN - geen beschrijving beschikbaar.
* Kerk. Arch. Beekbergen inv. 80 (1717): zegel van Evert Tulleken.
TULLEKEN - gevierendeeld, 1 in zilver een zwarte dwarsbalk, beladen met twee ongewende zilveren
ramskoppen, 2. als kwartier 1: de ramskoppen niet omgewend, 3. in rood een zilveren schuinbalk, beladen
met ?, 4. in zilver twee zwarte palen.

sterk vergroot
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bovenin het titelblad het wapen
van de stad Arnehm

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Abraham Tulleken, Arnhem 1637 burgemeester, ov. 27-5-1654.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: die Burgermr. Abraham Tulleken,
1638. Obijt Ao 1651, 29 Maia (=29-5-1651).
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
TULLEKEN - doorsneden, A. TULLEKEN (dwarsbalk), B. opnieuw doorsneden, a. een dwarsbalk, b. een
van de snijlijn uitgaande halve roos en twee schuingeplaatste gebladerde takjes. Helmteken: kop en hals
van een ram.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Abraham Tulleken,
gildtmester 1737.
TULLEKEN - gedeeld, I. TULLEKEN (dwarsbalk), II. van PABST (gevierendeeld, mijters en leeuwen).
Helmteken: een ramskop met hals.
*Gelderland-5: R. Tulleken, leenman van Gelre, Rhenen 11-3-1774.
TULLEKEN - gevierendeeld, 1 en 4. in goud een zwarte dwarsbalk beladen met twee goudgehoornde
zilveren ramskoppen, (in kwartier 1 omgewend) (TULLEKEN) 2. in rood een zilveren kraanvogel met
gouden steen in de rechterpoot (EVERWIJN), 3. doorsneden, A. in blauw een zilveren dwarsbalk, B. in
zilver een van de deellijn uitgaande halve goud geknopte en groen gepunte rode roos, beneden vergezeld
met twee groene, gebladerde rozentakjes, waaraan een knop (de VOS). Helmteken: een zilveren
goudgehoornde ramskop met hals. Dekkleden: zwart en goud.

Uit: Eén van de wapenboeken in het GAArnhem.
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TULLEKEN - gedeeld, I. HUYGHENS (dwarsbalken), II. TULLEKEN. Helmteken: tussen een vlucht de
letters W en H. Een mansschild.
*Arnhem-3: Wilhelmina Tulleken, wed. van de Arnhemse burgemr. Wilhelm Huijgen.
TULLEKEN - gevierendeeld, 1. TULLEKEN, 2. COETS (drie jachthoorns), 3. in blauw vijf (2-1-2) zilveren
penningen, 4. COETS. Helmteken: TULLEKEN.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Mr. Gijsbert Tulleken, burgemeester van Arnhem.
TULLEKEN - gevierendeeld, 1. TULLEKEN, 2. doorsneden A. in blauw drie gouden vijfpuntige sterren, B.
effen rood, 3. in blauw vijf (2-1-2) zilveren penningen, 4. in rood vier (2-1-1) zilveren ringen. Helmteken:
TULLEKEN.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Mr. Gijsbert Tulleken, burgemeester van Arnhem.
TULLEKEN - gedeeld, I. TULLEKEN, II. doorsneden, A. in blauw boven een gouden ster, beneden een
gouden wassenaar, B. in rood een zilveren naar links gewende omkijkend Paaslam, de zilveren gespleten
wimpel beladen met een gouden kruis aan een gouden stok. Helmteken: een omgewende zilveren
dierenkop tussen een omgewende zwart en gouden antieke vlucht. Dekkleden: rechts goud en zilver, links
goud en blauw

De gouden zoom om het schild zie ik als
een versiering.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Arnoldt Tulleken, Arnhem, hopman.;
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Arnoltt Tulleken, Hopman.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit. Volgens een
potloodaantekening, mogelijk van Muschart, is het tweede veld van
LEEUWEN.

TULLEKEN - gedeeld, I. TULLEKEN, II. VERSTEGHEN (uitgerukte groene boom). Helmteken wn
dekkleden: TULLEKEN.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Everhart Tulleken, Arnhem, hopman
1651, Arnhem 10-11-1641; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St.
Joosten Schutterij Arnhem: Everhard Tulleken, Hopman, 1651. Obiit
1661 10 Novemb.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.

1123

TULLEKEN - gvierendeeld, 1. TULLEKEN, 2. van SINGENDONCK (rood kruis), 3 en 4. VERSTEGHEN
(uitgerukte groene boom). Helmteken: TULLEKEN.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Everhart
Tulleken, Arnhem, hopman 1651, Arnhem
10-11-1641; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten
Schutterij Arnhem: Everhard Tulleken, Hopman, 1651. Obiit 1661 10
Novemb; Johan Tulleken, Ao 1662.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit. Volgens een
potloodaantekening, mogelijk van Muschart, is het tweede veld van
SINGENDONCK.
TULLEKEN - gedeeld, I. OTTERS (otter), II. TULLEKEN.

*Muschart 14L: Abigael Martha Tulleken, tr. Mr. Herman Henrick
Otters. Wapenboeck van de Overwacht van het Coninckstraetse
vaendel te Arnhem van Ao 1739, Gem. Museum Arnhem.
1662.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
TULLEKEN - gedeeld, I. TULLEKEN, II.gedeeld, a. opnieuw gedeeld van vier stukken zilver en zwart, b.
effen zilver. Helmteken: TULLEKEN. Dekkleden: zwart en goud.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Rutger Tulleken, 1616 rentmeester van Arnhem, Gelders Archief, inv. 2089
Rutger Tulleken, Rentm[eeste]r der Stadt Arnhem, 1616.
foto ACZ. Zie voor fotokwaliteit de Inleiding.
Muscharts beschrijving luidt: II. in zilver twee zwarte palen.
TULLEKEN - alliantiewapen, man: gevierendeeld, 1. TULLEKEN, 2 en 4. COETS, 3. in blauw vijf
penningen (2-1-2). Twee helmtekens: rechts TULLEKEN (omgewend), links: een gouden kroon waaruit een
boomstam van natuurlijke kleur, Dekkleden, rechts groen en goud. Vrouw: van METELERKAMP:
gevierendeeld, 1. in zilver drie groene graanplanten met gouden aren op groene grond van
METELERKAMP), 2. MUNTERS of van ARNHEM, 3. UMBGROVE, 4. in goud een rode leeuw (misschien
van Eck of van der HORST). Het schild gedekt door twee toegewende helmen zonder helmtekens.

Helmtekens: Tulleken en
Coets.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Gijsbert Tulleken senior, I:U:Dr:, Burgermr. der Stad
Arnhem.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding. Identificatie in potlood
(van. Gijsbert Tulleken(1714-1789), zv Jan Christoffel Tulleken en
Christina Wilhelmina Coets, tr. Maria Magdalena van Metelerkamp
(1718-1741). Is het vierde kwartier? Muschart schrijft in potlood
van Metelerhorst
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TULLEKEN - allaintiewapen, man: gevierendeeld, 1. TULLEKEN, 2. (CUPER), 3. (OPHEFT), 4. van
SUCHTELEN. Twee helmen, alleen op de rechter een
helmteken: TULLEKEN omgewend. Dekkleden: zwart en goud;
vrouw: gevierendeeld, 1. in zilver een schuinbalk beladen met
drie zilveren zespuntige sterren (WILBRENNINCK), 2.
TULLEKEN, 3 in goud drie omgewende stappende hanen
(NOEIJ), 4. In zilver een jachthoorn (COETS). Twee
helmtekens: rechts: de ster van het schild tussen en blauw en
zilveren vlucht, links: TULLEKEN. Dekkleden: zwart en goud.

foto ACZ. Zie
voor kwaliteit de
Inleiding.
Identificatie in
potlood (van
?Muschart).

TULLEKEN - alliantiewapen; man: gevierendeeld, 1. TULLEKEN, 2. in zilver drie tulpenplanten (van
METELERKAMP, maar die heeft graanplanten in het wapen), 3. COETS, 4. van ARNHEM. Twee
helmtekens: rechts: TULLEKEN, links beschadigd. Dekkleden: geen; vrouw: gevierendeeld, 1. opnieuw
gevierendeeld, a. in zilver drie omgewende zwarte vissen, b. in blauw een esculaapstaf, c. in rood een
gouden raam?, d. in zilver drie rode dwarsbalken (VELSE), 2. doorsneden, A. in zwart een twee
toegewende appelschimmels, B. ingoud een breedarmig verkort zilveren kruis (BOELLAARD), 3. in zilver
een half aanziende goudgehoornde ossenkop (ten NUIJL), 4. in zilver een zwarte goudgehoornde
eenhoorn. Vier helmtekens: rechts beschadigd, links op een gouden kroon een zilveren springend paard.
Het geheel geplaatst op een grond met rechts en links grasplanten.

*Gelders Archief inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: J.E. Tulleken, 1785.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Identificatie in potlood (van ?Muschart). Er staat Metelerhage.
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TULLEKEN - gevierendeeld, 1 en 4. in goud een zwarte dwarsbalk beladen met twee gouden naar rechts
gewende ramskoppen, 2 en 3. in goud een rode keper, vergezeld van drie zwarte zwijnskoppen; in een
blauw schildhoofd drie gouden zespuntige sterren naast elkaar. Een hartschild: in blauw drie gouden
kepers, vergezeld in de linker en rechter bovenhoeken van een gouden zespuntige ster.

*Jan Storm van Leeuwen2009. Het boek der psalmen besproken.
Zeeuwse Tijdschrift nrs 5-6 2009: 48-49. Dit boek werd in Middelburg
in 1773 uitgegeven. De bedoeling was dat het een gezamenlijke
uitgave van de Zeeuwse uitgevers zou worden. Op de buitenzijde
staat het wapen van Daniel Tulleken afgebeeld. Hij is een belangrijke
en invloedrijke Middelburger, en Heer van Melis- en Mariënwaerdt
van TUUL - drie brakkekoppen met gesloten bek, de snoet schuin omhoog, vergezeld geheel boven en
tussen de twee bovenste koppen van een zeer klein hellend sterretje.
*Arnhem-15: Reinnolt van Tuul, Arnhem 1436. Omschrift: de naam. In tekst: van Tuijle; idem Arnt van Tuul,
Arnhem 1436. In tekst: van Tuijle.
Zie van TUIJLL.
van TUUL - drie omgewende dierenkoppen (?hondenkoppen). Helmteken: op omgewende steekhelm een
omgewende brakskop met hals. Omschrift: --- TUIL.
Het schild omgewend.
Variant: drie omgewende brakskoppen.
*Rhemen: Jacop van Tuil 1-3-1543. Omschrift: de naam.
van TUNGEREN - vijf klokken (2-3) en in het schildhoofd vier dito klokken naast elkaar. Helmteken: een
dito klok tussen een antieke vlucht.
*Harderwijk-2-2: Papierwaszegel: Coenraet van Tungeren, scholtus tot Harderwijk 9-12-1609. Omschrift: de
naam.
Muschart voegt nog toe: hij tekent Conradt, zonder twijfel klokken, de klepels van twee in het schildhoofd
te onderscheiden.
Bijgeschreven: met vairklokjes i.p.v. klokken.
van TUIJL - een dwarsbalk, vergezeld boven van drieschuinkruisjes naast elkaar.
*Hattem-2-3: Willam van Tuijl 24-3-1455. Omschrift: Willam van Tule.
van TUIJLL - drie brakskoppen. Helmteken: op een gekroonde steekhelm een brakskop met hals.
*Gelderland-2: Arnt van Tuijll, 19-4-1436. Omschrift: van Tuil; Giesbert van Tuijle, 19-4-1436 (zegel
verloren).
Zie van TUIL en van TUIJLL.
*Klooster-1-1: Jacob van Tuyll, schepen van Arnhem 23-8-1539.
*Arnhem-6-1: Jacop van Tuijll, schepen van Arnhem 4-2-1555. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-2: Jacop van Tuijll, schepen van Arnhem 27-7-1550. Omschrift: de naam.
Zie van TUUL en van TUIL.
Zie ook bij van Tuyll van Serooskerken in Johanniternieuws juni 2009

1127

*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.

W.R. van Tuyl, heer van Serooskerken, hoogheemraad
(1830-1835).
*Eemland Archief, Kaart Heemraadschap Rivier de Eem etc.
De koppen zijn niet van een brakshond.

Variant: in zilver drie omgewende rode brakskoppen. Helmteken: op een omgewende traliehelm een dito
omgewende brakskop. Schild, helm, helmteken en kop omgewend. Schildhouders: twee wildemannen met
in hun buitenhand een groene gestengelde tweebladige rode vierbladige bloem getopt door een gouden
kroon houdend.
*ten Houte de Lange (2001).
van TUIJLL - alliantiewapen, man WYNTGES (in goud een rode lelie), vrouw van TUIJLL: in zilver drie
rode brakskoppen( met lange tong uit de bek).

Hendrik Wyntges en Joffr. Geertruid van Tuijl, sijn Huysvrouw. Elk
schild gedekt door een kroon met drie fleurons en twee parels.
Bibliotheek Arnhem kluis 799, wapentekening ingeplakt.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
TUIJNENBERGH - een monogram op gekroond schild.
*Veluwe-2-1: J. Tuijnenbergh, Barneveld 10-3-1752.
TWICKEL ook TWICKELO[E] - in zilver een zwarte driehoekige schoorsteenhaal. Helmteken: op een
zwart-zilveren wrong drie waaiersgewijs geplaatste struisveren.
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R.W.A.M. Cleverens. 1988.
Het geslacht van Heeckeren.
Middelburg. 220p.

Eén van de 32 kwartieren
Van Lintelo (zie aldaar)

Men kan zich afvragen of de tekenaars struisveren voor ogen hadden.

van TWILLER - in zilver zes (3-2-1) rode lelies. Helmteken: een lelie tussen een zilveren en rode vlucht.

Detail van een schilderij van het Weeshuismeesters, in het Weeshuis te Nijkerk. Bron: Bierens de Haan,
(red.) (2002).
*Gelderland-5: Gijsbert Twiller, Hoevelaken 16-10-1633.
*Hoffman (1933, 1941): zegel van Amelis van Twiller, huw. akte 1627 Archieven van het Deventer
Gasthuis.
zw (Hoffman (1933).
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Zie ook van ’t WILLER en TWILLERT.
Variant: de vlucht antiek.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

Zegelafdruk van Amelis van Twiller,
Nijkerk 16-7-1638.
Omschrift: S”AMELIS VAN TWIL[ler].
GANijkerk, Weeshuisarchief inv. nr. 70.

Platte zegelafdruk van Rijcket van Twiller,
Provisor oder weesmeester ofte
Regent van het Weeshuis te Nijkerk.
Nijkerk 16-7-1639.
GANijkerk, Weeshuisarchief inv. nr. IV.18.

TWILLERT - in zilver 6 rode lelies (3-2-1) en een smalle rode schildzoom. Helmteken: een lelie van het
schild tussen een antieke zilveren vlucht. Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.
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*Van Twillert (Nijkerk, Gelderland). Heraldisch Tijdschrift 15 (2009): 17.
Registratie van wapen op verzoek van de aanvrager Harmen van Twillert te Franeker.
TIJE - een aanziend gestelde wildeman met beide handen een knots in slaande houding recht omhoog
houdend, tussen twee rijstakjes.
*Hattem-2-3: Johannes Tije, priester 7-12-1414. Omschrift: afgebroken.
TIJMANSZ - de hoofddrukletters A en T.
*Gelderland-6: Aert Tijmansz, Scherpenzeel, 4-2-1568. Omschrift: (plat). Papierwaszegel.
TIJNAGEL - een kruis en een barensteel gaande over het bovengedeelte van het kruis.
*Muschart 46A. 's-Hertogenbosch. Veluws?
TIJNAGEL-- in goud een zwarte haan met rode kam. Helmteken: een haan.
*Muschart 59K Tiel. Wagenings?
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN’
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter U
Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van
het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in zijn
wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie, die
opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente-archief van
Barneveld. Geleidelijk aan zullen de nog ontbrekende afbeeldingen worden toegevoegd.

van UBBERGEN - een vijfbladige bloem met puntkroonbladeren.

*Arnhem-32: Werenbent van Ubbergen 6-11-1394.
*Gorissen (1959).

van UBBERGEN/van der LAWIJC - gevierendeeld, 1 en 4. van UBBERGEN (bloem), 2 en 3. van LAWICK
(geënte balk en twee sterren).
*Arnhem-32: Hille van der Lawic, tr. van Ubbergen.
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van UCHELEN - in goud een uitgerukte eikenboom van natuurlijke kleur, bevrucht zes gouden eikels.
Wrong: groen en goud. Helmteken: een boom van het schild tussen een groen-gouden vlucht. Dekkleden:
goud en groen.

▲Bron: Hollandse Genealogische Databank

*Ned. Patr. 22.
*ten Houte de Lange (2001).
*Ede-1: Zeger van Uchelen, Arnhem 6-9-1667. Boven het schild de letters S, V en V.
*Gelderland-16: Zegher van Wchelen, schepen van Arnhem, 28-1-1588. Omschrift: de naam.
*Brummen-1: Herman van Uchelen, Spanckeren 29-10-1708.
*Arnhem-6-1: Henrick van Uchellen, geërfde der buurschap Uchelen 24-2-1554. Omschrift: de naam;
Zegher van Uchelen, geërfde in Veluwe 10-6-1566. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Dibbith van Uchelen, geërfde in Veluwen, 9-10-1613, 7-3-1614: een uitgerukte boom.
Omschrift: plat.
Zie ook CROISET van UCHELEN, Johan de GREVE, Godefridus HOEING.
van UCHGELEN - in goud een groene boom met gouden vruchten op een grasgrond/een geplante boom.
Helmteken: een boom van het schild. Dekkleden en wrong: groen en goud.

*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of
Kramersgilde, Arnhem en AZ-551: Zeger van Uchgelen,
gildemeester 1708 (Zeven, 1996c).
AZ-551.
◄Detail van Titelblad Kaartboek Sint Catharinae in Arnhem. Reprod. 1988 en
Leppink (1997): 361. Herman van Uchgelen. Zie Dibbets voor gehele titelblad.
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Zeven (2006: 13.36): Zeger van
Uchgelen,Arnhem, 30-1-1667.

Zeven (2006: 43.22): Zeger van Uchgelen,
Arnhem, geen datum-1668.

*Schutte (1975): 2.163 Segerus van Uchgelen, Arnhem 24-9-1658.
*Arnhem-13: Zeger van VVchelen 28-3-1583. Omschrift: de naam. Tekst: van Uchelen. (Dus een dubbele V
= U).
*Hoff: Dibbett van Uchelen, geërfde in Veluwe, Arnhem 18-8-1631.
*Schimmelpenninck: Herman van Uchgelen, geërfde in Over-Betuwe 27-3-1631.
*van der Hoop: Margareta van Uchgelen 7-7-1670. 'Zij zegt dat zij het zegelstempel van haar vader
gebruikt' (Muschart).
*Verwolde-2: Herman van Uchelen, Arnhem 20-7-1694. Hij was op 18-10-1699 predikant te Spankeren.
kleur (Bron Herman van Uchgelen, rentmeester).
Variant: de stam dubbel.
*Arnhem-6-2: Herman van Uchgelen, geërfde in Betuwe en Veluwe 2-9-1692. Omschrift: de naam.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Herman van Uchgelen, Arnhem 1637 rentmeester, beickmeyster.
Beickmeyster = ?beekmeester, die over het regelen van het water in een (molen)beek gaat?
van UCHELEN - gedeeld, I. in goud een groene boom op groene grond (van UCHGELEN), II. (zwaan op
water) BONGART. Helmteken: op een goud-groenen wrong de boom van het schild. Dekkleden: groen en
goud.

*Gelders Archief inv.2089 Wapenboek St. Joosten
Schutterij Arnhem: Herman van Uchelen,
RentM[eeste]r, Kerckmeyster. Obiit 1644 in Aprili.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

van UCHGELEN - gedeeld, I. van UCHGELEN (boom), II. doorsneden, A. van DANS (met knoest), B.
SCHUT (dwarsbalk). Helmteken: de boom.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Dibbets van Uchelen, Arnhem, hopman,
schepen; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij:
Dibbett van Uchelen, hopman, schepen.
 foto ACZ. Zie Inleiding voor fotokwaliteit. (rechtsonder) > wapen SCHUT .
Zie volgende blz.
van UCHGELEN - gevierendeeld, 1. van UCHGELEN, 2. SPOLTMAN (merk, hart en pijlen), 3. BONGART
(zwaan op water, gewend) 4. de VREE (lelie). Helmteken: van UCHGELEN.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Segers van
Uchgelen, IVD (=J.U.D.), Arnhem 1661 advocaat
van het Hof van Gelderlandt; Gelders Archief, inv.
2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Segerus van Uchgelen, I.V.D. ende Advocaet
vanden Ed. Hove van Gelderlandt, Ao 1661. In
register: Zeger.
Dr. Segerus van Uchgelen, tr. Geertruid Spoltman, dv. Nicolaas Spoltman
en Cornelia Sluijsken, maar zijn wapen toont aan de kwartierstaat 4. Van
Uchgelen, 5. Bongart, 6. Spoltman en 7. de Vree. Geertruid Spoltman hertr.
Sept. 1679 Johan Michiel Bock.
UDO - een stappende haan (met opgetrokken rechterpoot). Helmteken: op een wrong de haan van het
schild.

*A.A. Udo. 1999. De Udo's aan het veer te Rhenen 1862-1925. OudRhenen 18: 5-17. Van oorsprong uit Maurik, Betuwe.
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van ULFT- een kruis.
*Arnhem-34: Willem van Ulft, Arnhem 5-3-1603. Omschrift en helmteken beschadigd.
*Gelderland-5: de gezusters Johanna Elisabeth en Justina van Ulft, Arnhem 7-8-1728. Geen helmteken
vermeld.
van ULFT- in goud een rood kruis.

Tekening van glasraam te Ommen (1631). Uit::C. Gietman.2010. Republiek
van adel (Eer in de Oost-Nederlandse adelsculruur (1555-1702). Uitgeverij Van
Gruting.
van ULFT- in goud een rood kruis, beladen op het kruispunt met een vierkant van goud, beladen met een
zwarte ?draak. Helnteken: op een rood-zilveren wrong twee struisveren, rechts goud, links rood.
Dekkleden: rood en goud.

Van Ulft (1582).
Bijgeschreven tekst: t geele[n] hoe ee[n] roden Ommeslach. Het rood –
in ee[n] – Veer.
Bron: zie Van Pallandt.

UMBGROVE in zilver rechts een geplante boom, links een spade, gehouden door een gestileerde arm,
beide van goud, de arm komend uit een wolk van natuurlijke kleur in de linkerbovenhoek. Een aanziende
helm met groen-zilveren wrong. Helmteken: de boom van het schild. Dekkleden en wrong: zilver en groen.

Zie volgende blz.
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Gerard Umbgrove, Arnhem, 1669.
*Gelders Archief inv. 2089: Wapenboek St. Lucasbroederschap te
Arnhem:
Putten-1-2: Barnardus Umbgrove, Rozendaal 30-4-1648; en de letters B en V.
*Arnhem-1: Mr. Gerhard Umbgrove, schepen van Arnhem 20-2-1766.
*Arnhem-6-1: Gerrit Umbgrove, J.U.D., schepen van Arnhem 11-2-1721. Omschrift: de naam. Mr. Gerhard
Umbgrove, burgemeester van Arnhem 19-11-1776.
*Spaen: Lubbert Umbgrove, en Bernardt Umbgrove, geërfden in Veluwe, Velp 3-7-1657. Omschrift:
Umbgroeve. Uithangend zegel.
*Brantsen: Mr. Gerhard Umbgrove. Arnhem 4-11-1784; Johan Umbgrove, contrerolleur van de comptoiren
generaal des quartiers van Veluwe en geërfde in Veluwenzoom Arnhem 3-11-1708.
*Arnhem-30: Abraham Umbgrove, gildemeester 1711.
*Gelderland-11: Bernard Umbgrove, scholtus van ampt Rheden 29-4-1655. Omschrift: S.BERNARD
UMBGROEVE.

arm wit of zilver

*Schutte (1975): V.33 Bernardus Umbgrovius,
Arnhem, 1665, en IV.194 Johannes Umbgrovius (geen afb.).
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
Muschart (Zeven, 1995c) zegel van Gerard Umbgrove, schepen van Arnhem 1769. Zie ook Zeven (1994a):
G. Umbgrove, Arnhem 1785.
*Rheden-2-1: G. Umbgrove, Rheden 4-6-1785.
Variant: het veld goud, een rood beklede arm komende uit een wolk, uitgaande van de linker bovenhoek,
de hand omklemt de greep van een spade, die aan de voet van een boomsteekt, alles in natuurlijke kleur.
Helm met groen-gouden wrong en dekkleden. Helmteken: de spade rechtop geplaatst, het ijzer omlaag.

*WIJNEN
Bron: Hollandse Genealogische Databank
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*ten Houte de Lange (2001).
Variant: de arm met rode mouw uit een wolk van de rechterbovenhoek uitgaande en de boom links.

Gelders Archief. Wapenboek St. Caecilia-Concert.
Arnhem: nr 17 G. Umbgrove, den 29 October 1756.
 foto’s ACZ. Zie Inleiding voor fotokwaliteit.
*Gelders Archief inv. 2089:
Wapenboek, St. Joosten Schutterij Arnhem: G. Umbgrove.

*AZ-552: Abraham Umbgrove, Gardiaen, 1706, AZ-553: idem, Gildemeester
1711, AZ-554: Jan Umbgrove.

*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Abraham Umbgrove,
gardiaan 1706; Jan Umbgrove, gildemeester 1736.
UMBGROVE - gevierendeeld, 1. in zilver een boom op een grasgrond, alles van natuurlijke kleur; uit de
rechterbovenhoek van het schild komt uit een wolk een rechterarm, het bovenste gedeelte rood gekleed,
het benedenste naakt, in de hand houdende een spade van natuurlijke kleur, waarmee hij aan de voet van
de boom graaft, 3. in zilver een blauwe rechterschuinbalk, beladen met drie zespuntige gouden sterren, 2
en 4. in goud drie zwarte hanen met rode kammen en lellen (?NOEIJ). Een aanziende helm met groenzilveren wrong. Helmteken: de boom van het 1e kwartier. Dekkleden: zilver en groen.
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*Staats Evers (1874) nr 1.55: G.
Umbgrove, Arnhem, 12-12-1720.
Staats Evers noemt de spade een
schop. Het is echter een spade.
*Staats Evers (1874) nr 2.21: G.
Umbgrove, Arnhem 12-12-1756.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem:
Wapenboek Caecilia Concert Arnhem
nr 16: G: Umbgrove, den 12. Dec:
1720.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
UNBESCHEIDEN - in blauw een ankerkruis, vergezeld in elke hoek van een bloem, alles van zilver.

*Ridderschap van de Veluwe.

UTEN GOYE, zie uten GOYE.
UTENHAM - in zilver drie rode ruiten, vergezeld in het schildhoofd van een gouden? barensteel met drie
hangers.

*A.C. Zeven. 2008. Rouwwapenbord van Johan van Wanroy Wytenhamme, gedateerd 1587. Heraldisch
Tijdschrift 14: 141-142.
Schets van dit wapenbord aanwezig in de collectie Van Attenveld, Utrecht (meded. A.J. de Jong, 2009).
Zie van WANROY.
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UTENHOVEN - on zilver drie rode tweelingsbalken.

Jht. J.M.C. Utenhoven, hoogheemraad (1830-1835)
*Eemland Archief, Kaart Heemraadschap van de Rivier de Eem etc.
Het wapen word veelal beschreven als: in zilver zes rode dwarsbalken.
UTEN WEERD - drie wassenaars. Helmteken: een wassenaar tussen een antieke vlucht.
*Gelderland-5: Zweder Uten Weerd, ascholtus en richter van Eck en Maurick, 2-3-1583. Omschrift: de
naam. Papierwaszegel.
Niet-Veluws, komt ook in Rhenen en Wageningen voor. Zie ook WWTENWEERDE.
UYTENBOGAERT, zie SCHAATS.
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‘WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter V
Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

.
De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van het
wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in zijn
wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raad plege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men nu bewaard in het Gemeente-archief van
Barneveld. Geleidelijk aan zullen de nog ontbrekende afbeeldingen worden toegevoegd.

V-- - gedeeld, I. een keper, II. een lelie.

*Timo Ridder, Nijkerk.
Zerk in de St. Catharina of Grote Kerk te Nijkerk.
Een persoon met de initialen S en V.
VACER - uitgerukte heideplantentwee/twee heidetakjes naast elkaar.
*Muschart (1950b).
*Gelderland-6: Hermen Vacer, 16-9-1545.
Zie WACKER.
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VAECK - in zilver een zwart kruis.
*Belonje (1953).
VALCK - drie vogels. Helmteken: een vogel met vleugels zijwaarts gestrekt.
*Dr. Adriaen Valck, Zutphen 29-9-1675.
Aanvulling: in blauw drie jachtvalken met gouden kap en zilveren halsband. Schilddekking: een gouden
kroon. Dekkleden: blauw en zilver. Helmteken: een valk met vleugels zijwaarts gestrekt van natuurlijke
kleur.
*ten Houte de Lange (2001).
VALCKENAAR, VALCKENAER - in zilver drie rode aanstotende ruiten boven elkaar. Helmteken: een rode
naar rechtsgewende/aanziende kop en hals van adelaar tussen een zilveren vlucht. Dekkleden: rood en
zilver.

Album Amicorum Mechteld
van Gelder.c 1605-c1610
GAA Blok 0439 Waardenburg
[nv. 2119

Henry Valckenaer, 1596, Album Amicorum Margriet
van Matenesse 1580-1639?. GAA- blok 0439
Waardenburg inv. 2119.

*Belonje (1953).
VALCKENBORCH - een in drie rijen geschakeerde dwarsbalk vergezeld boven van twee sterren.
Helmteken: een beklede aanziend gestelde moreborstbeeld en -? en de letter V naast het helmteken.
*Gelderland-5: Reinera Valckenborch, zuster van Everharda Valckenborch wed. van de amptman Van der
Stegen, Arnhem 23-5-1660; Gerlach Valckenborch, leenman van Gelre, Arnhem 7-2-1633: dit zegel is sterk
beschadigd (Muschart).
VALCKENBORCH - in rood een dwarsbalk geschakeerd in drie rijen van zilver en blauw, vergezeld van
drie zilveren sterren, 2. KEMPINCK (penningen). Helmteken: een omgewende zwarte morekop met hals en
schouders, en gouden ramshorens en hoofdband, gevlochten van zilver en rood. Dekkleden: rood en zilver.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a); Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek St. Joosten Schutterij: Gerlach Valckenborgh.
van VALCKENGOEDT - een hoofd met twee aangezichten als een Janushoofd.
*Gelderland-5: zegel Renger Jansen van Valckengoedt Nijkerk 18-3-1745.
VALCKENIER - in goud een verticaal geplaatste boomstronk tussen twee afgewende, smalle wassenaars.
Helmteken: een valk met gepluimde kop.
*Arnhem-7: Jan Isaac Valckenier, notaris te Brummen 4-1-1815.
Variant: in goud een blauwe paal beladen met een zilveren verticaal geplaatste boomstam, en ter
weerszijden vergezeld van een rode wassenaar, die in het linkerkwartier gewend. Helmdekking: een kroon
getopt door een zilveren valk met gespreide vleugels en een naar rechts gewende roodgekapte kop.
Dekkleden: blauw en goud.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: het veld rood, en de paal en de wassenaars zilver.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
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VALK - alliantiewapen, man: gevierendeeld, 1 en 4. in blauw drie omgewende gouden valken (VALK), 2 en
3. in blauw een zilver leliekruis, vergezeld tussen elk paar armen van een zilveren klaverblad. Helmteken:
een gouden valk. Dekkleden rechts: goud en blauw. Vrouw gevierendeeld, 1 en 4. EVERWIJN, 2 en 3.
KELFFKEN. Helmteken: EVERWIJN. Dekkleden: links: zilver en rood.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Wijnant Valk, Arnhem, ov. 13-2-1757;
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem:
Wijnant Valk. Obiit 13 febri: 1737.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.

van der VALK - een vogel (waarvan van het zegel een stuk met de kop is afgebroken). Helmteken: een
vogel van het gewone model.
*Schimmelpenninck: Andries van der Valk, predikant Loenen op de Veluwe 14-2-1972.
van VANEVELT - een merk. Schilddekking: een vlucht en daarboven de letters B en V.
*Gelderland-5: Barend van Vanevelt, gegoed onder Barneveld, 7-9-1660.
van VANEVELT - een vis met zware rugvin als een baars, schuinrechts geplaatst. Helmteken: twee vissen
van het schild met de kop omlaag als een omgekeerde keper en de ruggen naar elkaar gerangschikt.

Reynder van Vanevelt den Lange
(in potlood: Reyner Reynersen),= van
ALLER, Nijkerk 14-11-1643. Omschrift:
S REINER VAN VANEVELT.
*GANijkerk, Weeshuisarchief.
Coll. ACZ foto Nijkerk II.28.

Henrick van Vanevelt, Nijkerk, 16-7-1638.
*GANijkerk, Weeshuisarchief 70. Omschrift: --VANEVE-Coll. ACZ foto Nijkerk IV.21.
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*GA Nijkerk, *Putten-1-2: Reiner van Vanevelt, Nijkerk 22-11-1658. En de letters I, V en V.
Waarom I.V.V.? Stempel van bijv. Johan van Vanevelt. Zie ook hieronder.
*Gelderland-6: Reyner scholtus van Vanevelt, 17-3-1597. Omschrift: resterend L--R.V.VANEVEL-,
waarschijnlijk SIGILLUM.R.V.VANEVELT.--; Henrick van Vanevelt, Nijkerk 2-5-1616. De letters J, V en V
boven het schild.
Waarom J.V.V. ? Stempel van bijv. Johan van Vanevelt. Zie ook hierboven.
*Gelderland-4: Henrick van Vanevelt, ?Hattem 6-5-1640.
Zie van ARLER, SCHOLTEN.
van VANEVELT - in rood een zilveren kruis. Helmteken: het zilveren kruis tussen een antieke rode vlucht.
Dekkledem: rood en zilver.

*Muscharts Wapenboek Amersfoort.
Of bedoelde Muschart toch een ankerkruis. Zier hierboven.
van VANEVELT - een ankerkruis. Helmteken: het ankerkruis tussen een antieke vlucht.
*Gelderland-6: Peyner van Vanevelt, scholtus tot Putten, 21-1-1595. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
Variant: een smal ankerkruis. Helmteken: op een traliehelm en wrong een ankerkruis tussen een antieke
vlucht.
*Gelderland-6: Amelinkc Brinck van Vanevelt, 19-12-1607. Omschrift: de naam.
VARICK - een schuinkruis.
*J. Vonck. 1948. Het geslacht Vari(c)k te Rhenen. De Ned. Leeuw 65: 133-137.
van VARICK - in zilver drie rode, blauwgekroonde, blauw getongde leeuwenkoppen. Helmteken: uit een
wrong een gekroonde leeuwenkop tussen een vlucht of tussen twee veren.
Varick is een verkorting van Vauderick. Zie van VAUDERICK.
Variant: helmteken:een rode blauwgekroonde leeuw uitkomend. Wrong en dekkleden: zilver en rood.

*HUA 643-1/2400-5
Bron: Hollandse GenealoWapenboek Engelen
gische Databank.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
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*Ridderschap van de Veluwe.

van VARICK - drie gekroonde leeuwenkoppen. Helmteken: een leeuwenkop. Schildhouders: twee
griffioenen, die de helm houden.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van Goessen van Varick, Arnhem 231-1619. Zie ook Zeven (1993c).
*J. Vonck. 1948. Het geslacht Vari(c)k te Rhenen. De Ned. Leeuw 65: 133-137.
*Gelderland-5: Goossen van Varick, eerste rekenmeester van Gelderland, Arnhem 25-8-1598.
*Gelderland-6: Philips van Varick, schepen van Wageningen 20-7-1569. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
van VARICK/van ESSEN - alliantiewapen, man: schuinbalk en ruiten (van ESSEN), vrouw: drie rode,
blauw gekroonde leeuwenkoppen (van VARICK).

zw (bron) en zie Fredrick van ESSEN (rechter wapen).
De kronen van VARICK blauw.

VAETENBINDER - een in blauw een liggende hond met geringde halsband op grond met de staart over de
rug gebogen (BOMBLE VATEBENDER).

Elisabeth Vaetenbinder (ca 1590-?). Detail van een schilderij uit 1633
door de monogrammist AC. Zij is getrouwd met Jan ten BEHM Jansz (ca
1583-1640) en de moeder van Michiel en Jan ten BEHM.
*Bierens de Haan et al (2002).
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VATEBINDER, zie BOMBLE VATEBINDER.
VAUPEL - een klimmend hert op lage grond. Helmteken: een uitkomend hert.
*Wageningen-10: Christiaan Vaupel, bode van het jagtgeright op Veluwe, Brummen 15-10-1782.
van VAUDERICK - drie gekroonde leeuwenkoppen. Helmteken: op een gekroonde steekhelm een dito
gekroonde leeuwenkop met korte hals. Schildhouders: twee griffioenen met de staart tussen de poten door,
die de helm houden.
*Arnhem-15: Goessen van Vauderick, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: afgebroken.
Vauderick wordt tot Varick verkort.Zie van VARICK.
VEDDER - van zilver een rode triquadium, vergezeld van vier in de hoeken geplaatste zwarte blokken en in
de schildvoet een groen klaverblad. Helmteken: het triquadium van het schild tussen en zilveren en zwarte
vlucht. Dekkleden: rechts zilver en rood, links zilver en zwart.

*E.L. Vedder (1983).

van den VEECKEN - in zilver of goud een blauwe dwarsbalk beladen met drie sterren en vergezeld van
drie slaghekken.
*Gelderland-5: J.T. van der Veecken, leenman van Gelre, Arnhem, 11-8-1749.
Een sprekend wapen?
van VEELIC - een adelaar op de borst beladen met een vijfbladige bloem.
*Arnhem-32: Goesen Veelic, scepen van Arnhem, Arnhem 21-9-1397. Omschrift: de naam.
Zie van VELIC.
van VEEN - zes lelies (3-2-1).
*Backer (1880): zegel van Ludolph van Veen, 1458.
van VEEN - onduidelijk. Geen helmteken. Boven de helm de letters H en M.
*Gelderland-1: Gerrit van Veen, 30-4-1784.
van VEEN - uitgerukte heideplanten.
*Muschart (1950b).
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van VEEN - een gedeeltelijk dubbel, monogram van de letters A, V en V, getopt door een kroon met 14
parels.

*Zeven (2006: 36.34): Arie van Veen, Wageningen, 26-4-1793.
van de VEEN - een dwarsbalk, vergezeld van drie schuinliggende blokjes.
*Backer (1880:) zegel van Ludolph van Veen, 1480. 'Dit zegel was bijzonder mooi gesneden.' Muschart.
van den VEEN - drie vogels met lange omlaag gerichte staarten. Helmteken: een adelaar.
*Hoff: een manschild Margriet van den Veen, tr. Wouter Hermansz van Zandewijc verkopen het goed 'het
Veen' in kerspel Ede 25-4-1427. Omschrift: de naam.
VEENE - een leeuw, vergezeld van negen lelies.
*Gelderland-5: Helmig van Veene, leenman van Gelre, Nijebroek 16-6-1751.
VEER - drie schelpen.
*Gelderland-5: Otto Laurens Veer, luitenant van een companie cavallerie, Arnhem 25-9-1698.
van de VEER - twee gekruiste veren over een anker heen.
*Gelderland-5: J. van de Veer, leenman van Gelre, Dieren 30-6-1766.
VEEREN - gevierendeeld, 1. in zilver een zwart merk bestaande uit de letters N, S en W., 2. in groen drie
zwarte kraaien, 3. in goud een omgewende rode leeuw vergezeld rechts van drie en links van drie en
beneden van één zilveren blokjes (WORM), 4. in zilver een rode vijfpuntige ster. Helmteken: het merk
tussen een zwart-zilveren vlucht. Dekkleden: rood en zilver.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a, fig. 12): Jacob Veeren, Arnhem,
hopman; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten
Schutterij Arnhem: Jacob Veeren, Hopman.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Waarom koos de wapenvoerder voor de letters N, S en W?
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VEGHE - in goud drie zwarte hanen, rood gekamd en gebaard. Helmteken: een haan van het schild tussen
een goud en zwarte vlucht. Dekkleden en wrong: zwart en goud.
*Schutte (1975): II.220 Henricus Veghe, Elburg (geen datum).
van VEHLEN - in rood drie gouden merletten naast elkaar en in het schildhoofd een groen klaverblad.
Helmteken: een gouden vlucht.

*van Helbergen.

VEHREN - effen zwart, en een gouden schildhoofd met drie zwarte vogels naast elkaar/ doorsneden, A. in
goud drie zwarte vogels naast elkaar, B. effen zwart. Helmteken: een zwarte vogel met goud-zwarte vlucht.
Dekkleden: zwart en goud.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Matthias Vehren, Arnhem 1638 Juris
Utriusque Doctor = J.U.D. Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St.
Joosten Schutterij Arnhem: Matthias Vehren, Juris Utrisque Doctor,
1638. In register: Veren.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.
VELCKENER - een kruis.
*Zerk in NH kerk te Ede, verwijzende naar Styne Velckeners.
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VELDCAMP - in zilver op een grasgrond een wilgenboom, aan beide zijden van de boom een wroetend
varken, alles van natuurlijke kleur. Een aanziende helm met groen-zilveren wrong. Helmteken: de boom van
het schild. Dekkleden: zilver en groen.
*Staats Evers (1874) nr 1.47: A.E. Veldcamp, organiste à Arnhem, 1706.
van de VELDE - een merk.
*Rheden-2-1: Jan van de Velde, geërfde in Veluwezoom 10-11-1620.
van de VELDE - een smalle verkorte keper, boven vermoedelijk twee vrij grote sterren, beneden een
smalle wassenaar. Helmteken: op een traliehelm een hoog geplaatst los zwevende smalle wassenaar
tussen een antieke vlucht uitkomende.
*Veluwe-3: Aelt van de Velde, tuijchweerdige gerichtsman en geërfde in Veluwen, Nijkerk 1-4-1599.
Omschrift: de naam.
van de VELDE - geen schild: drie hulstbladeren.
*Gelderland-5: Jan van de Velde, leenman van Gelre, Arnhem 19-1-1664.
van de VELDEN - in een blauw veld een zilveren veldhek met de scharnierpaal links. Helmteken: een
vlucht.

*Zeven (2006: 40.30): Geertruida Elisabeth
Rijser, renteniersche, weduwe van de Heer
Andries van de Velden, Wageningen, 16-81849.
Zij gebruikt het zegelstempel van wijlen
haar man. Kleuren gebaseerd op beschrijving
in de coll. CBG.
van VELDHUIZEN - van blauw een zilveren dwarsbalk, vergezeld boven van een gouden roos, rood
gepunt, en beneden van drie gouden lelies. Helmteken: een vlucht van goud en rood. Dekkleden: goud en
rood.
*Mw. M.L. Hazeu-Veldhuizen, Ermelo: gebaseerd op een zegel van Lubbert van Veldhuijsen, onderschout
van Ede, 1-2-1765. Recht. Archief Veluwe inv. 627.
*Veluwe-1: de roos een vijfbladige bloem.
Muschart: prullige gesneden.
van VELDHUIZEN - een twee-orige vaas waaruit drie gesteelde bloemen rijzen.

Zegel van Willem Velthuys.
*A. van Veldhuizen. 1988. Vier en halve eeuw geschiedenis van de familie
Van Veldhuizen/etc. Voorthuizen. 403p.
xerox uit bron.
van VELDHUIJSEN - de hoofdletters L en H naast elkaar. Schilddekking: een gekroonde helm.
*Veluwe-1: Lubbert van Veldhuijsen, gerichtsman van Ede 15-3-1769.
*Bentinck: Lubbert van Veldhuijse, geërfde in Veluwe, Ede 31-8-1769, 2-9-1769, 2-3-1776, 2-9-1776, 12-31781.
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VELDINCK - een vogel op grond.

*Arnhem-30: -- Veldinck, gardiaen 1705.
AZ-557.
VELDKAMP - drie eikels. Helmteken: geen.
*coll. Muschart, Oldebroek 1 (zie Zeven, 1995a): zegel van Jacob Veldkamp, gerichtsman van Oldebroek
18-4-1780.
*Veluwe-2-1: Gerrit Veldkamp, Elburg 16-4-1768.
VELDKAMP - in rood een naar rechts geplaatste purperen mansborstbeeld met gebaarde kop. Helmteken:
een omgewende rode vlucht. Dekkleden: purper en rood.

*F. Nikkels.

VELDMAN - in zilver vanuit de bovenrand van het schild uitgaande groene driehoek met de punt omlaag,
een zwarte schildvoet aan de bovenzijde hoekig. Helmteken: een groene veldman met spade over
rechterschouder. Helmkleden: zilver en groen.

*Ontv. Dick Veldman, Ermelo, 24-04-2004.
ontwerp Akki Holla ca 1992. De V van de driehoek en het helmteken
verwijzen naar de familienaam.
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van de VELDT - een omgekeerde gezichtswassenaar getopt door een
/ankerkruis. Helmteken:het kruis.

*Arnhem-30 en AZ-558: Gerhardt van de Veldt, hopman en gildemeester.

die VELIC - een adelaar. Omschrift: SIGILLVM --?

*Verkerk (1992: afb. 26.Theodericus die Velic, Arnhem 20-1-1364).
scan uit Verkerk (1992).
*Arnhem-32: Dirck Lelic, scepen van Arnhem 16-2-1361. Omschrift: de
naam LELIC in Latijn. In de tekst: die Velic.
Zie van VEELIC, en Gosen van den GRUUTHUUS.
VELKENER - een schuinkruis vergezeld in elke kwartier van een droogscheerdersschaar met de punten
omlaag.

*Gelders Archief: Roloff Velkener, Arnhem, 1484. Omschrift: S’ Roelof
Velkener
foto Gelders Archief.

van VELPEN - in zilver een zwart-goud geschakeerd kruis.
*wapenkaart, A.P. de Kleuver, Veenendaal. Zie ook van DOORN.
van VELSEN - een horizontaal geplaatste omgewende korte voorarm vergezeld boven van letters HRVV,
en beneden van een klein hart.
*Bentinck: een rond schild van Hendrick van Velsen, geërfde in Veluwe, Ede 10-5-1751, 25-7-1753.
De R zal mogelijk naar een patroniem verwijzen.
van VELTHUYSEN - de letters L en H naast elkaar met een punt ertussen. Een gekroonde helm.
*Gelderland-7: Lubbert Hendriksen van Velthuysen 21-7-1717.
van VELTHUIJSEN - drie hoge, smalle burchten. Helmteken: een burcht tussen grote vlucht.
*Arnhem-6-1: Zeno van Velthuijsen, geërfde in Veluwen 11-1-1601. Omschrift: de naam.
van VELTHUYSEN - in rood een zilveren paal, beladen met drie blauwe pompebladeren.
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*wapenkaart, A.P. de Kleuver, Veenendaal.
VELTKAMP - vrij in het schild: een korenplant met drie aren op losse grond vergezeld rechts van de letter
R en links van de letter B.
*Gelderland-5: Jacob Veltkamp, leenman van het Kapittel van St. Marie te Utrecht, Oldebroek, 8-1-1726.
De initialen duiden erop, dat dit zegel niet van hem is.
VELTKAMP - een grazende/staande os met kop omlaag op grond. Helmteken: geen.
*Gelderland-4: (naam vergeten te noteren), stadholder richterampt Oldebroek 19-2-1744.
Muschart: Komt meerdere malen voor.
*Gelderland-5: Hendrik Veltkamp, leenman van Gelre, Doornspijk 28-7-1744.
VELTMAN - in blauw een zilveren keper, beladen met drie rode sterren en vergezeld van drie gouden
vleugels, waarvan de twee bovenste toegewend. Helmteken: een antieke vlucht.

Bron: Hollandse Genealogische Databank. (Veldman)
*Arnhem-21: J. Veltman, scriba van de Gereformeerde Gemeente te Arnhem
30-10-1803, 17-12-1812.

van VELU - een adelaar.

*Gelders Archief: Dideric die Veluw, Arnhem, 1364.
foto Gelders Archief. OAA-4490-206.
Verkerk B6556/72.
van VELU - een kruis in het hart beladen met een adelaar.

*Arnhem-15: Rolof van Veluw, Arnhem 20-1-1364. Verkerk B6556/13.
*Verkerk (1992: afb. 23: Rudolphus de Velue, Arnhem 20-1-1364).
foto Gelders Archief. OAA-4480-206.
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van VELUW/VELUE - een verhoogde zwemmende vis vergezeld beneden van een lelie die op de
benedenrand rust en in de rechterbovenhoek een sterretje.
VELUWE - een dubbelkoppige adelaar.
Het wapen van het Kwartier van Veluwe, ook Kwartier van Arnhem, is identiek aan dat van de stad Arnhem.
Zegelaars van de stad Arnhem, hoofdstad van het Kwartier, zullen ook in Arnhem Kwartier-aangelegenheden behartigd hebben en de stadszegelstempels van Arnhem gebruikt hebben. Hierdoor zal, het wapen
van Arnhem ook het wapen van het Kwartier geworden zijn.

A.C. Zeven 2004. Het wapen van het Kwartier van Veluwe. Veluwse Geslachten 29: 34-35.
VELUWSE GESLACHTEN (vignet), zie Inleiding.

van VEMDE - kepersgewijs doorsneden, A. in blauw rechts een goud gesteelde en gebladerde gouden
eikel, links een aanziende zilveren ramskop met gouden horens; B. in goud een zwart molenrad.
Helmteken: een gouden mercuriusstaf tussen een blauwe vlucht. Dekkleden: goud en blauw.
Wapenspreuk: SEMPER AVANTI.
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*Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 26 (1972): 228. Wapenbeschrijving 14.
van VENE, VENEN - een merk of traliewerk, vergezeld er binnen van een zeer klein vijfpuntig sterretje.
*Arnhem-15: Johan van Vene, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
*Klooster-1-1: zegel Johan van Venen, en zijn vrouw Stine, heeft land op ten Borch Hattem bij Epe, 13-41464.
*Wageningen-5: Johan van Venen, zijn vrouw is Stine van VENEN (omgewende leeuw).
van VENEN - een zeer brede geënte dwarsbalk.
*Arnhem-32: Henric van Venen, schepen van Arnhem, Arnhem 2-12-1437. Omschrift: de naam in Latijn.
van VENEN - een omgewende leeuw.
*Klooster-1-1: Stine van Venen heeft land op ten Borch Hattem bij Epe, 13-4-1464. Omschrift: Stine van
Venen; idem Willem Gheritz van Venen en zijn vrouw Alyt 12-5-1480.
van VENEN - gedeeld, I. een omgewende leeuw (van VENEN), II. twee aanstotende schuinkruisjes naast
elkaar.
*Klooster-1-1: Helmich van Venen, 13-5-1547. Omschrift: de naam.
Of vormen de twee aanstotende schuinkruisen een merk?
van VENEN, zie ook van LEM
VERBEECK - zie VERBEEK (zwaan).
VERBEECK - in goud negen (4-3-2) zwarte lampen. Helmteken: een zwarte lamp.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Cornelis Verbeeck,
Arnhem.
zie Floris van RATINGEN.
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten
Wapenboek Arnhem: Cornelis Verbeeck.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
VERBEECK, VERBEEK - in rood een zilveren zwaan zwemmend op water. Helmteken: de zwaan/een
zilveren zwaan op nat water. Helmteken: een zilveren zwaan zonder poten.
*Muschart: wapenschild op Beker van het Tappersgilde te Arnhem, GMArnhem en
AZ-561: Z. Verbeek, gildemeester, AZ-559: Johan Verbeeck, Boeckhouder, 1737,
AZ-560: Seger Verbeeck. Secret., 1753.
*Klarenbeek-1: A.J. Verbeek, Gelders leenman 30-6-1741; Johan Verbeek,
leenman van het huis Clarenbeek 6-5-1739 (afb.).
*Horst-1: Zeger Verbeek, 8-1-1745.
*Gelderland-2: Jan Verbeek, Arnhem, 8-9-1705. Lak op charter.
*Gelderland-5: Johan Verbeek, Arnhem 12-12-1713.
Koobs de Hartog (1979): lakzegel van Joh. Verbeek.
*Muschart: Johan Verbeek, burger-hopman van de stad Arnhem, leenman van het Huis Bark en Lathum 112-1743.
Variant: de zwaan in het helmteken zonder poten en met een takje.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995c) zegel van Ant. Verbeeck, Brummen 19-11-1770.
*Veluwe-2-1: Ant. Verbeeck, Brummen 24-9-1787.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Seger Verbeeck, secretaris
1753: Johan Verbeeck, boekhouder van het St. Nicolaasgilde te Arnhem, Arnhem 16-3-1760.
*Veluwe-1: Zeger Verbeeck, geërfde in Veluwezoom 28-2-1736.
*Gelderland-5: Johan , Arnhem 11-2-1706. Helmteken: ook de letters J, V en B.
Variant: een zwaan zwemmende op water. Helmteken: een zwaan zonder poten.
*Rheden-2-1: Jan Verbeek, geërfde in Veluwezoom, Arnhem 22-9-1732, 1-12-1743.
*Doorwerth-1: Johan en Zeger Verbeeck, Gelderse leenmannen, Arnhem 25-11-1740.
*Wageningen-1: Zeger Verbeek, Arnhem 16-3-1760.
*Arnhem-28: Joh. Verbeek, Gelders leenman, Arnhem 31-3-1740.
Variant: een zwaan zwemmend op water met een lange aal in de bek. Helmteken: de zwaan zonder poten
en aal.
*Rhemen: Anth. Verbeeck, gerichtsman van het ampt Brummen 14-6-1762.
*Muschart: Johan Verbeek, St. Nikolaasgilde te Arnhem.
GAWageningen (Zeven, 2006):

foto 48.32.: Johan Verbeeck,
Stadholder der Heerlykheid
Westervoort, Westervoort,
16-3-1732. Omschrift:
-IOH.VERBEECK.

foto 16.06: Zeger Verbeeck,foto
secretaris der Heerlijkheid
Westervoort, Westervoort,
13-7-1745.

54.18: A.W. Verbeeck,
Brummen, 31-12-1763.

VERBEEK - gedeeld van zes stukken en in een vrijhoek drie lelies. Helmteken: een lelie.
*Arnhem-21: Zeger Verbeek, secretaris van Arnhem 26-10-1765.
Muschart: 'is dit wel van hem?'.
VERBEEK - gedeeld, I. VERBEEK in rood een (goudgebekte zwemmende zilveren zwaan), II.
CANNEGIETER (in blauw drie gouden kannen). Helmteken: op een rood-gouden wrong een zilveren
goudgebekte zwaan. Dekkleden: rood en goud.

Albert Jan Verbeek,
amptsjonker.
Gelders Archief, Wapenboek
van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Albert Jan Verbeek, amptsjonker.
tr. -?- Cannegieter.
VERBEEK - gedeeld, I. VERBEEK (goudgebekte zwaan), II. in blauw een gouden dwarsbalk, vergezeld
boven van een op de balk rustende groene boom. Helmteken: op een rood-zilveren wrong een staande
zilveren goudgebekte zwaan. Dekkleden: rood en zilver.
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Johan Verbeek, hopman.
Gelders Archief, Wapenboek
van het Coninckstraet Vendel
te Arnhem.

*Arnhem-19: Johan Verbeek, hopman 1728.
VERBEEK - gedeeld, I. VERBEEK (goudgebekte zwaan) II. des MILLEVILLE (een landschap met stad).
Helmteken: op een rood-gouden wrong een staande zilveren goudgebekter zwaan. Dekkleden: rood en
zilver.
Zeger Verbeek, vaandrig,
hopman.
Gelders Archief, Wapenboek
van het Coninckstraet
Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Zeger Verbeek,
vaandrig 15-7-1747, hopman
5-8-1752.
Muschart: zie Wapenboek van het St.
Caecilia Concert.
VERBEEK - een op grond staande zwaan.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van Lambert Verbeek, geërfde in de Veluwe 2-5-1722.
VERBURCHT - een kruis. Helmteken: twee ossenhorens.
*Gelderland-1: Hendrick Verburcht, geërfde in de Veluwe, 20-3-1635. Omschrift: de naam.
Omdat het helmteken beschadigd is, schrijft Muschart: mogelijk twee armen.
*Gelderland-5: Lambert Verburch, leenman van Isselsteyn, Barneveld 12-6-1633. Omschrift: de naam.
VERBURCHT - gedeeld, I. in zilver een rood kruis, II. in goud drie zwarte driepotige potten. Helmteken: een
zilver-groene vlucht. Dekkleden: groen en zilver.

*Raadszaal. Gemeentehuis van Barneveld.
Foto: Gemeentearchief.
van VERDE - schuinbalk.
*Hattem-2-3: Willem van Verde 31-3-1416. Omschrift: de naam.
Of zou er van HERDE hebben gestaan? ACZ.
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VERDELFT - smalle dwarsbalk, vergezeld boven van een verhoogde leeuwenkop en daaronder een kleine
wassenaar, beneden van twee leeuwenkopjes naast elkaar.
*Arnhem-6-2: Anna Verdelft, OverBetuwe, Elst 2-9-1692. Ruitschild.
Zie ook van WIJNBERGEN.
VEREN, zie VEHREN.
VERHAECH - loden zegelstempel.
* J. Gimberg. Verhaech. Bijdr. en Meded. Gelre: 239.
Den 28sten Maart 1901 werd alhier bij het weg graven van een oud vestingwerk een looden zegelstempel
uit de 17de eeuw gevonden, waarop een niet meer duidelijk te herkennen wapen en een randschrift. Dit
laatste luidt: S[IGILLUM].IOHAN.VERHAECH. ACZ: waar is dat stempel gebleven?
VERHAER - drie kepers mogelijk boven vergezeld van twee voorwerpen. Helmteken: twee stokken als
omgekeerde keper.
*Gelderland-5: Hendrick Verhaer, schout van Hoochlant bij Amersfoort 12-1-1607. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
VERHEIDEN - een beurtelings gekanteeld schuinkruis, waarvan de armen niet van de schildhoeken, doch
van boven en beneden randen uitgaan.
*Arnhem-6-1: Rutger Verheiden, schepen van de Stadt en Heerlickheijt Gendt, Betuwe 1683. In tekst:
Verheijden.
Muschart vermoedt dat het schuinkruis twee schuingekruiste knoestige boomstammen zijn.
VERHEL - in zilver drie zwarte kraaien. Helmteken: een kraai van het schild. Dekkleden en wrong: zilver en
zwart.
*Schutte (1975): 5.161 Johannes Adrianus Verhel (Wageningen, ACZ?).
VERHELL - een verlaagd stappend dier (?wolf) met lange staart vergezeld boven van drie lelies naast
elkaar.
*Harderwijk-3: Johan Verhell, 29-2-1583.
Muschart: het dier prullig gesneden.
VERHOECKX - in zilver een omgewende zwarte leeuw vergezeld boven van drie rode kruisjes naast elkaar
en beneden van een groen klaverblad. Helmteken: een zwarte leeuw tussen een zilveren vlucht.
Dekkleden: zwart, gevoerd van zilver.
*CBG-Wapenregister, Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 47 (1993): 261: zegel van Jacobus Verhoeckx
(1764-1835), onderschout van Nijkerk (RAGld, Re. Ar. Kwartier van de Veluwe, inv. nr. 762).
In bovengenoemde bron een registratie van het wapen Verhoeckx.
zw van Bron.
Variant: alleen een omgewende leeuw. Helmteken: de leeuw tussen een vlucht.
*Nijkerk-1: Jacobus Verhoeckx, 11-9-1807.
Variant: ipv. kruisjes drie vierpuntige sterretjes naast elkaar. Helmteken: een omgewende leeuw tussen
een vlucht.
*Nijkerk-1: Jacobus Verhoeckx, onderscholtus ampt Nijkerk 2-8-1808.
VERHOECKX - twee heideplanten naast elkaar. Helmteken: een heideplant tussen een vlucht en de letters
D, V en H.
*Nijkerk-1: Jacobus Verhoeckx, onderscholtis van het ampt Nijkerk 28-7-1809 (2x).
Zijn broer is Hildebrandus Verhoeckx, Roomsch Catholicq pastor en pastor te Groningen.
*Veluwe-6: idem, hier vermeldt Muschart dat V en H op Van Henneckeler slaan.
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VERHOEF - een merk vergezeld rechts de hoofdletter A en links van de hoofdletter F.

*AZ-562: Adriaen Verhoef, Statsmetsler.

VERHOEFEN - drie bladeren, vergezeld links beneden van een merk.

*Arnhem-23 en AZ-563: Bastiaen Verhoefen.
Zijn dit bladeren?
VERHOUWEL - gevierendeeld, 1 en 4. een dwarsbalk beladen met twee penningen of koeken, 2 en 3. een
kruis. Helmteken: een antieke vlucht.
*Gelderland-4: David Verhouwel, scholtis van Hoevelaken 17-6-1629. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
VERKUIJL - een halve vos uitgaande van een effen schildvoet. Helmteken: een uitkomende vos.
*Veluwe-2-1: A. Verkuijl, procureur te Amstersfoort 16-10-1776.
VERLEE - een dwarsbalk en een leeuw over alles heen. Helmteken: een uitkomende leeuw.
*AZ-566: Jan Verlee den Ou[d]ste, Gardiaen, 1708.
Variant: de leeuw gekroond.
*AZ-567 en AZ-568: Jan Verlee, roeidrager, AZ-569: Reinier Verlee, Gardiaan, 1704.
*Muschart: wapenschild op Beker van het Tappersgilde te Arnhem, GMArnhem en Coll. Muschart (Zeven,
1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem.
VERLEE: een omgewende leeuw.

*Arnhem-23 en AZ-565: Jan Claesen Verlee, AZ-564: Abraham Verlee.

VERMEER - in zilver een zwarte dubbele adelaar met rode bek en poten.Helmteken: op een zwart-zilveren
wrong een dubbelkoppige zwarte adelaar. Dekkleden: zwart en zilver.

Links: uit P.W. van Wissing (red.)
1996. Geldersen gezocht.
Arnhem/'s-Gravenhage. 248p;
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Bron: Hollandse Genealogische Databank.

Wijnen

Zeven (2006; 14.17): C.W. Vermehr,
Nijmegen, 7-6-1760.
Aanvulling: Dekkleden en wrong: zwart
en zilver. Helmteken: de adelaar
Dit wapen wordt ook gebruikt door
C.W. Vermehr, secretaris stad Nijmegen
o.m. op 6-9-1769 (Wageningen-13).
van het schild.

*ten Houte de Lange (2001).
Variant: de tong en nagels rood.
VERMEER - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een zwarte dubbele adelaar met gouden bek
en poten (VERMEER), 2 en 3. in rood drie gouden belletjes (WIJNEN). Aanziende helm met zwart-zilveren
wrong. Helmteken: een zwarte vlucht. Dekkleden: zilver en zwart.
Vermeer (vervolg)

*Staats Evers (1874): W. Vermeer, Januari 1708.
*Gelders Archief, Wapenboek Caecilia concert
Arnhem: W: Vermeer, JUDr, 1708 in Jan:
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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Bronnen: internet (13-12-2010).
VERMEER /van STRALEN – alliantiewapen VERMEER (adelaar)en van STRALEN (ankerkruis).

*Gebrandschilderd glas-inlood-raampje met het alliantiewapen van Bartholdt van Stralen en
Cornelis Vermeer. Gemeentemuseum, Arnhem.
Vermoedelijk afkomstig uit hun rijtuig. Zie ook bij van STRALENVERMEER.

VERMEHR, zie VERMEER.
VERMEULEN, zie van der LANDE.
VERMEULEN – in goud een rode springend hert. Helmteken: op een goud-rode wrong een uitkomend hert
van het schild. Dekkleden: goud en rood.

◄Gelders Archief, Wapenboek Caecilia concert Arnhem 17:
Laurentius Vermeulen, 14 Martii 1758.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

1163

◄Bron: Hollandse Genealogische Databank.

VERMOEDEN - een verhoogde dwarsbalk, vergezeld boven van twee smalle schuinkruisjes.
*Arnhem-15: Jan Vermoeden, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
Zie hierbeneden.
VERMOEDEN - de rechterhelft van een dwarsbalk, vergezeld links van een geschakeerd kruis, dat nog net
vrij blijft van de dwarsbalk.
*Jacop Vermoeden, Arnhem 1435. Omschrift: de naam; idem Heide? Vermoeden, Arnhem 1435. Omschrift:
onleesbaar.
Muschart voegt bij Jacop Vermoeden toe: merkwaardig, omdat het anders is dan het wapen van Jan
Vermoeden. Zie hierboven en hierna.
*Gelderland-2: Jacob van Vermoeden, 19-4-1436. Omschrift: --muden--.
van VERMOEDEN - gedeeld, I. een dwarsbalk, II. een geschakeerd kruis.
*Gelderland-2: Huge van Vermoeden, 19-4-1436. Omschrift: plat.
Zie voorgaande.
van VERMOEDEN - een dwarsbalk vergezeld boven van twee schuinkruisjes.
*Gelderland-2: Johan van Vermoeden, 19-4-1436. Omschrift: S.Johan va[n] Vermuden.
VERMEULEN - in goud een springend rood hert. Een aanziende helm met rood-gouden wrong. Helmteken:
een rood uitkomend hert. Dekkleden: goud en rood.
*Staats Evers (1874) nr 2.22: Laurentius Vermeulen, Arnhem 24-3-1758.
VERSCHOOR - in zilver een omgekeerde blauwe wereldbol met gouden montuur en een gouden
(bijzonder) kruis.

Ft Nineke Ch. ZevenHissink.

Bron: Hollandse Genealogische Dtabank.
*Arnhem-27: J.C. Verschoor, wethouder van Arnhem 1899.
Muschart's schets toont een kruis waarvan de drie einden eindigen in klaverbladeren, liggende op een
schuinkruis.
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Detail van een schilderij met Nicolaas Verschoor (Arnhem 1621-gesneuveld tromboli
1676). Bron: Bierens de Haan (red. 2002).
▲Zeven (2006: 14.23): P. Verschoor, gecommitteerde van Nijmegen, ’s-Gravenhage, 10-3-1769.
*Gelderland-5: Peter Verschoor, leenman van het Kapittel St. Marie te Utrecht, sHage 30-11-1757.
Helmteken: een bokkekop met hals.
Aanvulling: de bok van zilver met rode tong en gouden horens. Dekkleden en wrong: blauw en zilver.
Schildhouders: twee omkijkende gouden leeuwen.
*ten Houte de Lange (2001).
VERSCHUIJR – in zilver een verkort rood kruis. Helmteken: een vlucht.

Elias Verschuir
Kaart Slapersdijk
Handfoto Ad. J. de Jong

Zeven (2006: 43.35): Johanna
Verschuijr
geboren Bolten,
Veenendaal 16-6-1714

Zeven (2006: 23.32): E[lias]
Verschuijr [notaris]
Veenendaal, 29-12-1728.

*Gelderland-5: Verschuijr, Ede 15-9-1767.
.VERSCHUIJR - uitgerukte heideplanten.
*Muschart (1950b).
van VERSENDAAL - drie linkerschuinbalken.
*Gelderland-5: Goosen van Versendaal, leenman van Buren ?Rhenen 11-3-1779.
Omdat Goossen van Versendaal en Hendrik DRIJVER gezamenlijk optreden, vraagt Muschart zich af of
de zegels omgewisseld zijn. Hij zegt niet waarom. Misschien had hij aanvullende gegevens.

1165

VERSTAPPEN - een merk.

Papiermerk, uit *H. Voorn, 1985. De papiermolens in de provincie Gelderland
alsmede in Overijssel en Limburg. Haarlem. 736p. fig. 46.

VERSTEEG - in blauw een versmald kruis, vergezeld in de rechter bovenhoek van een gekroonde
zwemmende zwaan en in de linker benedenhoek een omgewende driemaster, alles van goud. Helmteken:
drie struisveren: goud, blauw en goud, waaiersgewijs geplaatst. Dekkleden: blauw en goud. Schildhouders:
twee aanziende gouden leeuwen, rood getongd en genageld. Spreuk: FIDE ET CARITAS. Het geheel
geplaatst op een groene arabesk.

HGD, ontwerp H.K. Nagtegaal. Oorspronkelijk uit Veenendaal, waarop de
driemaster wellicht duidt.
VERSTEEGH (Stroe) - gedeeld, I. een zilver passer, in het schildhoofd drie gesteelde groene
klaverbladeren, II. in blauw een gouden bijenkorf vergezeld met boven twee en beneden één gouden bijen.
Helmteken: een rode, stappende eenhoorn. Dekkleden rood en goud.

*ontv. van Mw. Reder-Versteegh op 24-1-96.
zie Bron. De deellijn in veld 1 duidt op een veld waarin de passer en een
schildhoofd met de drie klaverbladeren.
VERSTEEG - een vermoedelijke gekroonde eend en in het schildhoofd een merk.
*Brantsen: M.J. Versteeg, waarschijnlijk Ede 31-10-1845.
VERSTEEGH - in zilver drie groene bomen op grond.
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*Zie Engel ENGELEN.
VERSTEEGH - een springende ram. Helmteken: ene uitkomende springende ram.

*Zeven (2006: 18.27): Ghisbert Stephenssen, schepen van Wageningen, Wageningen, 2-1-1598.
Omschrift: STEVENS.
Een springende ram in het wapen wordt o.m. door de familie Versteeg/van der Steeg gevoerd.
VERSTEEGH - gedeeld, I. VERSTEGHEN (boom), II. in goud een smal schuinkruis met in elk kwartier een
ongewende zwarte vogel (van SCHRIECK). Helmteken: de boom van het schild. Dekkleden: groen en
goud.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Peter Versteegh, Arnhem,
secretaris; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten
Wapenboek Arnhem: Peter Versteegh, secretaris; Peter Verstegen,
secretaris, 1652.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

VERSTEEGHEN - gedeeld, I. een boom van natuurlijke kleuren staande op een groene grond
(VERSTEGHEN), II. SLUYSKEN (hond). Helmteken: de boom van het schild. Dekkleden: groen en zilver.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Henrijck Versteeghen, Arnhem, secretaris
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Peter Versteeghen, Arnhem 1620 rentmeester, coninck, ov. 20-9-1666;
Gelders Archief, inv. 2089 Peter Versteeghen, Rentm[eeste]r, Secretarius (doorgehaald), Coninck, 1620.
Obiit 20 Septemb. 1666; Henrijck Versteegh/Henderick Versteege, Secretaris.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
VERSTEGE, zie VERSTEGEN.
VERSTEGE - gevierendeeld, 1. een ankerkruis, 2. rechts boven en beneden een ster, 3. drie
eikenbladeren, 4. drie lelies. Helmteken: ---.
*Harderwijk-2-4: op een brief van de officier van het scholtampt quartier Zutphen d.d. 25-11-1797.
Ondertekend door A. Verstege.
VERSTEGE - gevierendeeld, 1. in zilver een verkort rood kruis, 2. in blauw drie gouden sterren, 3. in zilver
drie groene hulstbladeren, 4. in zilver drie blauwe lelies.
*T. van den Brink: Barneveld en Fragment genealogie Verstege. VG (1979): 132ev, VG 10 (1985): 196-204.
Familie heet naar het herengoed 'De Steeg' te Stroe. Gebaseerd op De Ned. Leeuw 36 (1918): k343.
Varianten in De Ned. Leeuw 1989: k343: het kruis een ankerkruis.
Variant: 2. de sterren vijfpuntig, 3. drie lelies, 4. vier langwerpige bladeren.
*Gelderland-4: Goswin Verstege, stadhouder en richter van het richterampt Zutphen 21-9-1723, 17-2-1724,
21-4-17124.
In C. Beernink. 1913. Uit de gerichtssignaten van Veluwe (1526-1568). BM Gelre 16: 75-106: wapen van
het geslachte Ter Stege (zie Monatshefte für Rheinische Kirchengeschichte 6 (1922): linker (heraldisch
rechter, ACZ) bovenhelft een ankerkruis op zilveren veld = wapen Van Dompseler, beneden drie gouden
leliën, zoals er zes zijn in het wapen van het Barneveldsche geslacht van Byler.
VERSTEGE - gevierendeeld, 1. een ankerkruis waarvan de armen enigzins verbreed eindigen, 2. drie
sterren, 3. drie lelies, 4. mogelijk drie achtpuntige sterren. Helmteken: een dito ankerkruis tussen een
vlucht.
*Verwolde-2: Samuel Irenus Verstege, Zutphen 10-6-1729.
Of zijn de achtpuntige sterren de eerder genoemde hulstbladeren.
VERSTEGE - gevierendeeld, 1. een ankerkruis, 2. drie sterren, 3. mogelijk een vogeltje met gespreide
vleugels (of zou dit een lelie zijn?, ACZ), 4. drie hulstbladeren.
*Gallee: G.A. Verstege, Zutphen 5-8-1797.
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VERSTEGE - gedeeld, I. in zilver een ankerkruis, II. doorsneden: a. in zilver drie zespuntige gouden
sterren, b. in zilver drie rode lelies. Helmteken: het ankerkruis van het schild.
VERSTEGE - gedeeld, I. doorsneden, A. weder gedeeld, 1. een ankerkruis, 2. drie vijfpuntige sterren, B.
drie lelies, II. een omgewende zeepaard met de staart, waarin een slag, omhoog gericht en rustende op los
in het veld geplaatst water (BRANTIUS).
*Muschart, 1950: 86, waarschijnlijk graf van een zoon van Bartoldus Verstege en Henrietta Brantius.
Een Zutphense familie Verstege. Ook: Philippus Verstegen, pred. te Nunspeet, tr. 22-7-1627 Weymgen
Brands, van Harderwijk.
VERSTEGE/van HAMEL - alliantiewapen, man: van HAMEL (drie roskammen), vrouw: gevierendeeld, 1.
een ankerkruis, 2. drie sterren, 3. drie pijlpunten, 4. drie bollen (of roosjes?).
*Gelderland-5: Henriette Bernhardina Verstege wed. Mr. Hubert van Hamel, in leven scholtis der
heerlijkheid Loo.
VERSTEGEN, zie VERSTEGE, ONBEKEND-6, en ONBEKEND-8
VERSTEGEN - een uitgerukte boom op de benedenrand rustende. Helmteken: de boom.
*Klooster-1-2: zegel Peter Verstegen, Arnhem 4-7-1633. Omschrift: de naam.
*Veluwe-8: Peter Verstegen, rentmeester, Arnhem 4-7-1633. Omschrift: de naam.
VERSTEGEN - in zilver een uitgerukte groene boom met bruine stam. Helmteken: de boom van het schild
uitkomend. Dekkleden en wrong: groen en zilver.

*Schutte (1975): II.125 en II.230 Petrus
Verstegen, Arnhem.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Peter
Verstegen, 1652 secretaris des quartiers
ende des stadt Arnhem.; Gelders Archief,
inv. 2089 Wapenboek St. Joosten
Wapenboek Arnhem: Peter Versteegh,
secretaris; Peter Verstegen, secretaris, 1652.
*Putten-1-2: Peter Verstegen, secretaris van Arnhem, geërfde in
Veluwe, Arnhem 26-7-1667: uitgerukte bijzondere boom.
zie ook VERSTEEGH, VERSTEEGHEN, Everhard TULLEKEN,
Otto van RIJSWIJCK, Henric COETS, Everhard TULLEKEN,
Gerlach van RIJSWIJCK, Willem MUIJS, Johan TULLEKEN.
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VERSTEGEN - in zilver een uitgerukte groene boom met twee takken, die elkander schuins kruisen/ boom
met twee gekruiste takken en voorzien zijn van vijf stengeltjes, ieder met drie bladeren. Een aanziende
helm met zilver-groene wrong. Helmteken: de boom van het schild. Dekkleden en wrong: zilver en groen.

*Klooster-1-2: zegel Henrick Verstegen, Arnhem 4-7-1633. Omschrift: de naam.
*Veluwe-8: Henrick Verstegen, secr. van Arnhem 4-7-1633. Omschrift: de naam. Zie boven: dezelfde
datum.
*Gelderland-5: Dr. Gooswijn Verstegen, advocaat van het Hof van Gelderland, Arnhem 16-8-1723
*Staats Evers (1874) nr. 1.4: Johannes Verstegen, J.U.D., Arnhem ca 1664.
*Gelders Archief, Wapenboek Caecilia concert Arnhem: Iohannes Verstegen, I.U.D.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
VERSTEGEN - gevierendeeld, 1. een ankerkruis, 2. drie sterren, 3. drie lelies, 4. drie hulstbladeren. Een
gekroonde helm.
*Arnhem-10: G. Verstegen, richter van Brummen 7-6-1798.
Zie volgende, waarschijnlijk hetzelfde wapen, waarbij het ankerkruis en het verkorte kruis gelijkgesteld
dienen te worden.
*Schutte (1975): I.96: betreft: Samuel Verstegius te Buren.
Variant: gevierendeeld, 1. in zilver een verkort rood kruis, 2. in blauw drie zespuntige gouden sterren, 3. in
zilver drie groene hulstbladen, 4. in zilver drie blauwe lelies. Dekkleden en wrong: rood en zilver.
Helmteken: het kruis van het eerste kwartier tussen een rood-zilveren vlucht.
VERSTEGEN - gevierendeeld, 1. in zilver een verkort rood kruis, 2. in blauw drie gouden zespuntige
sterren, 3. in zilver drie groene hulstbladeren, 4. in zilver drie blauwe lelies. Helmteken: het kruis uit het 1e
kwartier tussen een vlucht van rood en zilver. Dekkleden en wrong: rood en zilver.
*Brummen-1: G.A. Verstege, met de letters G, V en P, Zutphen 12-9-1799, 25-10-1800. Waarom deze
letters?
*Schutte (1975): IV.73 Bartholdus Verstege, Zutphen.
VERSTEGEN - in zilver een geplante struik met vier brede en vier smalle groene bladeren. Helmteken: de
struik van het schild. Dekkleden en wrong: groen en zilver.
*Schutte (1975): VII.17 Johannes Verstegen, Arnhem.
Zie ook VERSTEGHEN.
VERSTEGHEN - in plaats van struik een boom in het schild en helmteken.
Zie ook VERSTEGE en andere spellingen.
VERWEIJ, VERWEY - drie (kook)potten/ketels. Helmteken: een (kook)pot tussen een antieke vlucht.

*Arnhem-23 en AZ-570: Reijn Verweij, gardiaan, 1655.
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*Gelderland-6: Hugo Verweij, secretaris van de heerlijkheid Amerongen, 16-3-1608. Omschrift: plat.
Papierwaszegel.
*W. Wijnaendts van Resandt. 1966. Verwey (Amerongen, Rhenen). Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 20:
243-263. noot 122 'Wort aengebracht op de naem van Jacob Verweij eene groefstede in de kerke alhier,
genummerd 78, waarop twee sarcken, de eene geteekent met de wapen met drie potten en daar onder Jan
Verwey. De andre sarck geteekent met de wapen, daerinne een kruijs, daar onder gesoncken in letters
Catharina CORNELIS[dr], beijde gedateert Ao. 1648 --'. RAUtrecht los blad in DTB395, grafregister van de
Cunerakerk [te Rhenen].
de Jong & van Otterlo (1996): p361.
*Gelderland-5: Cornelis Verweij, leenman van Buren, 9-2-1680; Hugo Verweij, secretaris van Aerongen, 2810-1623. Omschrift: de naam.
VERWOERT, zie van WOERT.
van VEST - een schuinbalk, vergezeld rechts van drie en links van vier blokjes schuinrechts geplaatst.
Veluws?
*Arnhem-15: Thomas van Vest, 1436. Omschrift: de naam. In tekst: Weste.
Variant: de blokjes breder en vierkanter.
*Arnhem-15: Deric van Vest.
Variant: de blokjes verticaal geplaatst. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een bokkekop met
hals.
*Arnhem-15: Johan van Vest. Omschrift: de naam. In tekst: Johan van Weste.
van VHEENSCHOTEN - twee toegewende leeuwen. Boven het schild de letter N en I.
*Gelderland-5: Joost Jansen van Vheenschoten, leenman van Scherpenzeel, geërfde op de Veluwe,
Barneveld 23-9-1776.
Duiden de letters N en I erop dat het gebruikte zegelstempel niet van hem is?
VIELHABER, zie KNIPSCHEER
VIERHUYSEN - een merk.

*Arnhem-30 en AZ-571: Jan Vierhuysen, gardiaen, 1686.
uit Bron en AZ-571.
van VIERSSEN – in zwart een zilveren lage keper, vergezeld boven van twee gouden sterren, en beneden
van een groen klaverblad.

*Zeven (2006: 18.34):: L. van Vierssen, zp, zd (18e eeuws), idem
kapitein van een compagnie soldaten 18-3-1744. Schilddekking: een
kroon met drie fleurons en twee parels.
Wolleswinkel (2008).
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Wapenboek van de
Zwanenbroederschap
te Den Bosch.

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.

VIERVANT, VIEREVANT - vier krokodillen boven elkaar. Helmteken: een loszwevende krokodil van het
schild.

*Zeven (2006): zegel van Geb[roeders] Evers
Viervant, Arnhem 31-6-1760.
Een sprekend wapen, want vier is vuur, en vuur staat in verband met (vuur)salamanders. De krokodillen
moeten oorspronkelijk salamanders geweest zijn.
Muschart: 'dit wapen heb ik nog niemals gesehen.'
VIERVANT - in blauw een zilveren merk vergezeld van een gouden windblazende cherubijn, naar de
schildrand blazende/een merk vergezeld in het schildhoofd van een kant blazend kinderhoofd/een merk
vergezeld van vier uit de hoeken naar het schildhart windblazende gezichten.

*AZ-572: Hendr. Viervant Leendr. Soon, Gardiaen, 1744.

*Arnhem-19: Anthony Viervant, amptsjonker.
*Gelderland-5: Hendrik Leendertsz Viervant, ?Arnhem 27-6-1747.
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Hendr. Viervant Amptsjonker.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te
Arnhem.
VIETOR - doorsneden, A. in zilver een aanziend zilveren! doodshoofd over twee schuingekruiste
doodsbeenderen en getopt met een bruine klophamer, B. gedeeld, I. in blauw een uit de deellijn komende
zilveren adelaar, II. drie groene klaverbladeren. Dekkleden en wrong: blauw en zilver. Helmteken: het
doodshoofd met de beenderen en de hamer van het schild.

kleur Nineke Ch. Zeven-Hissink
*ten Houte de Lange (2001).
Coll. Muschart (Zeven, 1996d): alliantiewapen.

van VINCELER - in zilver een gouden kruis. Helmteken: een zittende, zilveren windhond met gouden,
geringde halsband.
*Schutte (1975): I.115 Hermannus a Vinceler, Huissen 24-10-1624.
metaal op metaal!
van VINCELER - gedeeld, I. een kruis vergezeld in het twee kanton van een zespuntige ster, II. een
schuinlinks geplaatst takje.
*GABarneveld: Lubbert Stevens van Vinceler.
van VINCELER - gedeeld, I. in zilver een gouden kruis (van VINCELER), II. in blauw drie zilveren ringen
(DIBBETS). Helmteken: een zittende zilveren windhond met goudgerande en geringde rode halsband.
Dekkleden: zilver en goud.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Gerhart van Vinceler, Arnhem
1651; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Gerlach van Vinceler, 1651.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

van VINCELER - gevierendeeld, 1. van VINCELER (in zilver een gouden kruis), 3. DIBBITS (drie ringen), 3.
in blauw een zilveren schuinkruis, vergezeld linksboven van een zilveren vlucht, en rechts, links en
beneden van een verticaal geplaatste zilveren droogscheerdersschaar met de punten omhoog, 4.
ENGELEN (ankerkruis en ruiten/maliën).

*Muschart (Zeven, 1995c: Arnhem plank): Gerhart
van Vinceler, onderhuismeester van het Sint
Catharinae Gasthuis te Arnhem, 1650.
zw van plank (Leppink, 1997: p75).
VIS - een merk.

*Arnhem-30 en AZ-573: Abraham Vis.

VISSCHER - een boom binnen een Hollandse tuin vergezeld links van een omgewende, zittende hond
binnen de tuin en geheel los van de boom. Helmteken: een vis met de kop omlaag en de rug naar rechts.
*Arnhem-9: Johanna Visscher, wed. Dr. Otto de Ruuk, Arnhem 30-11-1833.
VISSER - een merk. Helmteken: een antiek omgewende vlucht.

*Muschart: wapenschild op Beker van Tappersgilde te Arnhem, GMArnhem en AZ574: Gerrit Visser, boekhouder.
AZ-574.
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VISSER – in zilver drie zilverblauwe vissen, twee schuingekruist geplaatst met de koppen omlaag en de
derde verticaal over de beide anderen met dekop omhoog. Helmteken: op een blauw-zi;veren wrong een
vis van het schild met de kop omhoog.

Nicolaas Visser, adelborst.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.

Variant: alle drie vissen met de koppen omhoog en de dekkleden: rood en zilver.

Gildemeester, 1758.
AZ-575 H.J. Visser,
Guardiaan, 1778, A576 Niklaas Visser,
Gildemeester, 1768.

*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde,
Arnhem en AZ-573: H.J. Visser, guardiaen, 1778, en Niklaas Visser,
*Gelders Archief inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat vendel Arnhem:
Hendrik Jasper Visser tot Amptsjonker verkoren den 20 Augu[ust]s
1764.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
VISSCHER/BOURICIUS, zie BOURICIUS voor afbeelding.
VITRINGA - doorsneden, A. in blauw een ster, B. in blauw een zilveren ruit. Helmteken: een zilveren ruit.
*Elburg-2-1: Herman Hendrik Vitringa, secr. van Elburg 9-4-1783.
*Arnhem-1: C.L. Vitringa, griffier kantongerecht Harderwijk 3-2-1816. Muschart vindt de ster maar 'prullig
klein'.
*Hattem-1: Herm. Henr. Vitringa, advocaat, Elburg 1-2-1786. Lakzegel.
*Twello-1: Mr. Campegius Lambertus Vitringa, notaris te Nunspeet 18-10-1837. Omschrift: naam.
*Gelderland-14: Mr. Campegius Lambertus Vitringa, notaris te Nunspeet 23-7-1824. Papierwaszegel.
*Brantsen: C. Vitringa, Nunspeet 11-8-1845.
Variant: doorsneden, A. in blauw een zilveren ruit, B. in zilver een blauwe lelie. Helmdekking: een kroon
getopt door een zilveren vierkant. Dekkleden en wrong: blauw en zilver.
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kleur Nineke Ch. Zeven-Hissink;

*ten Houte de Lange (2001).
van VLAARDINGERWOUD - doorsneden, 1. een op de snijlijn zittende eekhoorn met de voorpoten omlaag
(dwz. geen noot krakende), 2. drie lelies. Helmteken: de eekhoorn een noot krakend.
*Hattem-2-2: M. Vlaardingerwoud, Wageningen 22-4-1749.
van VLAARDINGERWOUDT - in goud een klimmend rood hert op grond, waarop rechts en links naast het
hert twee (zeer lange) groene bomen naast elkaar (op groene grond), het hert vergezeld van vier (zeer
kleine) rode sterren, waarvan één rechts, één tussen het gewei, één boven de meest rechtse boom en één
boven de meest linkse boom. Helmteken: niet vermeld.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Variant: schilddekking een kroon.

Zeven (2006: 26.18):
Idem, Den Haag, 10-8-1757.
Twee zegelresten om samen een
M. Vlaardingerwoudt,
beeld van het in een schild bevindende
Den Haag, 31-5-1751.
wapen te krijgen.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van M. van Vlaardingerwoud, op Hofzigt 12-9-1756.
VLASCAMP - gedeeld, I. een leeuw, II. doorsneden, A. effen, B. effen. Helmteken: een uitkomende leeuw
tussen een vlucht waarvan elke vleugel beladen is met twee dwarsbalken, en vergezeld van de letters A en
B.
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*Gelderland-5: Hencrick Vlascamp, onderkapitein, Arnhem? 19-5-1684.
Duiden de letters A en B erop dat dit wapen niet van hem is?
VLEEMING - gedeeld, I. drie zespuntige sterren schuinrechts geplaatst, en gescheiden door twee vlammen
die uit de schildrand stijgen (VLEEMING), II. drie pheons met de punten omlaag, de bovenste twee kleiner
dan de derde, op de rechter een linkerhand, op de benedenste rust een hert. Schilddekking: een kroon met
negen parels.

*H.J. Morren, lidnr. 666.
*Muschart (1939): het wapen AVERLINGH is eigenlijk dat van VLEEMINGH.
Zie ook VLEMING.
VLEMINCK, zie RIJNDERS
VLEMING - twee lange smalle vlammen van de benedenrand uitgaande naast elkaar, vergezeld boven en
naast de vlampunten van drie kleine sterren naast elkaar. Helmteken: een ster.
*Arnhem-22: Hendrina VLEMING wed. Jan Reijers, Arnhem 18-7-1794. Zie VOS.
Zie ook VLEEMING.
van VLEUTEN – vijf beurtelings gekanteelde dwarsbalken.

*AZ-578: Jacob van Vleuten.
De tekenaar beschrijft het wapen als vijf dwarsbalken, de balken bezaaid met ?
Zie voorgaande voor betere afbeelding
van VLEUTEN - twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, en in het schildhoofd drie schuinkruisjes naast
elkaar.
.

*Arnhem-23: P. van Vleuten, boekholder, Arnhem jaar?
*AZ-577: P. van Vleuten, Boekholder.
De tekenaar heeft de gekanteelde dwarsbalken niet herkend. Zie volgende voor
betere afbeelding

van VLEUTEN - gedeeld, I. een beurtelings gekanteelde, gedwarsbalkt van 10 stukken, zwart en goud en
in een gouden schildhoofd drie zwarte schuinkruisjes (of het Romeinse cijfer XXX), II. in zilver drie blauwe
hoefijzers met de kalkoenen omhoog. Helmteken: een goud-blauwe antieke vlucht. Dekkleden: blauw en
goud.
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Peter van Vleuten, amptsjonker.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Peter van Vleuten, amptsjonker.
VLIECK - uitgerukte heideplanten.
*Muschart (1950b).
VLIECK, VLYCK - geschuind, a (rechtsbeneden. drie brandende toortsen/seinlichten, b (linksboven). drie
lelies (2-1), waaronder een wassenaar en daaronder een merk. Naast het wapen de letters E en V.
*Gelderland-5: Hendryck Vlyck of Vlieck, Putten 29-7-1721.
VLIECK, VLIEK - in goud een rood schuinbalk, van boven vergezeld van drie zilveren lelies en een merk,
waar tussen een liggende rode wassenaar, van onderen vergezeld van drie seinlichten of omgekeerde
hermelijnstaarten. Helmteken: een vlucht van zilver en rood.

*Veluwe-2-10: Henrick Vlieck. Van het zegel is alleen een brok over, waarop linksboven
van het schild een rest van een linkerschuinbalk te zien is.
kleur (vdBosch); copie.

van VLIERDEN - een blauwe dwarsbalk op een doorsneden veld, waarvan de bovenhelft gedeeld, I. van
zwart een gouden zespuntige ster, II. van blauw zes schuinlinks geplaatste gouden lelies in twee
schuinlinkse rijen van elk drie stukken, benedenhelft van goud drie groen gebladerde groene takken
komende uit één groene steel en aan de middelste tak twee rode vruchten. Helmteken: een gouden ster.
*R.T. Muschart. 1949. Het wapen van de familie
van Vlierden. De Ned. Leeuw 66: 123-124:
Armorial Général; zegel van Jacob van Vlierden,
?Twello 26-12-1736.
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Variant: van zilver een zwarte ster.
Variant: benedenhelft drie waaiersgewijs op grond geplante takken met aan de middelste vijf en aan elk der
twee buitenste zeven ronde vruchten.

*Gelderland-5: Constantinus van Vlierden, lt.-col. en kapitein ter zee, Hattem
13-3-1776.

van de VLIERT - een merk. Helmteken: een antieke vlucht.
*Gelderland-4: Anthony van de Vliert, scholtis heerlijkheid Scherpenzeel 5-2-1687, 26-6-1722.

van de VLIERT - drie eenden.
*Gelderland-4: Anthony van de Vliert, scholtis van de heerlijkheid Scherpenzeel 26-6-1722.
Papierwaszegel.
van VLODORP - drie dwarsbalken binnen een zoom.

*Gorissen (1959).
Hier geplaatst vanwege Van VLODORPP (zie volgende).
van VLODORPP - gevierendeeld, 1 en 4. drie dwarsbalken, 2 en 3. een lelie met korte voet.
Helmteken: op een steekhelm (rest weg). Veluws?
*Arnhem-15: Willem van Vlodorpp, erffvaeght tot Ruremunde, 1436. Omschrift: weg.
VOER, zie Seger van ARNHEM.
ten VOERDE - een (smal) schuinkruis vergezeld van vier droogscheerdersscharen met de punten omlaag.
Hartschild: drie voorwerpen, of mogelijk eikenbladeren met de steeltjes omhoog.
*Klooster-1-1: Aernt ten Voerde 13-4-1464.
*Arnhem-29: charter 2948d: Helmich ten Voerde, 19-4-1436. Omschrift: de naam. In tekst Voirde.
*Hattem-2-3: Arent te Voirde, in de buurt van Clarewater 2-11-1460. Omschrift: de naam (geschonden);
idem Arent ten Voerde 13-9-1479. Omschrift: de naam.
Variant: een hartschild met drie bladeren met de stelen omhoog.
*Arnhem-15: Helmich ten Voerde, zv. Arnt ten VOERDE, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
*Hattem-2-3: Heylmich ten Voerde 25-2-1446. Omschrift: de naam.
Zie hieronder.
ten VOERDE - drie betrekkelijk kleine bladeren, die vrij zeker eikenbladeren zijn/kleine eikenbladeren dicht
bij de hoeken geplaatst.
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*Arnhem-15: Arnt ten Voerde, Arnhem 1435. Omschrift: de naam. In tekst: then Voirde geheiten Voirtman.
*Gelderland-2: Arnt ten Voerde, 19-4-1436. Omschrift: S.Arent ten Voerde geheiten Voirtman
zie hier boven bij zijn zoon Helmich ten VOERDE, en bij ten VOIRDE.
van VOERST, zie van VOORST.
van der VOERST - een krulkruis.
*Arnhem-15: Gheret van der Voerst, knaap, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
Of bedoelt Muschart: ankerkruis?
VOET - een dwarsbalk vergezeld van drie sterren naast elkaar.
*Backer (1880): zegel van -- Voet, 1580. Zie ook Muschart (1950).
VOET, zie VOETH.
VOET – een ruitvormig schild. Drie lelies (1-2). Schilddekking: een kroon met drie fleurons en twee drieparels.

Zeven (2006: 41.01); Aleida Voet,
meerderjarig en ongehuwd, Wageningen,
9-2-1853.
De ruitvorm duidt erop dta het haar eigen
wapen is.

VOETH - negen aanstotende en aangesloten ruiten (3-3-3) de schildrand rakend. Helmteken: twee benen
met de voet afgewend.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van --- Weth, Arnhem, 6-3-1606. Zie
ook Zeven (1993c).
VOETH - in zilver negen (3-3-3) zwarte, aanstotende ruiten en de schildranden rakend/geruit van drie
verticale kolommen en drie horizontale rijen. Helmteken: twee zilveren benen naast elkaar met de voeten
omhoog en afgewend.
*Gelderland-6: Gerart Voeth, richter ampt Harderwijck 1-7-1634. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
W.J. Scholl. 2006. Varia Heraldica. Ons Erfgoed 14: 52-54, vnl. wapen Voeth.
Variant: de ruiten raken de rand van het schild niet.
*Schutte (1975): I.2 Gerhardus Voeth, 15-9-1612, 7-8-1615. Munninckhuijsen, 't Nieuwbroeck 1629. Zie ook
van OMMEREN (leeuwen).
*Herald. Bibl. 1881 NS 3: 1-307.
*Backer (1880): zegel van Eduard Voeth, 1590.
*Veluwe-3: Dirck Voeth, momber, Arckemehen 6-9-1590. Omschrift: de naam.
*Rhemen: Gerardt Voeth 15-12-1590, 4-4-1606.
*Arnhem-34: doctor Gerhardt Voeth, raad (van Gelre?), 15-3-1595. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Gerrit Voeth, ?, 12-3-1600. Omschrift: afgebroken. Fragment; E(vert?) Voeth, 18-3-1603;
Gerhardt Voeth, richter te Nijbroick 2-9-1636. Papierwaszegel.
Variant: de ruiten elkaar wel en de randen van het schild niet rakend.
*Schutte (1975): II.245 Johannes Voeth, Arnhem 22-4-1621.
Variant: de ruiten ook aangesloten en de boven en beneden rand rakend. Helmteken: twee verticaal
geplaatste zwart en zilveren mensenbenen met de voeten omhoog en naar rechts.
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Gerhardus Voeth, Arenacensis.
*Wapenboek S. Lucasbroederschap Arnhem: Gerhardus Voeth,
Arenacensis (=Arnhem). Gelders Archief inv. 352.1.
*Arnhem-5: Gerhardus Voeth, Arenacensis (=Arnhem).
foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.
Variant: negen aaneengesloten en aanstotende ruiten (3-3-3) alle randen rakende. Helmteken: twee
gehele benen met de voeten naar boven.
*Gelderland-5: Albert Voeth, ?Veluwe 8-4-1632.
Variant: de beide voeten naar rechts gewend.
*Rhemen: Gerart Voeth de Jonge, J.U.D., Harderwijk 28-12-1591; Gerrit Voeth de Oude, Harderwijk 28-121571. Omschrift: de naam met Voeth zonder h; Johan Voeth 4-4-1606. Omschrift: de naam; Dick Voeth 1512-1590. Omschrift: de naam.

Dirck Voeth, 8-9-1588
*GABarneveld doos 2 code 1b.
Coll. ACZ foto B02-1b.

Gerart Voet, 8-9-1599.
*GABarneveld.doos 4 code 66-47.
Coll. ACZ foto B25-04.

VOETH - in groen een zilveren lelie. Helmteken: de lelie van het schild tussen een vlucht van groen.
Dekkleden en wrong: groen en zilver.
*Schutte (1975): I.223 Rodericus Voeth, Harderwijk 6-3-1632.
VOETS - een merk. Helmteken: een stappend paard.
*Zutphen-2: Otto Voets, geërfde in Veluwe, Zutphen 2-1-1637. Omschrift: S. Berent Voets.
Beneden: VOETT! Zie volgende.
VOETT - een merk in een schild. Helmteken: een stappend paard.
*Arnhem-32: Otto Voett, Brummen 2-5-1631. Omschrift: S.Berent Voett.
Otto Voett gebruikte het zegelstempel van Berent Voett, die een verwant zal zijn.
Boven: VOETS! Zie voorgaande.
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VOGELL - drie vogels met geknotte pootjes. Helmteken: een dito vogel en de letters E en V
*Arnhem-10: E. Vogell, Raad van Gelderland, sHage 23-7-1646.
te VOIRDE, zie ten VOERDE.
ten VOIRDE - een smal schuinkruis vergezeld van vier droogscheerdersscharen met de punten omlaag.
Een hartschild: drie omgekeerde eikenbladeren.
*Gelderland-2: Helmich ten Voirde, 19-4-1436. Omschrift: Helmich ten Voerde.
tot VOIRST end tot KEPPEL - gedeeld, I. drie kepers (van VOORST), II. drie schelpen (van KEPPEL).
*Arnhem-32: Frederick heer tot Voirst end tot Keppell, 30-10-1501. Helmteken: afgebroken. Omschrift: de
naam.
VOLCKMAN - een merk, waarin de initialen R, M en V.

*AZ-580: Roelef Volckman.

VOLCKMAN - een merk, waarin de initialen A en V.

*AZ-579: Albert Volckman.

van VOLDEN - gedeeld, I. in zwart drie schuinlinks geplaatste gouden vissen boven elkaar, II. in goud een
zwarte driehoekige figuur waarin een zwart kruis. Helmteken: op een wrong van zwart en goud een vis met
de kop omlaag. Dekkleden: zwart en goud.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a fig. 13): Diederick van Volden,
Arnhem.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Arnhem:
Diederick van Volden.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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VONCK, zie ook VUNCK
VONCK - een ster. Schild zonder helm.
*Gelderland-5: Jan V. Vonck Gerritsoen, leenman van Culemborch, Arnhem 27-5-1670.
VONCK - een keper vergezeld van drie vogels elk staand op een rond nest. Helmteken: een uitkomend
paard tussen een antieke vlucht en de letters D en V.
*Gelderland-5: David Vonck, Arnhem 21-4-1656.
VONCK - een winkelhaak vergezeld van boven twee en benneden één ladder. Helmteken: een dito ladder
tussen een vlucht.
*Veluwe-2-1: J. Vonck, Roosendaal 1-12-1733.
VONCK van LIENDEN - een kruis waarvan de armen een weinig breed uitlopen. Helmteken: een zittende
hond.
*Gelderland-5: Jonker Hendrik Vonck van Lienden, Rhenen 6-10-1647.
VONCK van LIJNDEN - een kruis.
*Gelderland-5: Johan Vonck van Lienden, burgemeester van Rhenen, 2-1-1699.
VONCK van WOLFSWYNCKEL - een dubbele adelaar. Helmteken: een ring.
*Gelderland-5: Arent Vonck van Wolfswynckel, leenman van de abdije van Elten, Barneveld 24-6-1786.
Dit is het van WOLFSWINCKEL wapen met de dubbele adelaar.
VONCKEN van DOMPSELAER - zie van DOMPSELAER.
*Evert Voncken van Dompselaer, Barneveld 9-8-1641. Helmteken: afgebroken. Omschrift: de naam.
VONK, zie ONBEKEND-12
VONK - twee schuinlinks geplaatste voorwerpen bestaande uit twee ankers aan elkaar. Helmteken: op een
omgewende traliehelm een omgewende uitkomende adelaar.
*Horst-1: Derck Vunck, geërfde in Veluwe, 8-4-1618. Tekst: Vonck.
*Arnhem-32: Derick Vunck, 4-7-1587. Omschrift: de naam. In tekst: Vonck.
Of is het wapenfiguur een primitief gesneden zuil? Zie bij VUNCK.
de VOOCHT, zie ook de VOOGT.
de VOOCHT - effen blauw, in het schildhoofd beladen rechtsboven en linksbeneden met een rode leeuw,
en linksboven en rechtsbeneden met een zwarte leeuw. Helmteken: een gouden pauwenstaart komende uit
een rode kuip.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a).
*Gelderland-1: Johan de Voocht, J.U.D., Gelders leenman, Arnhem 10-11-1601.
De basis van de hierboven de VOOCHT-wapens is hetzelfde. Bepalend is de plaats van de doorsnijlijn:
hoog > schildhoofd, in het midden > doorsneden, laag > schildvoet.
*Gelders Archief, Wapenboek Caecilia concert Arnhem: Johannes De Voocht.
de VOOCHT - effen en in het schildhoofd gevierendeeld van Henegouwen en Holland (dat is in elk kwartier
een leeuw).

*Arnhem-30 en AZ-581: Yoh. de Voocht, G.M. (=gildemeester).
Zie volgende.
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de VOOCHT - effen blauw; een verbreed schildhoofd met vier omgewende leeuwen (2-2), de eerste en
vierde rood, de tweede en derde zwart, rood getongd en genageld. Op het schild een manskop van
natuurlijke kleur, de hals bedekt door het onderste deel van een helm, met een gouden kroon, waaruit een
rode muts oprijst, getopt met een bos blauwe pauwenveren, te samen gehouden door een gouden band.
Dekkleden: goud, blauw en rood.
Variant: de kop van manspersoon gekroond. Dekkleden rood, zwart en goud. Helmteken: een bos
pauweveren in een bruine koker.

*Schutte (1975): II.154 Joannes de Voocht, Arnhem 26-3-1658; VII.61
Jo[h]annes de Voocht, Arnhem 31-8-1661 (Variant, ook Muschart
1939).

de VOOCHT - vier leeuwen (2-2), een effen schildvoet. Helmteken: een hoge vaas als een Keulse pot (R.T.
Muschart) en drie struisveren op een gekroonde helm.
*Gelderland-2: Johan Voocht, 20-8-1596. Omschrift: de naam.
de VOOCHT - doorsneden, A vier leeuwen (2-2), B. effen. Helmteken: een heuvel getopt met een bos
pauwenveren en de letters L, D en V.
*Gelderland-5: Loewys de Voocht, leenman van Gelre, Arnhem 25-9-1649.
zie ook Paulus BITTER.
de VOOCHT - alliantiewapen; gedeeld, I. doorsneden, A. in goud twee rode en twee zwarte omgewende
leeuwen (2-2), B. effen blauw (de VOOCHT), II. in goud een horizontaal geplaatste boomstam, waaraan
een naar boven omkrullende tak met een klaverblad, alles van groen (van DANS). Het bovenste gedeelte
van de half-aanziende gekroonde helm wordt gevormd door een natuurlijke manshoofs. Helmteken: een
hoge rode muts, bovenaan een gouden ring hebbende, waaruit een pauwenstaart zich verheft. Dekkleden:
goud, blauw en rood.

*Staats Evers (1874) nr 1.76: Johannes de Voocht, Arnhem ca 1740.
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foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
de VOOCHT - alliantiewapen; gedeeld, I. doorsneden, A. in goud twee rode en twee zwarte omgewende
leeuwen (2-2) (Henegouwen), B. effen blauw (VOOCHT), II. doorsneden door een beurtelings gekanteelde
zwarte dwarsbalk, A., gedeeld, I. in groen een zilveren vogel, het groen gaande over de kantelen van de
dwarsbalk, II. in goud een zwart klaverblad, B. in goud drie klaverbladeren naast elkaar (van KINSCHOT).
Helmteken: de VOOCHT. Dekkleden: rood en goud.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Louys de Voocht, schepen, Arnhem
1638, ov. 10-5-1662; *Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St.
Joosten Schutterij Arnhem: Louys de Voocht, schepen, 1638.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
de VOOCHT - doorsneden, A. gevierendeeld van vier gouden kwartieren waarvan 1 en 4 beladen met een
rode en 2 en 3 met een zwarte leeuw (de VOOCHT), B. effen groen.
*Arnhem-27.
Variant: gevierendeeld (de leeuw in 1 en 4 moet zwart zijn, en die in 2 en 3 rood), en een groene
schildvoet.
de VOOCHT, zie ook van den SANDE
de VOOCHT - alliantiewapen; gedeeld, I. de VOOCHT (rode en blauwe leeuwen), II. gedeeld van goud en
blauw. Helmteken: een manskop van natuurlijke kleur, de hals bedekt door het onderste deel van een helm,
met een gouden kroon, waaruit een rode muts oprijst, getopt met een bos blauwe pauweveren, te samen
gehouden door een gouden band. Dekkleden: goud en rood.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Nicolaas de Voocht, burgemeester van
Arnhem, 1621; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten
Schutterij Arnhem: Nicolaas de Vooght, Burgem[eeste]r, 1621.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.
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de VOOGT - doorsneden, A. in goud rechtsboven en linksbeneden een rode leeuw, en links boven en
rechtsbeneden een zwarte leeuw, B. effen blauw.

*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap te Arnhem: Niclaes de Vooght, I.V.D. Obijt.
[Nicolaes de Voocht]. Zie Inleiding voor kwaliteit. Zie ook Frederick van WETTEN.

Detail van Geslagtlijst van Jan Coenraad Piper. Zie
PIPER.
kleur Zeven-Hissink; foto ACZ.
de VOOGT - doorsneden, A. in goud rechtsboven en linksbeneden een rode leeuw, en links boven en
rechtsbeneden een zwarte leeuw, B. effen blauw. Helmteken: een gouden pauwenstaart komende uit een
rode kuip.
*Arnhem-5: Mr. Nicolaas de Voogt.
de VOOGT - een keper, vergezeld boven van twee vijfpuntige sterren en beneden van één vijfpuntige ster.
Helmteken: een arm houdende een brandend zwaard tussen een vlucht. Schildhouders: twee griffioenen,
die op een voetstuk staan. Devies: PRO LIBERTATE.

Zeven (2006: 40.15 en 40.16): Mejufvrouw Anna Elisabeth de Voogt, Wageningen, 12-9-1843.
Zou dit haar zegelstempel zijn?
de VOOGT, zie de VOOCHT.
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van VOORDEN - drie zuilen.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995g): zegel van Delles van Voorden, gerichtsman van het ampt Rheden 15-11770.
van VOORST, zie ook van VOIRST.
van VOORST - een smal kruis. Helmteken: een zittende vos boven het schild.
*Putten-1-2: Helena van Voorst, Renckum 11-4-1653.
Muschart: is dit wel van haar?
van VOORST - een klimmende vos op grond op een gekroond schild. Helmteken: de vos uitkomend.
*Schimmelpenninck: F. van Voorst, scholtis van Ermelo 9-2-1761.
*Veluwe-2-1: F. van Voorst, Ampt Ermelo 27-4-1757 en vele andere data.
*Veluwe-7: F. van Voorst, scholtis ampt Ermelo 14-2-1757, gerichtsman 3-8-1757.
*Gelderland-6: F. van Voorst, scholtis van Ermelo 29-9-1758, 29-11-1758.
Variant: Helmteken: een uitkomende vos.
*Veluwe-7: F. van Voorst, Ermelo 9-3-1759.
van VOORST - in goud een klimmende blauwe ram met zilveren hoorns en hoeven.

Mr. Gerard van Voorst, schout van Amersfoort, 17231751.
*Muscharts Wapenboek Amersfoort, GA Amersfoort.
Zie Zeven ((2000).
Tek. R.T. Muschart.
van VOORST - drie kepers. Helmteken: twee buffelhoorns.

Frederijck van Voerst, Scholtius indertyt des Ampts Redinchem,
Renkum, 12-7-1616. Omschrift: S’FREDERICK VAN VOORST.

*Gelderland-9: Sweder van Voorst, ridder, groene was, 2-11-1295 borg voor bisschop Johan van Utrecht.
Omschrift: de naam in het Latijn.
*Gelderland-21: Sweder van Voerst, ridder, 25-1-1359. Omschrift: Sue---eri---di.Voerst.militis.
Backer van Leuven. 1880. Grafzerk te Putten. Navorscher 27. Elbert van VOORST tot
SCHOONDERBEEK en Johanna van ARNHEM. Met kwartieren: van VOORST, HONNEPEL, HOMOET en
van GOOR, en van ARNHEM (adelaar?), BENTINCK, van BEMMEL en APPELDOORN.
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van VOORST - in goud drie rode kepers. Helmteken: twee zilveren steenbokhorens, bezaaid met zwarte
lelies, komende uit een kroon met drie bladen en twee parels. Dekkleden: goud en rood. Schildhouders:
twee griffioenen.

Bron: Hollandse Genealogische
Databank.
*Ridderschap van de Veluwe.
*Elburg-2-1: W.R. van Voerst 16-5-1743.
Ridderschap.
Variant: helmteken: twee zeer lange steenbokhorens, waarvan de boveneinden cirkelrond naar binnen
overgebogen.
*Bentinck: Elbert van Voirst, Petri ad Cathedrum 1561. Omschrift: van Woerst.
*ten Houte de Lange (2001): van VOORST tot VOORST.
*ten Houte de Lange (2001).
van VOORST - in goud drie rode kepers. Helmteken: twee zilveren steenbokhorens, bezaaid met zwarte
lelies, komende uit een kroon met drie bladen en twee parels. Dekkleden: goud en rood.

*Arnhem-5: Mr. Henricus Fredericus van Voorst/Vorstius, advocaat voor het hof, 9-10-1617. HT.
*Gelderland-2: Roderic van Voerst ende van Keppel. 1363. Omschrift: de naam in het Latijn. Groene was.
*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Lucas-broederschap Arnhem: Mr. Henricus Fredericus Vorstius
(=van Voorst), J.V.D. et Advocatus Curiae admissus None Octobris 1617 ( 9-10-1617).
Foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.
Zie ook Keverling Buisman (2010) met afb. van het wapen van. Mr. Henricus Fredericus Vorstius. Zijn
zinspreuk was Incogitantem. Fors tangit non consultum = het blinde toeval treft de onnadenkende, niet hem
die alles overwogen heeft.
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Tekening van glasraam te Ommen (1631).
Uit::C. Gietman.2010. Republiek van adel
(Eer in de Oost-Nederlandse adelsculruur
(1555-1702). Uitgeverij Van Gruting.

Wapen van Hiddo van Voorst in het Album amicorum van Jacob van
Bronkhorst 1571). Kon. Bibl., Den Haag. Uit::C. Gietman.2010.
Republiek van adel (Eer in de Oost-Nederlandse adelsculruur (15551702). Uitgeverij Van Gruting.

van VOORST - gedeeld, I. van ASPEREN (drie wassenaars), II. van VOORST (drie kepers).
*Hattem-2-3: mansschild Johanna, vrouwe van Voerst en Asperen ende van Keppell, en haar man ridder
Otto van ASPEREN, heer van Voerst, van Asperen ende van Keppell. Omschrift: haar naam.
van VOORST, zie ook ONBEKEND-12
van VOORST van HOMOET - drie kepers. Schildhouders: twee leeuwen.
*Putten-1-4: Elbert Aszueer Reinier baron van Voorst van Homoet tot den Doorenweert, vrijheer der stad en
heerlijkheid Ghent, Erlicom en Baertwijck, heere van Appeltern ende Altforst tot Blickenburgh ende
Schonderbeck, erfkamerheer van Gelder en Zutphen, Harderwijk 25-6-1679. Lak.
van VOORST/van HONNEPEL - alliantiewapen van VOORST (kepers) en van HONNEPEL (in blauw een
zilveren dwarsbalk, vergezeld rechtsboven van een gouden vogel staande op de balk).

Detail van een schilderij van Elbert van Rechteren
genaamd van Voorst tot Schoonderbeek (1533-1611),
zoon van Reinier van Rechteren tot Doornenburg en
Catharina van Hőnnepel. Ridder van Veluwe. Onbekende
kunstenaar, 1609. Bron: Bierens de Haan (red.). 2002.
Idem: detail van een schilderij tonende het gezin van
Elbert van Voorst (zie van VOORST) en Johanna van
Arnhem. Coll. Brantsen van de Zyp Stichting, Arnhem. Uit:
C. Gietman. 2010. Republiek van adel. Eer in de OostNederlandse adelscultuur (1555-1702). Uitgerij Van
Gruting.
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van VOORST/van RECHTEREN - gevelsteen: links: van VOORST, rechts: van RECHTEREN.

*F. Witzel. 1997 e.v. Geschiedenis in steen gebeiteld. Oud-Nijkerk (verscheidene
nummers): Gerret Helmigh, Vrij Heer van Voërst van Bergenthem, tr. 1727
Margaretha Florentijn Sophie Vrij Freule van Rechteren. Zij bewonen Huize van
Voërst. Aldaar een afbeelding.

van VOORST tho SCHOONDERBEECK - drie keper. Helmteken: twee steenbokhorens waarvan de
punten kort naar binen gebogen.
*Horst-1: Horst-1: Elbert van Voorst tho Schoonderbeeck, 12-1-1636. Omschrift: alleen Elbert van Voorst.
van VOORST tot VOORST, zie van VOORST.
van der VOORST - in goud drie rode kepers. Helmteken: ?, beladen met drie hermelijnstaartjes.
zie hierboven.
van der VOORT - gedeeld, I. een brede blauwe dwarsbalk, beladen met een lelie op een veld, waarvan de
boven en beneden gedeelten gedeeld en waarvan de boven rechter en beneden linkerhelft blauw, beladen
met een lelie, de boven linker en beneden rechterhelft zilver en beladen met een vijfbladige bloem, II. een
geplante boom, waarvan de kleine bevruchte kruin de deellijn raakt, vergezeld links van een tegen de stam
klimmende leeuw.
*Arnhem-9: Cornelia Catharina van der Voort, wed. Reinier Otto Schrassert, rentenierster, Arnhem 10-51837, 24-1-1839.
van VOORTHUSEN - een merk.
*Schimmelpenninck: Johan van Voorthusen, Zutphen 1449.
van VOORTHUYSEN - in rood een uitgeschulpt gouden schuinbalk. Helmteken: op een rode wrong een
zilveren hazewind hond, rood getongd en uitkomend tussen twee buffelhoorns, rechts rood, links goud.
Dekkleden: goud en rood/ook rood en goud. Wapenspreuk: Decus maiorum vindicat virtus.

*A.J.W. van Voorthuijsen, Lunteren (brief nov. 1992): gebaseerd op Ned.
Patriciaat 1969 (en Ned. Patriciaat 1913); Hollaar (1992).
*ten Houte de Lange (2001).
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van VOORTHUIJZEN - op een groen grond een rode windmolen met zilveren dak staande op een zwarte
belt met ladder en de wieken als een schuinkruis à front geplaatst, op het dak van de molen een naar
rechts waaiend groen vlaggetje. Helmteken: de bovenste twee wieken van de molen uitkomend. Dekkleden
en wrong: zilver en zwart.

*C.J. van den Bosch, 1984: afkomstig van Voorthuizen, later Betuwe. Zie
ook Ned. Patr. 10 1919.
*Schouten (1913): in zilver een molen van natuurlijke kleur op groen
terras.
van VORDEN - een merk en de letters G en B boven de helm.
*Gelderland-4: Geurt van Vorden, Rheden 15-8-1752.
Muschart: Dit is van Gerrit Brouwer.
VORSTELMAN - een omgewende, lopende man, vermoedelijk met een zak in de rechterhand, op grond
tussen de letters I en V.
*Veluwe-2-1: zegel F. Vorstelman, Hattem 8-1-1758.
Waarom I? Zie volgende.
VORSTELMAN - een aanziend gestelde geklede man met de linkerhand op de heup, de rechter arm
omlaag gestrekt, gaande over een golvende dwarsbalk heen.
*Nuys: F. Vorstelman, officieel persoon, Hattem, 19-3-1755, 22-12-1756, 8-1-1758.
Muschart stelt dat dit het zegel van J. BEEKMAN is. ACZ: zie echter voorgaande.
van VORSTENBERG - in goud twee rode dwarsbalken. Helmteken: twee fazantenveren volgens het schild.

*coll. Muschart: 'familie te Amsterdam (Rietstap: Arm. Gén)'.
zie van FURSTENBERCH. Vorstenberg zal een vernederlandsing van
Furstenberch zijn.
kleur Zeven-Hissink
VORSTER - in blauw drie gouden zespuntige sterren. Helmteken: op een blauw en gouden wrong ster van
het schild. Dekkleden: blauw en goud.

AZ-582: Nicol Vorster,
Raadtsheer, 1783.
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◄Zeven (2006): 28.36: Matth. Vorster. Arnhem, 20-11-1802.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en AZ-582: Nicol Vorster,
raadsheer 1783.

*Gelders Archief inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat vendel Arnhem:
Willem Vorster, Vaandrig, Anno 1733
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
*Gelderland-3: Mr. N. Vorster, schout ampt Epe 9-1-1792.
*Gelderland-4: M. Vorster, secr. van Scherpenzeel 3-7-1752.
*Gelderland-5: Math. Vorster, leenman van het huis Wilp, Arnhem
17-3-1781.
*Ede-3: Matth. Vorster, regulateur der belastingen op het recht van
successie in het quartier van Veluwe 7-5-1814.
*Schimmelpenninck: Matth. Vorster, fiscaal van de richter van Arnhem en Veluwezoom, Velp 12-1-1792.
*Wageningen-10: Matth. Vorster, Arnhem 5-3-1789.
*Gelderland-20: Matth. Vorster, secr. ampt Voorst, 12-5-1795, 26-7-1796.
Variant: helmteken: een groen klaverblad tussen een zwart-groene vlucht.
*Arnhem-24: Isaac Vorster, vaandrig 1742, lieutenant 1758; Willem Vorster, vaandrig 1733.
*Gelderland-17: Matth. Vorster, secretaris van het ampt Voorst, 12-11-1796.
VORSTER - gedeeld, I. in blauw drie gouden zespuntige sterren (VORSTER), II. in zilver drie in potlood
geschetste hamers. Helmteken: op een blauw en gouden wrong een ster van het schild. Dekkleden: blauw
en goud.

*Gelders Archief inv. 2105 Wapenboek Rijnstraat vendel ArnhemL
Isaac Vorster, Vaandrig, Anno 1742, Luijtenant geworden Anno 1758.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
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VORSTIUS, zie van VOORST
VOS - in groen een springende vos met staart omlaag op een lage grond. Helmteken: de vos uitkomend.
Schildhouders: twee aanziende leeuwen.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van T. Vos Gz., Arnhem 17-8-1785.
Zie ook Zeven (1993c).
*Elburg-2-1: H. Vos, scholtis ampt Doornspijk 4-8-1803, 15-8-1803.
*Gelderland-8: H. Vos, scholtis ampt Doornspijk 29-5-1804.
Variant: vergezeld boven van een sterretje tussen de letters T en V.
*Gelderland-1: Theunis Vos Gzn en Susanna Grada ALPHERTS, Elburg 3-3-1784.
Variant: in purper een springende vos op grond.
*Gelderland-1: Hendrik Vos, Elburg 3-3-1784.
VOS - in groen een klimmende vos. Helm zonder helmteken.
*Elburg-2-4: H. Vos, lid der magistraat en loco-notaris van Elburg 1-4-1810.
VOS - in zilver een gaande rode vos op groene grond. Helmteken: de vos uitkomend. Dekkleden: rood en
zilver.

*Arnhem-19: Derck Vos,
adelborst; idem Martinus Vos,
adelborst.
*Gelderland-5: Bartha Vos,
Elburg 17-3-1792, egaa van
Mr. D.G. van HOECLUM.

VOS - een klimmende vos. Helmteken: een staande vos.
*Gelderland-6: Jacop Vos, schepen van Wageningen 20-7-1569, 20-5-1576. Omschrift: de naam. Tekst:
Voos (1576). Papieren ruit.
VOS - een stappende (1744) en rennende of springende (1756) vos op grond

*AZ-584: Derck Vos, Raatsheer, 1744. AZ-583 Derk Vos, Gardiaen, 1756.
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VOS - een springende vos op grond. Helmteken: de vos van het schild met grond.
*Elburg-2-4: Aartjen Vos en haar man Lambert TOP.
*Arnhem-23 en AZ-583: Derk Vos, gardiaan, Arnhem 1756.
AZ-583.
VOS - een stappende vos op grond. Helmteken: een uitkomende vos. Helmteken: de vos uitkomend.
Dekkleden: rood en zilver.
*Arnhem-22: Martinus Vos wdr. Johanna Lambertina Wesselner en zijn vrouw Hendrina VLEMING wed.
Jan Reijers, Arnhem 18-7-1794.
Muschart: die net half suf lijkt.
VOS - een monogram van de letters J en E door elkaar op gekroond schild.
*Elburg-2-1: zegel Johanna Vos, zie Wilhelmus EVERS.
VOS, zie ook MOOJEN
de VOS - zie kwartier 3: doorsneden, A. in blauw een zilveren dwarsbalk, B. in zilver een van de deellijn
uitgaande halve goud geknopte en groen gepunte rode roos, beneden vergezeld met twee groene,
gebladerde rozentakjes, waaraan een knop.

▲kwartier 3

*zie bij Abraham TULLEKEN.
de VOS - gevierendeeld, 1 en 4. een springende vos, 2 en 3. doorsneden: A. een dwarsbalk, B. de
benedenhelft van een zesbladige bloem van de snijlijn uitgaand, vergezeld rechts en links van een kleine
ronde bloem aan een lange steel, welke stelen schuin naar het midden van het schild gericht zijn.
Helmteken: vermoedelijk een kop van een vos.
*Gelderland-10: Jacobus de Vos, muntmeester van Gelderland 26-7-1729.
de VOS van STEENWIJK - vijf schuinbalken binnen een met acht bollen beladen schildzoom.
Helmteken: op een gekroonde steekhelm een uitkomende adelaar.
*Gelderland-2: Reijnalt die Vos van Steenwijck, 19-4-1436.
de VOS van STEENWIJK - in zilver vijf rode linkerschuinbalken en een zwarte schildzoom, beladen met
acht gouden penningen. Gekroonde helm. Helmteken: een uitkomende gouden adelaar. Dekkleden: rood
en zilver.
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▲ Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.

sterk vergroot
◄Uit: Mensema et al. 2000. Ridderschap Overijssel, p. 55 (detail).
*Schutte (1975): 2.172 Gerhardus de Vos a Steenwijck (Overijssel),
Maastricht) 7-9-1658.

Variant: smalle schildzoom. Helmteken: op een gekroonde steekhelm een drakenkop met hals.
*Arnhem-15: Reijnert die Voss van Steenwijck, Arnhem 1436.
Variant: smalle schildzoom met acht bolletjes. Helmteken: op een gekroonde steekhelm een drakekop met
pijlpuntige tong en met korte hals tussen een vlucht.
*Arnhem-29: charter 2948d: Reynalt die Vos van Steenwijck 19-4-1436. Omschrift: de naam.
Aanvulling: geen dekkleden.
*ten Houte de Lange (2001).
de VOS van STEENWIJCK - gedeeld, I. gekanteeld doorsneden, II. drie schuinbalken. Helmteken: een kop
en hals van een vogel, tussen een vlucht.
*Backer (1880): zegel van Henrick de Voss van Steenwijk, 1453.
Variant: vijf schuinbalken binnen een met negen bollen beladen smalle schildzoom. Helmteken: op
gekroonde steekhelm een drakekop met omhoog gerichte spitse oren en lange rechte hals tussen een
vlucht met vier lange slagpennen.
*Gelderland-1: Henrick de Voss van Steenwic, richter van Veluwe 11-3-1456.
Variant: het veld 2 beladen met bolletjes. De vlucht antiek.
*Rhemen: Herman de Voss van Steenwijck, leenheer van het goed dat Blijck onder Brummen, leenroerig
aan het huis Putten 5-4-1500. Omschrift: de naam.
de VOS van STEENWIJK - gedeeld, I. twee palen en een effen schildhoofd, II. vijf streepschuinbalken.
*Gelderland-2: Henric Reijnalts die Voss, 19-4-1436. Omschrift: vaag ?de Vos van[n] St--.
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de VOS van STEENWIJK van ESSEN - gevierendeeld, 1 en 4. de VOS van STEENWIJK (schuinbalken),
2 en 3. van ESSEN (schuinbalk+ruiten).

Museum Nairac, Barneveld.
*Klesser (1995).
de VOS van STEWIC - doorsneden of gekanteeld doorsneden, A. op
een effen veld een smalle barensteel met drie lange hangers midden
op het schild geplaatst en de beide zijranden rakende, B. de VOS van
STEENWIJK (vijf schuinbalken). Geen schildzoom.
*Henric de Vos van Stewic, Arnhem 1435. Omschrift: de naam. In tekst: die Voss.
*Arnhem-29: charter 2948d: Henric de Vos van Steenwijck, 19-4-1436. Omschrift: de naam.
VOSCH van AVESAET - in goud een rode dwarsbalk van boven vergezeld van een goudgekroonde en
roodgetongde halve zwarte leeuw, opkomend uit de balk. Een gekroonde helm. Helmteken: een
uitkomende vos van natuuurlijke kleur. Schildhouders: twee omziende vossen van natuurlijke kleur.
Dekkleden: goud en rood.

*J. Groenenberg.2004. Grafsteen Vosch van Avesaet te Twello. Kroniek
Voorst 27: 16-18.
Versleten grafzerk op geruimde begraafplaats van de NH kerk te Twello.
Betreft: Cornelis Johannes Vosch van Avesaet, Baron 6-4-1826, ov. Gouda
31-8-1826, begr. Twello NH> 5-9-1826, was getr. Catharina Jacoba Bisdom.
VOSKUIL - een monogram van de letters T, V en C.
*Putten-1-2: T. Voskuil, geërfde in Veluwe 6-5-1803.
VOSKUIL - in goud een rode vos een putrand uitkomend. Helmteken: de vos van het schild uitkomend.
Dekkleden en wrong: goud en rood.

*F.J. Nikkels, Epe.
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VOSKUYLE - een halve vos van de grond uitgaand. Helmteken: een uitkomende vos.
*Gelderland-4: Antoni Voskuyle, schout van Hoevelaken 9-2-1741.
VOSMAER, zie HOLTIUS
VOSS - een klimmende vos met zeer lange, dunne oren (als of het dunne bokhorens zijn).
*Arnhem-6-1: Wilhem Voss, Arnhem 2-8-1517. Omschrift: de naam.
De tekst: Vos.
die VOSS - een schuinkruis vergezeld van vier droogscheerderscharen met de punten omlaag. Helmteken:
twee bazuinen als omgekeerde keper.
*Schimmelpenninck: Gerit die Voss, 1485.
Als van MEKEREN.
Muschart: 'zeer prullig gesneden'.
van der VOSSE - een springende vos op grond. Helmteken: geen, wel de letters J, VD en waarschijnlijk V,
maar afgebroken.

*G.J. Westerink (1984): lakzegel van Jan
Jansen van de Vosse, Epe, 20-10-1761.

*Jan Jansen van de Vosse, leenman ampt Cannenburg, Heerde 18-11-1776.
VOSSELMAN - doorsneden, A. twee klaverbladeren, waarvan de lange stelen elkaar schuinkruisen, B.
(vermoedelijk) drie zwemmende vissen. Helmteken: een steeltje, waarvan naar rechts een klaverblad
tussen een vlucht (niet duidelijk, zegt Muschart).
*Coll. Muschart (Zeven, 1995f): zegel van Teunis Vosselman, pachter van de vijf speciën in ampt Epe 6-91769.
van VOSSEM - een lelie.
*Gelderland-2: Henrick Rombham van Vossem, richter en drost tot Gelren. Omschrift: afgebroken. Groene
was. Veluws?
VRANCKEN - een ankerkruis.
*wapenbeschrijving NAGGE. Zie ook VG 6 (1981): 112, 114. Zie ook FRANCKEN en CORLER.
*Muschart (1949), zie verder aldaar.
*Gelderland-6: Lambert Vrancken, Elburg, 15-2-1559. Helmteken: plat. Omschrift: de naam. Fragment.
VREDENBORGH - een schuinbalk, vergezeld rechts van een lelie, en begeleid links van drie zes bladige
bloemen. Helmteken: een lelie.
*Brummen-1: Cornelis Vredenborgh, Niekerck 13-2-?1711, Rhenen 18-4-?1811.
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van VREDESTORP de NYENBEKE - drie rechterschuinbalken.
Arnoldus de Vredestorp de Nyenbeke,
Arnhem 1-8-1296, commandeur van Sint
Jan te Arnhem en Nijmegen. Omschrift:
S’FRIS.ARNOLDI.DE.VREDESTARPE.
Oorkonde van 1298 (april 29) feria tertia
ante Philipp et Jacobi Apostolorum.
R.Geld.J.
CSN1105. ca 1937,
*Verkerk (1992, afb.XVII bijlage zegel.
scan uit Verkerk (1992). De
beschadigingen stammen uit de periode
ca 1937- ca 1970.
de VREE - in rood een gouden lelie. Helmteken: de lelie van het schild tussen een vlucht van goud en rood.
Dekkleden en wrong: rood en goud.

*Zeven (2006: 44.29): Wilh. De Vree, Arnhem,
6-11-1651.
*Schutte (1975): II.228 Wilhelm de Vree, Arnhem.
*Putten-1-2: Wilh. de Vree, advocaat, Arnhem 20-1-1661; burgemr. van Arnhem 26-10-1661.
*Arnhem-13-1: Dr. Willem de Vree, schepen van Arnhem 27-6-1663. Omschrift: afgebroken.
*Arnhem-16: Wilhelm de Vree, schepen van Arnhem 26-4-1642. Omschrift: de naam.
*Arnhem-17: Derck de Vree, 30-7-1731.
*Arnhem-26: Wilhelm ie Vreede, scepen 29-11-1432, Omschrift: de naam. In tekst: de Vree; Wilhelm de
Vree, scepem van Arnhem 15-5-1645, 6-3-1653.
*Brantsen: Derck de Vree (echtg. van Susanna N. Everwijn), Arnhem 26-4-1723; A.S. de Vree wed. de
Bouffard de Madriane, Rhenen 26-10-1789.
*Gelderland-5: Wilhem de Vree, burgemeester, Arnhem 24-4-1643.
*Zie ook Engel BONGARDT Henrick-Soon. 1633, Segerus van UCHGELEN.
de VREE - gedeeld, I. de VREE (lelie), II. doorsneden, A. van DANS (knoest), B. in goud een rode lelie,
vergezeld in elke schildhoek van een rode blokje (van den BERGH?). Helmteken: een gouden lelie tussen
een rode vlucht. Dekkleden: rood en goud.
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*Gelders Archief inv. 352.1 Wapenboek S. Lucasbroederschap Arnhem: Wilhelmus/ Guilhelmus de Vree,
J.V.D. 7-11-1637.
*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Wilhem de Vree, schepen ende der
beijde rechten Docter, 1638.
foto’s ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding. Zie volgende blz.
*Arnhem-5: Mr. Wilhelmus de Vree, raad van Arnhem, 1649.
de VREE - gevierendeeld, 1 en 4. een lelie, 2 en 3. een dwarsbalk beladen met twee ramskoppen.
*Arnhem-28: Derck de Vree, schepen van Arnhem 14-8-1738.
VREEDENENGH - geen schild: een naar links gewende engel staande op een sokkel en blazende op een
schalmei, die door de rechterhand wordt vastgehouden.

Hendrick van Dijck, die namens Evert van
Vreedenengh zegelt, Nijkerk 5-3-1735.
*GA Nijkerk, Weeshuisarchief 109:
Coll. Anton C. Zeven foto Nijkerk V.05.
Een barst schuinlinks.
Misschien was dit het zegel van Evert van Vreedenengh, die misschien zijn naam als vredesengel las.
de VRIES - een omgekeerd anker. Helmteken: een dito anker en de letters O en F.
*Gelderland-5: Otto de Vries, bode van de Hof van Gelderland, Arnhem 11-5-1680. Duidt de F op de
spelling de Fries of op het initiaal van de verlatijniseerde naam, als bijv. Frisi--?
de VRIES - een ovaal schild, warin keper vergezeld boven van twee vierbladige bloemen en beneden van
één Jacobsschelp. Schilddekking: een kroon met drie fleurons en twee parels. Schildhouders: twee
leeuwen.

*Zeven (2006: 05.13): Mr. C.B. de Vries,
scholtus des ampts Ede, Ede, 19
Louwmaand (1)-1810.
*zegel in Not. Arch. Mr. H.B. van Daalen no.
75 van C.B. de Vries, scholtus des ambts
Ede, 6-5-1814.
de VRIES - in goud een zwarte keper vergezeld boven van twee rozen, en beneden van een schelp.
*Verwolde-2: W.J. de Vries, president van de Magistraat, Harderwijk 12-3-1807.
de VRIES - op zilver een zwarte keper vergezeld boven van twee rode bloemen, en beneden van een
zilveren Jacobsschelp. Schildhouders: twee leeuwen. Schilddekking: een kroon.
*Gelderland-8: J.C.F. de Vries, secr. Harderwijk 28-12-1802.
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de VRIES - op zilver een rode keper vergezeld boven van twee rode bloemen/rozen, en beneden van een
zilveren Jacobsschelp. Schildhouders: twee leeuwen.
*Kits Nieuwenkamp (1975): zegel van C.B. de Vries, scholtus van Ede 12-6-1804, huwelijksconsent in de
huw. aangiften ter secretarie in Den Helder. RANoord-Holland. Rococo-cachet.
*meded. J. Duinkerken, 27-11-1993: wapengevelsteen in het z.g. Burgemeestershuis te Harderwijk. Samen
met van STEENBERGEN.
*Harderwijk-2-7: B. de Vries, vroedschap Harderwijk 13-7-1786; idem: J.B?. de Vries, op Lunenborgh 3-61771.
Een zilveren Jacobsschelp op zilver (is tegen de heraldische regels). Wellicht dat de drager ervan een
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella had gemaakt en naar aanleiding daarvan een bloem verving
door een witte (zilveren) Jacobsschelp (ACZ).
Variant: in zilver of goud een zwarte keper, vergezeld van boven twee vijfbladeren of mogelijk vijfbladige
bloemen, en beneden van vermoedelijk een schelp. Schildhouders: twee leeuwen.
*Wageningen-6: Mr. C.B. de Vries, scholtus ambt Ede 19-1-1810.
VRIESEKOLK - doorsneden, A. een gevleugelde zandloper, rustende op de snijlijn, B. twee aanziende
doodskoppen over twee schuingekruiste doodsbeenderen heengaand. Helmteken: een gevleugelde
zandloper uit het schild met de letters S (rechts) en links afgebroken.
*Veluwezoom-1 en Coll. Muschart (Zeven, 1995c) zegel van H.A. Vriesekolk, predikant te Hall, ampt
Brummen 26-12-1770.
Muschart: Is dit wel van hem? Want zie hierboven.
de VRIJ - een lelie. Helmteken: een lelie tussen een vlucht.
*Brantsen: Derck de Vrij, geërfde in Veluwenzoom 26-10-1726.
VROECH, zie van ISENDOORN a BLOIS
VUERENHOUT - een geplante dorre boom.

*Arnhem-30 en AZ-586: Gerrit Vuerenhout, St. Eloij, Arnhem.
VUNCK/van MEECKEREN - alliantiewapen, man: een primitief getekende zuil
(VUNCK), vrouw : een smal schuinkruis, vergezeld tussen elk armenpaar van een
droogscheerdersschaar met de punten omlaag (van MEECKEREN). Twee helmtekens: rechts: een
uitkomende adelaar met opgeheven vlucht, links: een naar rechts gewende mansborstbeeld met een
haarband.

sterk vergroot

Bron: Bibliotheek Arnhem kluis 799 f 31v. Ingeplakt en ongekleurd met
tekst: Adolph Vunck ende I: Iohanna van Meeckeren zijn huys[vrouw].
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VIJGH, zie ook van HOECKELUM.
VIJGH - gevierendeeld, 1 en 4. van ESSEN (schuinbalk en ruiten), 2 en 3. VIJGH (armen).
*Harderwijk-2-7: G.A. Vygh, 'douagerire' van Essen, 3-8-1701, wed. van Schaffeler.
VIJGH - in zilver twee schuingekruiste armen, de vuisten gebald en van natuurlijke kleur, gekleed met een
mouw, gestreept van vijf of vier stukken, goud en rood. Helmteken: de armen van het schild naast elkaar.
Dekkleden: rood en zilver. Of schildekking: een gekroonde helm waaruit de armen van het schild komen
(Ridderschap).

◄Bron: Hollandse
Genealogische
Databank.
◄Ridderschap van de Veluwe.
Mouw in vier stukken
▲Uit: Gorissen (1959).
*Schutte (1975): II.270 Henricus Vijgh, Tiel.
Variant: de handen van goud en de mouw gestreept van rood en goud. Helmteken: de armen van het
schild naast elkaar. Dekkleden: zilver en rood.
*Schutte (1975): IV.197 Carolus Vijgh.
*Klesser (1995): de mouw ongestreept.
*Gorissen (1959).
zw (Klesser, 1995) en Gorissen (1959).
Variant: de mouwen rood.

Museum Nairac, Barneveld.
VIJGH tot de SNOR - in zilver twee bij de ellebogen schuingekruiste armen, ieder gekleed van vijf stukken,
rood en goud, de handen van natuurlijke kleur, als vuisten samengedrukt. Het schild gedekt door een
vijfbladige kroon. Een aanziende gekroonde helm. Helmteken: de beide armen van het schild, maar niet
gekruist. Dekkleden: goud en rood, en zilver en rood. Schildhouders: twee gouden aanziende leeuwen.
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*Staats Evers (1874): J. Vijgh tot den Snor, Arnhem, 4-2-1728.
*Gelders Archief, Wapenboek Caecilia concert Arnhem: J. Vijgh,
Den 4. Febr. 1728. Tek. W. Ten Haegh.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

VIJGH - gedeeld, I. VIJGH (armen), II. van ISENDOORN (leeuw en vairpalen). Helmteken: twee armen van
het schild. Dekkleden: zilver en rood.

*Arnhem-5: Joost/Jodocus Vijgh, heer van Isendoorn,
raad van Arnhem, 1649.
*Gelders Archief, inv. 352.1 Wapenboek S.
Lucasbroederschap Arnhem: Joost Vijgh 7-11-1637.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
van de VIJSEL - doorsneden, A. een vijfbladige bloem, B. drie lelies. Helmteken: de bloem van het schild.

Zerk van Jan van de Vijsel, Mr.
Timmerman in Amsterdam en Ede,
ov. Ede. 12-1-1761, oud 61 jaar, in
Ned, Herv. Kerk te Ede.
 J. Anspach, 1901. Bijdr. Meded.
Gelre 4: 123-127: beschrijft dit wapen
als drie lelies met een distelroos in
het schildhoofd. Het wapen wordt ook
beschreven als een verhoogde
dwarsbalk, vergezeld boven van een
vijfbladige bloem en beneden van
drie lelies.
*Hoff: Wouter van de Vijsel, geërfde in Veluwe 19-1-1757.
*Bentinck: Wouter van den Vijsel, geërfde in Veluwe, Ede 10-5-1751. Muschart: bovenste keper rood, de
onderste waarschijnlijk niet rood.
*van Bruggen (2000): grafzerk van Jan van de Vijzel, Mr. Timmerman te Amsterdam en Ede, ov. 12-11761, oud 61 jaren.
foto van zerk (coll. Anton C. Zeven).
van de VIJZEL, zie van de VIJSEL.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter W

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correctied aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van
het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in
zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie,
die opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt bewaard in het Gemeentearchief van
Barneveld.

de WAAL - in blauw een zilveren leeuw zonder kop, vergezeld in elke schildhoek van een gouden roos.
Helmteken: de leeuw van het schild uitkomend.
*Veluwe-2-9: B. de Waal, Elburg 21-4-1749.
Ook: een onthoofde leeuw met drie rode stralen bloed uit de hals komende.
van WACHENDORF - twee verticaal geplaatste sleutels met de baarden omhoog en afgewend.
Schilddekking: een kroon met drie drie-parels en twee parels. Schildhouders; twee dieren, mogelijk honden
met geringde halsbanden.
Twee stempeltypen van Evert van Wachendorf

Zegelstempel 1
Zeven (2006: 12.20)
Utrecht 26-10-1771

Zegelstempel 2
Zeven (2006: 32.17)
Utrecht 17-7-1764
Idem: Utrecht
6-12-1760 (12.19).
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(von) WACHTENDORP- twee verticaal geplaatste sleutels met de baarden omhoog en afgewend tussen
de letters O en W.
*Gelderland-5: Otto Wachendorp, leenman van Gelre 16-3-1657.
*Kock (1980): Keulener raadsheer Arnold von Wachendorp, 1417: twee sleutels met de baarden omhoog
en naar rechts gewend, en in de schildvoet een ster. Helmteken: afgebroken. Omschrift:
ARNOLDI.[V?]WACHTENDORP.
Kock (1980): afb. p88.
WACHTENDORP met een T. Zie WACHENDORF.
van WACHTENDONK - in goud een rode lelie. Helmteken: een aanziend gesteld morenborstbeeld.

*Gorissen (1959).
Gorissen (1959).

Loke (coll. NGV)

van WACHTENDONK, zie van ISENDOORN a BLOIS
WACKER - in zilver drie toortsen of uitgerukte zwarte heideplanten. Helmteken: een toorts of heideplant
van het schild tussen een vlucht van zilver en zwart. Dekkleden en wrong: zwart en zilver.

Zegelstempel Wacker
Particuliere coll. Bunschoten.
Foto coll. ACZ Nijkerk VI.00.

*Schutte (1975): V.32 Pelegromius Wacker, Nijkerk.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
*Putten-1-1: Pelgrim Wacker, betreffende het Puttense leengoed Elspetercamp ca 1711. De letters P rechts
naast helmteken. Links afgebroken.
*Muschart 84Ao: Gerrit Waker, Arnhem 9-3-1700, geërfde in Veluwe, zegel aan charter, Archief der
Kroondomeinen, tienden onder Putten RAGld (Gelderland-14); O.D. Wacker, procureur, Arnhem 6-2-1764.
Lak in Oud-Recht. Archief, GAWageningen inv. 149: boedels: Jan Middelhoven; Mr. O.D. Wacker, advocaat
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van den Hove provintiaal van Gelderland, kerspel Ede 13-4-1784, Lak. Heerlijkheidsarchief Kasteel
Middachten 'Edesche Bosch'.
GANijkerk

Pelgrom Wacker,
Omschrift: SIG---WACKER--.
Hoff tot Putten, 5-10-1680.
Weeshuisarchief 114.
Coll. ACZ foto Nijkerk III.08.

Gerrit Wacker.
In Nijckerck, 24-11-1697.
Weeshuisarchief 102A.
Coll. ACZ foto Nijkerk III.26.

Zie ook WAKKER. Ik noem de heideplanten ook toortsen.
Variant: twee heideplanten naast elkaar.
*Herman Wacker, Arnhem 1436.
de WACKER van SON - een stralende zon. Helmteken: een stralende zon tussen een vlucht.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Gelderland-5: Hendrik de Wacker van Son, oud-schepen der stad Amsterdam,
Arnhem 7-6-1778.
van der WADEN - drie schuinbalken.
*Arnhem-15: Arnt van der Waden, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
WAEKER - een kraanvogel met steen in opgeheven rechter poot. Helmteken: hals en kop van de
kraanvogel.
Klaas Waeker, boekhouder, 1742
*Muschart: wapenschild op beker van het Tappersgilde te Arnhem, GMArnhem en
AZ-587.
Een sprekend wapen. Immers een kraanvogel waakt en dient dus wakker te
blijven. Daartoe houdt in zijn opgetrokken rechterpoot een steen vast, die, als hij
toch in slaap valt op zijn andere poot valt.
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WAEL - in rood een gouden hartschildje en drie zilveren lelies met de voet naar het hartschild.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*zie Van der SANDE.
de WAEL - drie lelies en om het schild een uitgeschulpte rand; het schild getopt met een uitkomende engel.
*Bentinck: meester Johan de Wael, onsen pastoor tot Ede, secr. tot Sante Johans te Utrecht, 1510.
Omschrift: de naam.
van WAEMS - een merk.

*Arnhem-30 en AZ-588: Wolter Pouwels van Waems.
AZ-588.

te WAETER - op een schild een monogram van de letters W, T en W.
*Horst-1: Willem Te Waeter, leenman van het huis Middagten 9-9-1762.
van WAGENINGEN - in goud een rode roos. Helmteken: een kroon met vijf fleurons/op eengouden-rode
wromh een roos van het schild tussen een rode vlucht.

Zegel van Wouter Aertsz van Wageningen, schepen van de heerlijkheid Amerongen. GAArnhem, Volm.
Gelderse Rekenkamer 137, 28-10-1623.
Ontvangen van D. van Wageningen.
Variant: helmteken: de roos van het schild tussen een vlucht van goud. Dekkleden en wrong: goud en rood.
*D. van Wageningen, en Muschart 79L: zegel van Wouter Aertsz van Wageningen, 1623.
van zegel; zw (Nix).
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Variant: een groot rond voorwerp waarschijnlijk een zesbladige bloem. Helmteken: een antieke vlucht
waartussen een voorwerp.
*Gelderland-5: Johan van Wageningen, Amerongen 23-1-1583.
Variant: een grote bloem als een zonnebloem. Helmteken: een dito bloem tussen een antieke vlucht.
*Gelderland-5: Wouter van Wageningen, schepen van Arnhem 28-10-1623.
Zie ook zegel Onbekend-25 (1595).
van WAGENINGEN - in goud een blauwe dwarsbalk, beladen met zeven vijfpuntige zilveren sterren,
geplaatst als het sterrenbeeld de Grote Beer, ook geheten Grote Wagen. Helmteken: een zilveren
zesspakig rad voor een blauwe vlucht. Helmkleed: goud en blauw.

*J. van Wageningen. 1953. Het geslacht van Wageningen. Gens Nostra 8: 4043.
copie van CD-ROM van bron.
Een familie met als stamvader Teunis Derckszoon van Wageningen, geb.
Hattem ca 1675. Is dit sprekend wapen

van WAGENINGHEN - in goud een zwart zesspakig wiel. Dekkleden en wrong; zwart en goud. Helmteken:
een gouden en zwarte vlucht.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: een antieke vlucht.
*Gelderland-5: Henrick Jans van Wageninghen, schout van de heerlijkheid Amerongen, 22-9-1623; Wouter
Aertsz van Wageninghen, scheper van de heerlijkheid Amerongen, 22-9-1626.
WAGENSVELD - in zilver drie zwarte stappende brakshonden. Helmteken: de brakhond van het schild.
Dekkleden: zilver en zwart.

*Geslacht Wagensveld: Johan van Wagensveld, schepen van Scherpenzeel,
1457. Idem www.wagensveld.info/familiewapens.htm (5-7-2008).
Bron.
Zie ook van 't WILLAER.
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van WAGENSVELD - een ankerkruis, vergezeld tussen elk armenpaar van een rode roos.

*Geslacht Wagensveld: Hendrik van Wagensveld, schepen van
Scherpenzeel, 1751. Idem www.wagensveld.info/familiewapens.htm (5-72008).
Bron.
*Coll. Muschart: Archief Nijkerk: Hendrik van Wagesveld, schepen van Scherpenzeel, 1751.
Meded. & samenstelling Henry van Wagensveld, e-mail 9-7-2004.
WAGENSVELT - een adelaar.

*Geslacht Wagensveld: Johan van Wagensvelt, schepen van Scherpenzeel,
1437. Idem www.wagensveld.info/familiewapens.htm (5-7-2008).
Bron.
WAKKER, zie WACKER.
*Wageningen-1: O.D. Wakker, Arnhem, procureur 6-2-1674.
*Veluwe-7: Mr. O.D. Wakker, Nijkerk 8-1-1761.
*Bentinck: Mr. O.D. Wakker, advocaat voor den Hove, provintiaal van Gelderland 13-4-1784: een cirkelrond
schild, waarop drie heideplantjes. Helmteken: een heideplantje tussen een vlucht.
Twee zegels

Gerrit Wacker, Nijkerk, 16-2-1697.
Omschrift: S’—WAKKER.
GANijkerk, Weeshuisarchief 88.
Coll. ACZ foto Nijkerk II.22.

O.D. Wakker, Arnhem, 25-12-1769.
Zeven (2006: 18.01.
Brief geschreven op Eerste Kerstdag.
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de WAKKER - in groen drie uitgerukte heideplanten. Helmteken: een dito heideplant tussen een vlucht.
*O. de Wakker, Arnhem 26-5-1779.
*Gelderland-5: O. de Wakker, leenman van Gelre, Arnhem 18-3-1770.
Muschart: seinlichten.
van de WAL - een merk.

*Arnhem-30 en AZ-589: Hendrick van de Wal, gardiaen 1690.
van de WAL - een letter (die op een A lijkt), later vergezeld van drie lelies.
*De Ned. Leeuw 1922: Jelis van de Wal, Gelders Leenkamer, Arnhem 1694, 1697, 1706. Onduidelijke
beschrijving.
WALBURG - een kasteel bestaande uit drie spitsgedakte torens naast elkaar en aaneengesloten op grond.
Helmteken: een vlucht.
*Muschart (Zeven, 1995b): Derk Walburg, pachtsman te Barneveld 28-3-1752.
Zie WALBURGH.
WALBURGH - een stadspoort bestaande uit drie hoge torens, dicht naast elkaar, elk gedekt met een hoge
puntdak, getopt met een vaantje en in de middelste toren een poort, op losse grond. Helmteken: een vlucht.
*Muschart 76G. Johan Walburgh, scholtis van Ampt Barneveld 9-4-1753 (Civ. dossiers vh Hof van Gld
1753, RAGld; Muschart: komt veel voor); idem 3-3-1749 (Recht. Arch. Barneveld, port. 55, RAGld).
*Elburg-4: Johan Walburgh, scholtus van het ampt Putten 1-3-1740, 4-3-1740, 11-3-1740.
*Putten-1-2: A. Walburgh, Arnhem 13-4-1736, scholtis van het ampt Putten 19-12-1737.
*Wageningen-1: J. Walburch, Barneveld 7-7-1752.
*Veluwe-2-1: J. Walburg, Barneveld 2-9-1751.
Variant: het schild gekroond.
*Barneveld-1: Johan Walburgh, scholtis ampt Barneveld 28-3-1752.
*Nijkerk-1: J. Walburgh, Barneveld 26-4-1752.
Zie WALBURG.
WALBURGH - een kasteel bestaande uit drie aaneengesloten torens met spitse daken, rustende op een
grond. Helmteken: een vlucht.

*Muschart 76G: Beker van het Tappersgilde te Arnhem en AZ-591: Derck
Walburgh, gildemeester.
*Arnhem-25 en AZ-590: Derck Walburg, gildemeester, 1744.
*Veluwe-2-1: J. Walburg, Barneveld 2-9-1751.
van WALBURGH - onder een natuurlijke hemel een rode stadspoort met blauwe daken op natuurlijke
grond. Helmteken: op een zilver-rode wrong een uitkomend aanziend gestelde natuurlijk geraamte met in
de opgerichte rechterhand een rode zandloper het glas ondersteunend, en in de linkerhand een blauwe
zeis met gouden stok houdende. Dekkleden zilver en rood.
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Albertus van Walburgh, amptsjonker, en Derck van Walburgh, Amptsjonker.
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: Albertus van Walburgh, amptsjonker.
die WALE - een schuinkruis van de bovenrand uitgaande (dus niet uit de hoeken (Mushart)).
*Hattem-2-3: Lambert die Wale, bezit land in kerspel van der Woulde 28-6-1370. Omschrift: weg.
WALEFELT - (schildgedeelte plat). Helmteken: drie korenaren waaiersgewijs geplaatst.
*Veluwe-1: Derk Walefelt, geërfde in Veluwezoom 28-2-1736.
van WALEVELT - een man achter een ploeg met wiel, bespannen met een paard op grond. Helmteken:
drie korenaren waaiersgewijs.
*van der Hoop: Derk van Walevelt, Oosterbeek 27-10-1735.
van de WALL - gevierendeeld, 1 en 4. effen zwart, 2 en 3. effen zilver. Helmteken: een zwart-zilveren
wrong, waarop een vlucht, de rechter vleugel gedeeld zwart en zilver, de linker zilver en zwart.

GAA, inv. 2119 Album Amicorum wsl. Mechteld van
Gelder, ca 1600-ca 1610
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

van de WALL - gevierendeeld van zwart en zilver. Een aanziende helm met zwart-zilveren wrong.
Helmteken: een vlucht beurtelings doorsneden zwart en zilver. Dekkleden en wrong: zwart en zilver.
*Staats Evers (1874) nr. 1.5: Petrus van de Wall, S.S.T. Cand. Praetor, Arnhem 1684. Devies: Vallis vallo
proxima: het dal is zeer dicht bij de wal. Zie ook hieronder.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek ‘Caecilia Concert’ Arnhem nr 16: Petrus vande Wall.
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*Schutte (1975): II.191 Petrus van de Wall, Arnhem: devies: Vallis vallo proxima (geen wallen zonder
dallen).
*C. Baars. 1992. Petrus van de Wall te Arnhem (1640-na 1706) en zijn naaste familie. De Gelderse Leeuw:
29-35.
Variant: een zespuntige zilveren of gouden ster in kwartier 1; vlucht rechts zilver en links zwart.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Godert vande Wall
Bron: Gens Nostra 55 (2000): 160):
van de WALL - drie klaverbladeren en beneden een ring. Helmteken: een klaverblad los zwevend tussen
een vlucht.
*Gelderland-1: Gillis van de Wall, leenman van Gelre, Arnhem 29-10-1784.
*Arnhem-28: Gillis van de Wall, procureur te Arnhem 14-11-1765.
*Gelderland-5: Gillis van de Wall, leenman van Gelre, Arnhem 11-2-1720; idem, leenman van het huis
Rosendaal, -?- 19-4-1760; Nicolaes van de Wall, leenman van Gelre, Arnhem 20-5-1731; idem, klerk ter
Griffie, 27-7-1732.
van de WALL - gedeeld, I. een merk, vergezeld van drie lelies, II. drie ketels met hengsels. Helmteken:
geen.
*Gelderland-5: Jilis/Jelis van de Wall, leenman van Gelre, Arnhem 16-5-1716.
van de WALL - een merk waarin een ring en vergezeld van drie lelies. Helmteken: geen, de letters J, V en
W.
*Gelderland-5: Jelis van de Wall, leenman van Gelre, Arnhem 26-3-1694.
van den WALLE - schuingevierendeeld/een streepschuinkruis, die de randen raakt en in een (smal)
schildhoofd een Malthezer kruis.

*Arnhem-6-2: Jan van den Walle, scepen tot Arnhem 6-1-1420. Omschrift:
de naam.
*Verkerk (1992: afb. 53 zegel Johan van den Walle, Arnhem 1420). GA443-5-4. Verkerk B6526/28.
foto Gelders Archief.
Muschart: het is ook mogelijk dat in het benedendste gedeelte een
streepschuinkruis voorkomt en dit dus niet schuingevierendeeld is.
van der WALLE - een merk (hakenkruis) zonder schild.
*Schimmelpenninck: Arnt van der Walle, Zutphen 1510. Omschrift: niet te lezen.
WALLER (papierwatermerk) - wapen van Amsterdam en de initialen A en W en ertussen een antiek
molenijzer.
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*Elburg-1: Waller.
*Elburg-3: Andries Waller met merk op pakken papier AW tegen elkaar aan.
initialen als merk.
WALLER - in blauw een smalle gekanteelde dwarsbalk.
*Elburg-5: J.C. Waller, fungerende griffier van het vredegerecht 1-7-1824, 25-12-1825 (!eerste Kerstdag), 410-1828.
van WAMEL - een grote, omgekeerde vijfpuntige ster.
*Arnhem-14: Walraven van Wamel, ordinus sancti Benedicti Monasterij en pastoor te Arnhem 21-2-1452.
Omschrift: de naam in Latijn.
van WAMEL - een leeuw.
*Hattem-2-3: Aernt van Wamel te -?- 24-11-1484. Omschrift: de naam.
*Rhemen: Johan van Wamel, rijchter int Nijbroeick 1516. Op een lint de naam.
Variant: met in de rechterbovenhoek een sterretje.
*Rhemen: Arnt van Wamel, richter in den Nijenbroick, 1482. Omschrift: de naam.
van WANEN - een merk.

*Arnhem-30 en AZ-592: Jurrien van Wanen.
uit Bron en AZ-592.
WANGERPOEL - een hoofdletter W, getopt met een nagel. Helmteken: een vlucht.

*Arnhem-30 en AZ-593 en AZ594: Barthomomeus Wangerpoel, Gardiaen.
uit Bron en AZ-593.

van WANRAIJ, van WANROIJ - drie omgewende, gekroonde leeuwenkoppen met lange hals. Helmteken:
een dito leeuwenkop.

Zeven (2006: 44.07):
J.J. van Wanraij, Arnhem 16-8-1779.

Zeven (2006: 44.08):
J.J. Wanray, Arnhem 25-10-1779.
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*Gelderland-5: Mr. J.J. van Wanroij, Arnhem 29-5-1781.
Zie van WANROY/WYTENHAM.
van WANROY/WYTENHAM - alliantiewapen; gevierendeeld: 1 en 4. in goud drie rode goudgekroonde
leeuwenkoppen (van WANROIJ), 2 en 3.in goud drie rode ruiten; in het schildhoofd een gouden barensteel
met drie hangers (WYTENHAM).

Museum Nairac, Barneveld
Wapenbord van Jonker Johan van Waenroy Wytenhamme,
heer van den Hamme, Leeg-Ni[e]uwkooi, Portengen, Kortrijk
etc., watergraaf v[an] Bijleveld comparerende in de tijd der
Heren Ed[elen] en[de] ridderschappe ter vergaderinge van
[de] Ed[ele] mog[ende] staten s’Lands van Utrecht, sterf A0
1587.
De twee andere wapens zijn van Heyden en van Zuylen.
Bron: A.C. Zeven. 2008. Rouwwapenbord van Johan van Wanroy Wytenhamme gedateerd 1587.
Heraldisch Tijdschrift 14: 141-142. Wytenhamme, zie Utenham.
WARMBOLTS - een ankerkruis.
*Hattem-2-3: Gerlich Warmbolts, schepen tot Hattem 28-2-1497.
WARNERIG - drie pijlen, de punten omhoog.
*Backer (1880): zegel van Jacobus Warnerig, 1641.
WARNERIUS - een springend paard. Helmteken: een uitkomend paard.
*Jo. Warnerius, secretaris richterampt Oldebroek, 27-10-1630.
ACZ: als FEITH.
WARNERIUS - gedeeld, I. in rood drie zilveren pijlpunten, II. in groen een zilveren steigerend paard.
Helmteken: een gouden pijl, zilver gepunt en geveerd tussen een zilver-rode vlucht. Dekkleden en wrong:
rood en zilver.
*Schutte (1975): I.9: Joannes Warnerius, Geldrus 28-5-1615.
WARNERS - drie pijlpunten. Helmteken: een verticale pijl met de punt naar boven tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Jan Warners, Hattem 4-5-1627.
*Muschart (1949) of piekpunten?: Jan Warners, Hattem 1629, Gerhardius Wernerius, Elburg; zie ook VG 6
(1981): 115.
Zie WARNERIUS/WERNERIUS/WERNERSEN.
WARNERS of WENINCK - een lelie. Helmteken: een lelie tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Tuenis Warners en Lambert Weninck gebruiken hetzelfde cachet, op het huis
Duystervoorde, leenmannen van Gelre, 14-3-1747.
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van de WART - een merk.
*Gelderland-5: Willem van de Wart, leenman van Dooreweert, Heteren 16-12-1627. Omschrift: de naam.
het merk.
van der WART - in goud een halve zwarte bok met gouden hoorns en met een gouden ring in de neus.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a); zie ook Wilhelm KREVENGER.
van WASSENAAR - gevierendeeld, 1 en 4. in rood drie zilveren wassenaars, 2 en 3. in blauw een gouden
dwarsbalk.

van Wassenaar
www.wassenaar.net/
familiestichting_ van_wassenaar

Wapenbord van Wassenaar met kroon
Ned. Hervormde kerk te Ede.
Coll. foto ACZ.

*ten Houte de Lange (2001). Zie ook Johanniternieuws juni 2009.
van WASSENAAR - gevierendeeld, 1 en 4. in rood drie zilveren wassenaars, 2 en 3. in blauw een gouden
dwarsbalk; een hartschild, beladen met een zilveren schuinkruis.

* en  Gorissen (1959).
Gorissen (1959).
van WASSENAAR - gevierendeeld, 1 en 4. in rood drie zilveren wassenaars, 2 en 3. in blauw een gouden
dwarsbalk; een hartschild als het schild. Schildhouders: twee griffioenen.
*Gelderland-2: Jacob baron van Wassenaer, heer van Wassenaer en Obdam, 4-11-1682. Lak op charter
gedrukt.
Variant: geen hartschild. twee helmtekens: rechts: een kuip waaruit een bos zwarte struisveren. De kuip
staande op een kroon; links: een hoed met rode rand, waarop twee gouden molenwieken. Schildhouders:
rechts: een griffioen, links een leeuw.
(toe) WATER - een golvende dwarsbalk, vergezeld boven van twee sterren, en beneden van een gewende
gezichtswassenaar. Helmteken: een ster.
*Arnhem-6-1: Wilhelm Water, J.U.D., richter en dijkgreeff der Stadt ende Heerlijckheijt Gendt, Betuwe 12-71664. Omschrift: de naam.
Variant: - met drie golvende dwarsbalken, een tau als helmteken.
*Gelderland-5: Heymerick toe Water, secr. van Elburg 22-7-1720.
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te WATER - een anker gaande over twee schuingekruiste verenpennen, waarvan de punten op de arm van
het anker rusten.
*Arnhem-18: Geertruid te Water en haar man Peter van INGEN, Arnhem 24-4-1728.
ten WATER - drie leeuwenkoppen.
*Hattem-2-3: Gheerd ten Water 21-2-1419. Omschrift: de naam.
toe WATER - twee golvende dwarsbalken
*Gelderland-5: Willem toe Water, burgemeester van Elburg, 17-1-1696.
toe WATER - twee golvende dwarsbalken, vergezeld van een dekstel [lees ik].
*Gelderland-5: Heimerik toe Water, secr. van Elburg, 2-9-1733.
van de WATER - drie eggen van driehoekige vorm met de punten omhoog. Helmteken: een kop en hals
van een bok.

Johan van de Water, leenman van Gelre, Arnhem 14-7-1668.
*Gelderland-5: Lakzegel. Tek. R.T. Muschart.
van de WATER - drie varenbladeren naast elkaar. Helmteken: één varenblad.
*van der Hoop: Simon van de Water 30-10-1593.
ten/van den WATER - doorsneden, A. een uitkomende leeuw met losse staart, B. drie lelies.
*Hattem-2-3: Seijne van den Water, rentmeester in Zallant 1-10-1423. Omschrift: de naam.
ten/ WATER - doorsneden, A. in rood een uitkomende gouden leeuw met losse staart, B. in zilver drie
zwarte lelies. Helmteken: de leeuw van het schild. Dekkleden: rood en zilver.

Ten Water (sterk vergroot). Detail van de wapenkaart van Haersolte in
Mensema et al. 2000. Ridderschp van Overijssel, p48.
WATERMAN - een beurtelings gekanteelde dwarsbalk. Helmteken: afgebroken.
*Hattem-2-3: Wijllem Waterman en zijn vrouw Kathrijna then Harte, land onder Heerde 30-4-1540.
Omschrift: de naam.
van WATTEVILLE - in rood drie zilveren vleugels.
*Mevrouw T.W. van Watteville née van Lynden op de Glinthorst 2-12-1767. Manswapen. Zie ook van
LYNDEN.
ter WEDEN - drie linkerschuinbalken, vergezeld rechts en links van een ster.
*Hattem-2-3: Gherloch Ter Weden en Elysabet, Hattem 24-4-1358.
van WEEDE-- in zilver zes (3-2-1) rode lelies. Helmteken: twee afgewende ooievaarskoppen met hals,
komende uit een kroon. Dekkledem zilver en rood.
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Willem van Weede, 1684.
Uit Kwartierstaat Witsen Elias
Uit ―Waepenen der Steden, Gens Nostra 56 (2001): 1
Dorpen en Heerlijkheden in Tek. A.K. Vink
Utrecht. 1750.
Coll. en foto CBG.
Uit: R. Alma. 2001. Streekwapens
Genealogie 7: 104-106.

Hendrik van Weede, Hendrik van Weede.
schepen van Amersfoort 1541.
Muscharts Wapenboek Amersfoort:

▲Bron: twee uit Hollandse Genealogische Databank.
◄Gorissen (1959), Spaen: Jan van Weede, Velp 3-7-1657. Lak
op staart;
*ten Houte de Lange (2001).

Variant: helmteken: twee afgewende zilveren reigerkoppen met hals en gouden bek en komende uit een
rood-zilveren wrong.
Variant: helmteken: twee afgewende zilveren reigerkoppen met hals en gouden bek en komende uit een
kroon. Dekkleden: rood en zilver. Schildhouders: twee omkijkende griffioenen.
van WEEL - een merk, vergezeld rechts en links van twee kronen. Helmteken: een antieke vlucht.

*Arnhem-30 en AZ595: Otto van Weel, gardiaen St. Eloij, 1651.
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van WEEL - een dwarsbalk beladen met twee kronen.

*Arnhem-30 en AZ-596: Weijnant van Weel, gardiaen 1720.
WEENINCK - in rood een winkelhaak.
*zie Susanna SCHONCK.
Dochter Gerharda Weeninck, vrouw van Mr. Willem Staats Evers.
WEENINCK - in rood twee gekruiste, zwarte weerhaken. Dekkleden en wrong: rood en zwart.
*Schutte (1975): I.147: Joachimus Weeninck, Zutphen 2-10-1626.
zie ook SCHONCK
WEENINK - een merk; boven het schild een grote kroon zwevend en de letters R en W naast de kroon.
*Gelderland-5: Reinder Weenink, leenman van Gelre, ?Zutphen 18-5-1786.
van WEERDT - een ring, vergezeld van drie horizontaal geplaatste antieke molenijzers. Helmteken: een
vlucht, waar tussen vermoedelijk een aanziend gesteld mansborstbeeld.
*Arnhem-6-3: Peter van Weerdt, erfpachter van Overbetuwe 18-9-1689. Omschrift: de naam.
WEERT, de WEERT - een vaas met twee oren, waaruit drie ronde, vijfbladige bloemen aan lange
bebladerde stelen waaiergewijs geplaatst zijn.
R.T. Muschart. (schets).
*Heerde-1-2: Gerrit de Weert en Willem de
Weert, pachters van de vijf speciën, Heerde 223-1764; idem D. Weert 21-9-1763.
* Archief Enkhuizen port. 1711: Willem de Weert,
in de Gelder, 7-9-1763.

 R. de Weerdt, Zwolle, 2004.

WEERTS - in rood een blauwe! schuinbalk beladen met drie gouden stokloze ankers.
*Arnhem-27: Mr. Johan Weerts, burgemeester van Arnhem 1899.
*Veluwe-2-1: Joh. Weerts, Deventer 18-4-1763, 24-9-1765.
Aanvulling: de ankers niet stokloos. Helmteken: de gouden anker tussen een rode en blauwe vlucht.
Dekkleden: rechts: blauw en goud en links: rood en goud.
*ten Houte de Lange (2001).
kleur Zeven-Hissink; (ten Houte de Lange, 2001).
*Arnhem-11: alliantiewapen WEERTS/van der NIEPOORT, Mr. Johan Weerts, raad van den Hove van
Justitie van Gelderland, Arnhem 30-12-1801.
Variant: Bij de registratie van dit wapen door het CBG werd de heraldieke fout blauw op rood vervangen
door blauw op goud.
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van WEES - een dwarsbalk. Helmteken: een zittende hond met geringde halsband.
*Gelderland-2: Jan van Wees, 13-2-1572.
van WEES - in zilver een groene dwarsbalk. Helmteken: op een groen-zilveren wrong een zilveren zittende
windhond met gouden geringde halsband.

Ft. Nineke Ch. ZevenHissink

*HUA 643-1/2400-5 Wapenboek Engelen
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
*Ridderschap van de Veluwe.
Variant: de windhond zwart.

sterk vergroot.

Theodorus van Weeze, 1608
Bibliotheek Arnhem kluis 799. 64v (detail).

*charter 1411 Marcus van Wees, eigenaar van een Gelders leen in ampt Doesborch tegen Rede gelegen,
2-4-1615. Omschrift: de naam.  Doesburg tegenover Rheden en niet Doesburg bij Ede.
*Belonje (1953).
Variant: in zilver een zwarte dwarsbalk. Helmteken: een gouden omgewende hond.

Van Wees.
*Deventer Wapenkaart.
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Variant: een zwarte windhond met zilveren halsband zittende op een groene hoed met zilveren opslag.
*Muschart 23F = Armorial Gén. Kleur schild?
van WEEZEP - doorsneden, A. in zilver twee groene koolbladeren naast elkaar, B. in blauw een zilveren
koolblad. Helmteken: op een zilver en groene wrong drie waaiersgewijs gerangschikte rode tabaksbloemen
met groene kelken aan een groene bebladerde (2) steel. Dekkleden: blauw en zilver.

ontv. van John van Weezep, North Salt Lake,
Utah, USA, april 2004. De horizontale strepen zijn
resten van vouwen. Ontwerp Karel van den
Sigtenhorst, Rijswijk: het zilver en blauw komt van
het wapen van de gemeente Kampen, de
elzebladeren van de gemeente Oldebroek.
WEISSENBURGH - alliantiewapen; man: een keper, vergezeld boven van twee klaverbladeren en beneden
van een -?- op van de beneden rand uitgaand grond. Helmteken: een klaverblad; vrouw: zie DRIESSEN
OP HEIJDEN.
*Gelderland-5: Gerebranda Barbara Weissenburgh, Arnhem, 7-9-1723.
Dit alliantiewapen is mij niet duidelijk, tenzij Weissenburgh en Driessen op Heijden eenzelfde familie is.
ter WELBERG - doorsneden, A. een keper, vergezeld van drie vijfbladige bloemen/rozen (ter WELBERG),
B. drie sterren, vergezeld van een ?morenkop tussen de twee bovenste sterren. Helmteken: een boom.
*Putten-1-1: Berent Jacob ter Welberg, verzoekt beleend te worden met het land 'de Pijpert' in het ampt
Heerde, buurschap Markluyn 29-1-1706.
van WELBERGEN - gedeeld. I. twee -?-, II. in vermoedelijk rood een merk. Helmteken: geen.

Ontv. W. Zoethoff, dec. 2010.
HCZwolle. Coll. Van Hövell, huize Wezeveld. Toegang 568.3 nr 106.

*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van A. of J. van Welbergen, secretaris van Voorst, lid van het
gemeentebestuur van Voorst 1-10-1802 of 1812.
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van WELDEREN - in zwart een beurtelings geënte zilveren dwarsbalk. Een aanziende helm met zwartzilveren wrong. Helmteken: twee zwarte bazuinen, goud beslagen en gemond. Dekkleden: zilver en zwart.
Schildhouders: twee gouden omgewende griffioenen met opwaartse vleugels.

▲Bron: Hollandse Genealogische Databank.
▲J.W.F. van Welderen, Arnhem, 24-10-1756
Staats Evers (1874)nr. 2.20.

*Gorissen (1959).
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek ‘Caecilia Concert Arnhem nr 17: J.W.F. van Welderen,
Arnhem, 24-10-1756.
Foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Staats Evers vergeet de tinctuur van de dwarsbalk te noemen.
van WELEVELD - doorsneden, A. in goud een wolvenkop met korte hals van de snijlijn uitgaande, B. in
blauw drie vijfbladige bloemen. Helmteken: drie struisveren. Schildhouders: twee leeuwen.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*van Brakel: L. van Weleveld, ambtenaar bij de Hoogen Raad van Adel. Lak.
26-3-1845.
van WELI - alliantiewapen, man: in zilver een rode keper beladen met drie gouden schelpen, de twee
buitenste schelpen geplaatst in de richting van de poot van de keper. Helmteken: op een zwart en zilveren
wrong een zwarte gouden gekroonde omgewende leeuw tussen twee gouden vegers. Dekkleden: rood en
zilver; vrouw: zie WORMS.
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Onder het wapen
naaststaande tekst
(vergroot) geschreven
en gedateerd 1657.
van Weli en Worms
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan Wilhelm van Weli, ov. 1661, getr. met [Sibilla] Worm. Gelders
Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: Johan Wilhelm van Weli. Obiit. 1661. Het
tweede wapen is van zijn vrouw [Sibilla] WORMS (zie aldaar).
Zie ook R.T. Muschart. 1937. van Wely. De Ned. Leeuw 51: 263-264. Johan Wilhem van Weely, zv wed.
Sibilla van Weely-Worms te Anhem, ov. 6-10-1662.
WELLEKINI - een adelaar.

Godefridus Wellekini, Arnhem, 1334.
*Gelders Archief, NB-810-1, Verkerk B6522/22.
foto Gelders Archief.
van WELLIJ - een kruis. Helmteken: een bekleed mansborstbeeld, gedekt met een hoed met smalle rand
in de gedaante van een stormhoed.
*Arnhem-6-1: Olifier van Wellij, schepen van Gendt, Betuwe. Omschrift: de naam. In tekst: van Welij; idem
Jr. Rutger van Wellij, schepen van Stadt en Heerlickheijt Gendt, Betuwe 12-7-1667. In tekst: van Welij.
Dus 2x Wellij en 2x Welij. Zie ook van WELIJ.
WELTINCK - gedeeld, I. in zilver een groene boom op groene grond, waarop rechts van de stam één en
links van de stam twee groene boompjes sttaan (WOLTINGH), II. TULLEKEN. Helmteken: op een zilveren
wrong een natuurlijke zwarte half naar rechts gewende adelaar. Dekkleden: zilver en groen.

Jacob Wetinck 13 febr. 1656.
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*Gelders Archief inv. 0352.1 Wapenboek S. Lucas broederschap Arnhem.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding. Bij WOLTING en WOLTINGH hetzelfde wapen. In het
wapenboek lees ik Weltinck, maar de bomen wijzen op WOLTinck.
van WELIJ - alliantiewapen; gedeeld I. drie ringen (van WELIJ), II. in goud een zwarte dwarsbalk, beladen
met twee ramskoppen (van DELEN). Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een vlucht. Dekkleden:
groen en zilver.
*Arnhem-15: Johan van Welij, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
van WELIJ - een kruis.
*Arnhem-15: Sander van Welij, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: de naam.
Zie ook van WELLIJ.
WEMMERS - een smal schuinkruis, vergezeld boven en beneden van een lelie.
*Brantsen: Cornelis Wemmers, geërfde in Veluwenzoom. Omschrift: de naam onduidelijk.
van WENCKUM - in blauw drie gouden driebladige kronen naast elkaar. Helmteken: een zwevende kroon
van het schild tussen een vlucht van blauw. Dekkleden: zilver en blauw.

zw (Nix,
Muschart); zw (Nix:
vlucht rood).
◄ Muscharts Wapenboek Amersfoort: Mr. Reijer van Wenckum, in de
regering van de stad Amersfoort 1579-1585.
*Schimmelpenninck: Reynier van Wenckum, geërfde en thinsgenoot op de Veluwe 28-5-1599. Omschrift:
S. -?- van Wenckum; Gerardi van Wenckum, Gelders leenman, Amersfoort 6-7-1657. Omschrift: de naam.
In tekst: Wenckom; Arent van Wenckum, raad van Amersfoort en broer van Johan van Wenckum,
burgemeester van Harderwijk 10-10-1635.
Zie ook PANNEKOECK/van WENCKUM (kronen) en WOUTERSEN en WOUTERSZ.

◄natekening door
van Beurden
(1933).
Eemland Archief, Amersfoort, Archief Armen de Poth 100 inv. 4-71571: < Reyner van Wenckom, Lic. Rechten, Nijkerk.
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*Gelderland-5: Gerrit van Wenckum, burgemeester van Harderwijk, 10-12-1630; Rutger van Wenckum,
Harderwijk 10-12-1630. Helmteken: de zwevende kroon tussen een antieke vlucht.
*R.C.C. de Savornin Lohman. 1990. Alliantiewapen van Wenckum-van Wijnbergen. De Ned. Leeuw 48
(1930): 107, Essenburg.
Variant: Helmteken: een gekroonde leeuwekop tussen een antieke vlucht.
*Veluwe-3: Bessel van Wencom, Nijkerk 30-12-1554. In tekst: van Wenckum.
Muschart: zegel moeilijk te lezen. Hij vermoedt dat het schild drie gekroonde leeuwenkoppen bevat. Zie
ook van WEYNKEM.

Gysbert van Wenckum, 8-3-1595.
GABarneveld doos 7 code 8/73.
Coll. ACZ B25.20.

Evert van Wenkum, Nijkerk, 5-12-1782.
GANijkerk, Weeshuisarchief 0098.
Coll. ACZ foto Nijkerk IV.23.
Het zelfde zegelstempel werd ook gebruikt door Dionisius
van Wenkum (zie IV.25) en Geertruij van Wenkum (zie IV.26).

van WENCKUM PANNEKOEK - vier dwarsbalken (PANNEKOEK). Helmteken: een traliehelm met wrong
waarop een pelikaan zich in de borst prikkend met zijwaarts gestrekte vleugels.
*Gelderland-6: Ghisbert van Wenckum Pannekoek, hopman te Arnhem, 28-7-1598. Omschrift: naam en
(jaartal) 1582.
N.B. Het wapen is Pannekoek.
van WECKUM/van WIJNBERGEN - gedeeld, I. drie kronen (van WENCKUM), II. drie wielen (van
WIJNBERGEN).

*Stoeppaal in de tuin van het Stadsmuseum Harderwijk. Foto ACZ
(2007).
A.C. Zeven. 2011. Twee heraldische stoeppalen in de tuin van het
Stadsmuseum van Harderwijk. Heraldisch Tijdschrift 17: 62-63.
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WENDHOLT - in zwart een schuinlinks geplaatste bijl met zilveren blad en rode steel.

Wapenboek Ill. Zwanenbroederschap te Den Bosch.
Zie ook van WENTHOLT.
van WENGHELEVELDE - een effen schild, en in een schildhoofd twee linkerschuinbalken.
*Hattem-2-3: Henric van Wenghelevelde, richter to Wijee (Wijhe) 24-4-1358. Omschrift: Henric de
Vegelveld.
WENINCK - een merk. Helmteken: een vlucht.
*Zutphen-2: Berent Weninck, geërfde in Veluwe, Zutphen 12-2-1635.
WENINCK - zie ook WARNERS.
WENTHOLT - in goud een blauwe bijl met rode steel schuinrechts geplaatst. Helmteken: de bijl rechtop
tussen een vlucht, de rechtervleugel doorsneden goud en blauw en de linker doorsneden blauw en goud.
Dekkleden: goud en groen. Schildhouders: twee gouden leeuwen met rode tong en gouden kroon.

G.J.M. Wentholt & A.W.T. Wentholt. 1996. Wentholt. Arnhem/Enschede. 795p.
Zie ook van WENDHOLT.
WENTHOLT - doorsneden, A. in goud een schuingeplaatste zilveren bijl met een bruine steel
(WENTHOLT), B. in rood een zilveren wassenaar, waaruit vijf gouden stralen oprijzen en vergezeld van drie
zespuntige gouden sterren. Helmteken: de bijl van het schild schuinlinks geplaatst en met het blad omhoog.
Dekkleden en wrong: rood en goud.
*Schutte (1975): 1.251: Joannes Wentholt, Zutphen 30-9-1633. Hij tr. Mechteld Everwijn Bovendorp.
WENTHOLT - gevierendeeld, 1 en 4. in goud een blauwe bijl met zwarte steel schuinrechts geplaatst
(WENTHOLT), 2 en 3. twee dwarsbalken waarvan de bovenste beladen is met drie vogels naast elkaar
(van DAM). Schildhouders: twee leeuwen met aanziend gestelde kop. In papier gedrukt.
*.Rhemen-2: Jan Adriaan Wentholt, notaris, Arnhem 10-5-1821. Hij tr. Johanna Margaretha Weerts
*Veluwe-2-10: B. Wentholt, 20-1-1705.
*Muschart 16S. A. Wentholt, Zutphen 4-9-1690. kleuren?
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WENTHOLT - alliantiewapen, man: drie winkelhaken (OPTEN NOORT), vrouw: een bijl (WENTHOLT).
Beide schilden gedekt door een kroon met vijf fleurons.

*zegel Elisabeth Theodora Sybilla Wentholt,
Heerde, 11-7- 1774. Zij tr. Jan Gijsbert Reinder Op ten Noort.
foto B.J. van den Enk.
WENTHOLT - gevierendeeld, 1 en 4. in rood een donkerrood? gesteelde zilveren bijl, in 1 schuinlinks en in
vier schuinrechts geplaatst (WENTHOLT), 2 en 3. in zilver twee zwarte dwarsbalken (van DAM).
schilderij tonende Arnolt Wentholt, 1649-1704, burgemr. van Zutphen 1683, door Dirck van Loenen.
Stedelijk Museum te Zutphen.
WENTHOLT - gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een blauwe bijl met rode steel schuinrechts geplaatst
(WENTHOLT), 2 en 3. in zilver een uitgerukte pijnboom van natuurlijke kleur (ten BEHM). Helmteken: een
verticaal geplaatste bijl tussen een vlucht van blauw en goud. Wrong en dekkleden: waarschijnlijk blauw en
goud. Schildhouders: twee bruine aanziende leeuwen.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.

G.J.M. Wentholt & A.W.T. Wentholt. 1996. Wentholt. Arnhem/Enschede. 795p.
*Muschart 16S. Ned. Adel? Veluws?
Variant: 2-3: in zilver een uitgerukte boom, waarvan naar rechts en links slechts twee gebladerde takken
boven elkaar.
*Wageningen-10: Johanna Arnoldina Wentholt, Zutphen 17-5-1791, vrouw van Willem Hendrik Schas. Zij
plaatste drie lakzegels op een brief.
*Verwolde-2: J.A. Wentholt, Arnhem 4-3-1804.
*Horst-1: J.A. Wentholt, notaris te Arnhem, 27-1-1820: de boom met vijf grote eikenbladeren. Hij tr.
Johanna Margaretha Weerts.
WENTHOLT - alliantiewapen; gevierendeeld, 1. in goud een schuin geplaatste roodgesteelde zilveren bijl
(WENTHOLT), 2. in zilver een groene boom op een grasgrond, om de stam slingert zich een wijnrank met
blauwe druiven, twee zwarte bokken met gouden hoorns springen aan weerszijden tegen de stam op (van
ESSEN), 3. in groen een uitgerukte zwarte boom zonder bladeren (ten BEHM), 4. in zilver een blauwe tros
druiven met steel en twee bladeren, alles van natuurlijke kleur (van DIEMEN). Een aanziende helm met

1227

rood-gouden wrong. Helmteken: de bijl van het 1e kwartier, recht opstaande tussen een gouden vlucht.
Dekkleden: goud en rood.

*Staats Evers (1874): nr 2.5: J.B. Wentholt, Arnhem 10-21741.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek Caecilia
Concert Arnhem nr 17: J:B: Wentholt, den 10 Februarij
1741.
Mr. Jan Barthold Wentholt, zv. Mr. Jan Ludolph (ten Behm) Wentholt en Hemrica Reiniera van Essen. Zij
dv. Ludolph Hendrik van Essen en Helena Catharina van Diemen.
Foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
Aanvulling: de boom uitgerukt.
*ten Houte de Lange (2001).
WENTHOLT - zie alliantiewapen van HASSELT-WENTHOLT.
WENTHOLT-BOURICIUS - alliantiewapen: man: een bijl (WENTHOLT), vrouw: BOURICIUS.
Schildhouders: rechts: een omkijkende leeuw, links: een zwaan.
*Arnhem-18: Mr. Evert Joan Wentholt en zijn vrouw Johanna Jacoba Bouricius, Arnhem 2-2-1776.
WENTINCK/van den PADEVOIRT - alliantiewapen bestaande uit twee ovale schilden: man: een stappend
schaap op grond; vrouw: in goud een gouden schuinbalk waaraan rechts en links vijf aangesloten zilveren
tanden of punten. Beide schilden overtopt met een kroon met vijf fleurons.

Zeven (2006: 52.11): Dirk Wentinck
opsigter van het tugthuis te Arnhem,
Arnhem, 11-3-1769.
Het vrouwenwapen werd geïdentificeerd met behulp van de NGV-zegelcollectie nr 0915-NGV als van
Padevoirt/van Pavord. Zie PAVORDT.
ten WERDE - een dwarsbalk geschakeerd in drie rijen.
*Arnhem-29: Melis ten Werde, schepen van den Nijenbroeck, 3-5-1418. Omschrift: de naam.
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WERDE - drie v-vormige voorwerpen.

Peter die Werde 1495.
Verkerk B6521/9.
GAArnhem, NB-928-296.
*Gelders Archief: Peter die Werde, Arnhem 1495.
foto Gelders Archief.
WERLE - monogram J, H en W, boven het schild een mercuriushoed. Links een schildhouder: een half
naar buiten gewende wildeman met lange knots in de buitenhand.
*Elburg-2-4: Jan Hendrik Werle, ontvanger der Rijksbelastingen te Oldebroek, Elburg 27-9-1839.
WERNE - in zilver een rode schuinbalk beladen met drie gouden palen. Helmteken: 'ganz gelbe Getreidegarve' (=geheel gele/gouden graanschoof/garve). Dekkleden: goud en rood.

*van Setters (1969): Von der Wende (= Werne).
uit Bron.
WERNERIUS - in goud drie zilveren pijlpunten. Helmteken: een gouden pijl, zilver gepunt en gevederd
tussen een vlucht van goud en zilver. Dekkleden en wrong: goud en zilver.
*Schutte (1975): 1.281 Gerardus Wernerius, Elburg 19-9-1634. Idem: Guilelmus Warneirus, Zwolle 14-91644.
Bij de afbeeldingen staat 'root velt'.
Variant: in rood drie zilveren pijlpunten.
*Muschart: Gerhardus Wernerius, Elburg.
Zie WARNERS.
WERNERIUS - alliantiewapen; gedeeld, I. in zilver drie verticaal geplaatste zwarte pijlen met de punten
omhoog zonder veren (WERNERIUS), II. in zilver een zwart ankerkruis, vergezeld van twee liggende
zwarte blokjes boven elkaar tussen elk paar armen (van BOECOP). Helmteken: op een zilver en zwarte
wrong een gevederde zwarte pijl tussen een zilveren vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.

1229

*Arnhem-5: Gerardus Wernerius, HT, 1643.
*Gelders Archief inv. 0352.1 Wapenboek S. Lucas
broederschap Arnhem: Gerardus Wernherius, 1643.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.
WERNHERIUS, zie WERNERIUS.
van WERVE, WERVEN - drie vairpalen aaneengesloten naast elkaar, en een effen schildhoofd.
*Rhemen: Berent van Werven, Nijenbroeck, 1432. Omschrift: de naam; Andries van Werven, scepen in den
Nijenbroick, 1466. Omschrift: de spelling: van Werven; Berent van Werven, schepen in den Nijenbroick
1489. Omschrift: de naam.
Variant: de drie palen duidelijk los van elkaar.
*Rhemen: Steven van Werve, Nijenbroecke 1442.
van den WERVE - een adelaar. Omschrift: -?-DEN W[er]VE--.

*Verkerk (1992: afb. 1 zegel Gerardus vanden Werve, Arnhem, 20-71325).
Gelders Archief Arnhem Loeff 57.

van WERVEN - twee palen, vergezeld van negen (3-3-3) hoefijzers met de kalkoenen omhoog boven
elkaar en een breed getralied/in ruitvormige vakjes verdeeld schildhoofd. Helmteken: op een traliehelm een
adelaarskop met hals en vrij zeker gekroond met een koningskroon.
*Veluwe-3: Johan van Werven, geërfde in Veluwen, ?buurt van Heerde 22-6-1591. Omschrift: de naam.
van WERVEN - doorsneden, A. drie vairpalen en een effen schildhoofd, B. gedeeld, I, ?, II. ?verkort ?kruis.
Helmteken: een arendskop met hals.
*Rhemen: Jan van Werven, schepen in het ampt Nijbroeck, 25-4-1644. Omschrift: de naam. In tekst: Geurt.
van WERVEN - gedeeld, I. gepaald van zes stukken, II. een kruisje? waarvan de armen enigszins
omgebogen zijn.
*Gelderland-2: Lulof van Werven, Epe, 22-3-1552. Omschrift: de naam.
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WESENDONCK - een merk waarin een schuinrechts geplaatste naar rechts kijkende wezel, en beneden
vergezeld van twee sterren. Helmteken: een uitkomende wezel.

*Arnhem-28: Jan Pieter Wesendonck, Arnhem 16-12-1755. Tek. R.T.
Muschart: is dit van hem?
ACZ: misschien een sprekend wapen: wezel > Wesen(donck.
van WESEP - in goud een rode dwarsbalk; een zilveren vrijkwartier beladen met een zwarte adelaar.
Helmteken: op een goud-rode wrong een gouden en rode antieke vlucht. Dekkleden: rood en goud.

*ontvangen van John van Weezep, North Salt Lake, Utah, USA, brief
20-5-2004. Het ist niet van zijn familie: oorsprong van het wapen
onbekend.
van WESSEL - in zilver een verkort breedarmig zwart kruis en in de schildvoet drie zespuntige gouden
sterren, naast elkaar. Helmteken: een vlucht van zwart en goud. Dekkleden en wrong: goud en zwart.

*Schutte (1975): V.88 Jacobus â , Barneveld, geen jaar.
Handfoto A.J. de Jong.
Variant: het kruis rood, een blauw schildvoet, beladen met drie gouden sterren naast elkaar.
Schutte (1975): Johannes van Wessel, Barneveld, 2 oktober 1655.
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van WESSEL - in zilver een verkort breedarmig zwart kruis en in een blauw schildvoet drie zespuntige
gouden sterren, naast elkaar. Helmteken: een vlucht van zwart en goud. Dekkleden en wrong: goud en
zwart.
*GABarneveld: Familiearchief Hofstede de Groot, bij Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en
Wapenkunde, 's-Gravenhage.
van WESSEL - in zilver een verkort breedarmig rood kruis, en in een blauwe schildvoet drie zespuntige
gouden sterren. Helmteken: een vlucht/een ster van het schild. Dekkleden en wrong: rood, zilver, blauw en
goud.
*Schutte (1975): V.88 Jacobus â Wessel, Barneveld, geen jaar; X.31 Johannes van Wessel, Barneveld 210-1655.
WESSELINGH van WENKUM - gedeeld I, doorsneden, A. een wereldbol met een klein kruisje, B. drie
kersen met de steeltjes omhoog (WESSELINGH), II. drie kronen (van WENKUM.
*Gelderland-5: Anna van Wenkum wed. Derk Wesselingh, Nijkerk 30-5-1753.
WESSELMAN - twee dooreen gevlochten delta's of driehoeken met in het hart een monogram. Helmteken:
twee ossenhorens.
*Hattem-1: Hendrik Wesselman, vice-richter van het ampt Nijebroek 28-7-1781.
Variant: Muschart's tekening toont een op zij liggende doorsneden ruit, waarachter een schuinkruis.
*Gelderland-4: Hendrik Wesselman, richter van het ampt Nijebroek 4-8-1787. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-4: Pieter Wesselman, vice rigter ampt Nyebroeck 26-1-1753.
*Horst-1: Pieter Wesselman, geërfde in Veluwe, Loenen 20-2-1750.
Variant: twee delta's door elkaar als een zespuntige ster, waarbinnen een (onduidelijk) voorwerp.
*Voorstonden-1: Pieter Wesselman, subst. ontfanger des ampts Voorst, Zutphen 13-7-1796.
WESSELS - geen schild; een gekroond dubbele monogram van de letters G, W en L, vergezeld rechts en
links van de letters G V en V L.

Zeven (2006: 34.28): Geurt Wessels, ten huijze van de Comparant
binnen Wageningen, 26-4-1805.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e, 1996c): zegel van Gerrit Wessels,
schepen van Wageningen, 13-10-1803.
*Wageningen-1: idem 20-7-1804.
De letters dienen gelezen te worden als G, W en L

van WESTE, zie van VESTE
van WESTENAPPEL - drie ossenkoppen aanziend gesteld. Helmteken: een ossenkop met hals.
Het goed Westenappel in buurschap Appel.
*coll. Muschart: Baerent van Westenappel, bezitter van het goed Westenappel in ambt Nijkerk buurschap
Appel.
Muschart vraagt zich af of Berent van Westenappel wel een eigen wapen bezat; 'zij lijken mij geen
voldoende standing voor een wapen te hebben’. Echter het omschrift geeft zijn naam, of misschien op die
van een voorvader. Steinmeier (1993) vermeldt dat hij een provenier is. Dit houdt in dat hij arm is en
onderstand (= ondersteuning) krijgt.
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Berndt van Westenappel, Nijkerk, 5-3-1652 older styll. Omschrift:
S’BERENT VA.WESTENAPPEL.
GANijkerk, Weeshuisarchief 112. Coll. ACZ foto Nijkerk III.32.

WESTENBERG - in rood een zilveren schuinbalk, beladen met drie groene klaverbladeren in de richting
van de schuinbalk. Helmteken: een vlucht volgens het schild, doch op de linkervleugel een linkerschuinbalk.
Schildhouders: twee griffioenen.

Ft Nineke Ch. Zeven-Hissink.

*coll. Muschart, Oldebroek 1 (zie Zeven, 1995a): zegel van G. Westenberg, richter van Oldebroek 6-101751.
*Hattem-1: Gijsbert Westenberg, burgemr. van Hattem 9-2-1779. Omschrift: de naam.
*Hattem-2-2: G. Westenberg, Hattem 22-4-1749.
*Gelderland-4: Louis Bruno van Westenberg, amptman van Brummen 9-6-1775.
*Oldebroek-1: Dr. G. Westerberg, verw. richter van Oldebroek 11-5-1756.
*Schimmelpenninck: L.B. Westenberg, scholtis van het ampt Brummen, Brummen 13-1-1792.
*Rhemen: L.B. Westenberg, 11-9-1798.
*Veluwe-2-1: Louis Bruno Westenberg, scholtis ampt Brummen 5-10-1763, Brummen 21-10-1779.
*Brantsen: Louis Bruno Westenberg, scholtis ampt Brummen 24-7-1769.
Variant: de vlucht rood en goud. Geen schildhouders.
*ten Houte de Lange (2001).
kleur Zeven-Hissink; (ten Houte de Lange, 2001).
WESTENCK - ?merk.
*van den Enk & Zeven (1984): zegel van Gerrit Westenck, Kerk. Arch. Beekbergen inv. 80 (1717).
foto (BJvdEnk) van de Bron.
WESTENDORP - een liggende ruit met in elke hoek een boog.
*Muschart (1950): afb. 113.
WESTENENCK, WESTENENK - doorsneden; A. drie korenaren aan gebladerde (1) stelen naast elkaar op
de snijlijn rustende, B. drie klaverbladeren naast elkaar. Helmteken: een korenaar tussen een vlucht en de
letters I, C (of G) en W.
*Gelderland-5: Jan Westenenck, leenman van het Heerlijkheid t Loo, Apeldoorn 3-4-1676, idem NoordApeldoorn 10-1-1680.
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WESTENENCK, WESTENENK - doorsneden, A. in zwart drie gouden korenaren aan gebladerde (2) stelen
naast elkaar, B. in goud drie zwarte klaverbladeren naast elkaar. Helmteken: twee zwarte struisveren.
Dekkleden en wrong: zilver en zwart.
*Schutte (1975): V. 190 Gerhardus Westenenk, Apeldoorn.
*Elburg-1: doctor Gerhardt Westenenck, weesmeester te Elburg 1-4-1695.
*Gelderland-5: Gerard Westenenk, J.U.D., Apeldoorn 2-10-1699.
WESTENENK - doorsneden, A. in rood twee gouden gestengelde en bebladerde korenaren, de stelen
staande op de snijlijn, B. in zilver drie groene klaverbladeren. Dekkleden: rood en zilver. Helmteken: twee
rode struisveren.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*ten Houte de Lange (2001).
van WESTENVELDE - drie posthoorns schuinrechts geplaatst met de grote opening omhoog (2-1).
*Steven van Westenvelde, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
van WESTERHOLT - gevierendeeld, gedwarsbalkt en tegengedwarsbalkt zwart en zilver. Dekkleden: zwart
en zilver. Helmteken: een uitkomende zwaan met opgeheven vlucht en de kop naar links gewend tussen
een vlucht volgens het schild, die op de rechtervleugel omgewend.
*ten Houte de Lange (2201).
.
van WESTERHOLT - gevierendeeld, 1 en 4. gedwarsbalkt en tegengedwarsbalkt (van WESTERHOLT), 2
en 3. in zilver een rode schuinbalk.
*Gelderland-5: Johan Frederik van Westerholt, vrijheer van Westerholt, bannerheer van Baer en Lathum,
heer van Scherpenzeel tot Hackfort en Peursum, scholtis 28-9-1702, 21-5-1721.
van WESTERHOLT - gevierendeeld, 1 en 4. tegengedwarsbalkt van drie stukken zwart, zilver en zwart, 2
en 3. in zilver een rode schuinbalk. Twee helmtekens: 1: een omgewende uitkomende zwaan met de
vleugels volgens 1 en 4 omhoog gericht, 2. een honden- of wolvenkop met hals met tong uit de bek.
*Scherpenzeel-2: Hendrik Wilhem van Westerholt, vrije bannerheer van Westerholt, Bahr en Lathum, heer
tot Scherpenzeel, Hacfort, erff en oudste bannerheer van Gelder en Zutphen 18-1-1670; idem Frederik
Willem van Westerholt, baron, heer der vrije heerlijkheid Scherpenzeel, Hackforth etc. etc.
*Verwolde-2: Hendrik Wilhem van Westerholt, freij en bannerheer van Westerholt, Bahr en Latum, heere tot
Scherpenzeel, Hacfort, etc., erfbannerheer van Gelre 23-12-1678; B.W. van Westerholt, Hackfort 16-81665.
Variant: schildhouders: twee leeuwen met kop aanziend.
*Scherpenzeel-2: Borchard van Westerholt, Zutphen 14-2-1788.
WESTERIK - ?papiermakersgereedschap en de initialen G, D en W.

Gerrit Derksz Westerik, Beekbergen 1717.
*VG 11 (1986).
xerox zegel VG 11(1986): 215.
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WESTERINK - in goud een zwarte ploeg. Helmteken: de ploeg van het schild zwevend tussen een gouden
vlucht. Dekkleden en wrong: goud en zwart.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.

Ft. M.J. Nix.

*Kits Nieuwenkamp (1975). Afb.
*ten Houte de Lange (2001).
van WESTERVELD - in purper drie lelies. Schildhouders: twee leeuwen.
*Gelderland-5: W. van Westerveld, ca 1753.
van WESTERVELT - in blauw of groen drie gouden (of zilveren) lelies. Helmteken: twee geharnaste armen
met de ellebogen naar buiten waarvan de handen tezamen een lelie van het schild houdende. Schildhouders: twee omkijkende leeuwen.

Johan Westervelt, schepen van Amersfoort, 1676.
*Muscharts Wapenboek Amersfoort.
Muschart (Arnhem-12: fam. Westerveld, Harderwijk 1622): dus ook hier vrij zeker de 3 lelies der Kelnarij
van Putten.
*Muschart (1950): 29: groen veld. Idem meded. R.C.C. de Savornin Lohman (1990): grafsteen, Grote Kerk,
Harderwijk. Wapen ook afgebeeld op schilderijen van Heribert van Westerveld, en Aleida Johanna van
Westerveld, geschilderd door Callenbach (meded. J. Duinkerken, 27-11-1993).
*Harderwijk-2-5: A. van Westervelt, schepen van Harderwijk 28-1-1717, 10-5-1720, 10-5-1720, 19-8-1720.
*Harderwijk-2-7: H. van Westervelt, Harderwijk 30-1-1786.
*Hattem-1: ruitenschild van M.J.F.H. van Westervelt, Harderwijk 17-5-1796.
*Ede-2: A.P. van Westervelt, Arnhem 18-9-1808.
*Voorstonden-1: Huibert van Westervelt, Arnhem 13-7-1796.
*Brantsen: Mr. Heribert van Westervelt, Arnhem 29-8-1803.
*Arnhem-34: Antony van Westervelt, heer van Essenburg, burgemeester van Harderwijk 14-2-1738. Lak.

1235

*Gelderland-5: Willem Celeman en Jacob van Westervelt, leenmannen van Gelre en huis Oldenaller, 25-51713; Antony van Westervelt, burgemeester van Harderwijk dec. 1729; A. van Westervelt, schepen te
Harderwijk, 5-3-1740. Het veld PURPER.
Zie ook Willem van de POL.

Grafsteen Westervelt 1776 in de
Grote Kerk van Harderwijk.
Foto E. van Galen, 1985.

Antonij van Westervelt
Harderwijk 24-6-1729
GANijkerk, Weeshuisarhief 089
Coll. ACZ foto Nijkerk V.23

Lit. R.T. Muschart. 1919. De purperkleur in de heraldiek. De Ned. Leeuw 37: 76-77: soms foutief van
herarldisch linksboven naar rechtsboven als purper gearceerd. Zie Gelderland-5.
*GA Nijkerk: Antonij van Westervelt, Harderwijk 24-6-1729.
Coll. Anton C. Zeven foto V.23.
van WESTERVELT/OP TEN NOORT - alliantiewapen; van WESTERVELT (lelies) en OPTEN NOORT
(winkelhaken).
*Enghuizen-1: N.G.U. van Westervelt-Opten Noort, Salentein 15-8-1802.
van WESTERVELT/SANDBERG - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een gouden schuinbalk,
vergezeld van drie groene klaverbladeren (SANDBERG), 2 en 3. in groen drie gouden lelies (van
WESTERVELT). Schilddekking: een aanziende traliehelm gedekt door een groen en zilveren wrong
waarboven een gouden vlucht. Dekkleden: groen en zilver. Schildhouders: rechts een griffioen, en links een
leeuw.
*H.H. Röell. 1901. Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Sandberg. HeraldischGenealogisch Archief, Scheveningen-Brussel. 22p.
uit Bron: een Sandberg-wapen.

Röell (1901).
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van WESTERVOORT - gedeeld, I. een half kruis, II.en zandloper

*Arnhem-30 AZ-598: Arend van Westervoort, gardiaen 1697; AZ-599: G. van
Westervoort, gardiaen 1764; AZ-600: J. van Westervoort, gardiaen 1744.
uit Bron en AZ-598.
Bij Arend. van Westervoort geen deellijn.
Variant: zonder deellijn: rechts een half kruis en links een zandloper.
WESTHOF - gedeeld; I. in goud een groene boom op een groen grond, II. in zwart een gouden esculaap.
Helmteken: een uitkomende zwarte leeuw. Dekkleden: goud en zwart.

*F.J. Nikkels, Epe.
zw (Nikkels).

WESTHUIS - een stappend hert. Geen schild.
*Putten-1-2: H. Westhuis, geërfde in de Veluwe 4-5-1803.
van WESTRENEN - een verlaagde stappende wolf, vergezeld boven van drie lelies naast elkaar en tussen
de rug en de lelies de letter J. Helmteken: een onduidelijk voorwerp.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*Horst-1: Dijer, Jan Janzoon van Westrenen, Amersfoort 25-8-1632. Omschrift:
de naam zonder Dijer.
Variant: Helmteken: ?een wolf komende uit een brede kuip die sterk boven in gezien wordt.
*Horst-1: Jacob van Westrenen, Amersfoort 25-8-1632. Omschrift: de naam.
van WESTRHENEN - om goud een ring, vergezeld van drie lelies, alles zwart. Helmteken: de ring getopt
met een lelie binnen een antieke gouden en zwarte vlucht.
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Ft. Nineke Zeven-Hissink.
*Gelderland-5: Jacob van Westrhenen, ?Harderwijk 207-1627. Omschrift: de naam.
◄Bron: Hollandse Genealogische Databank: de lelies gaffelgewijs geplaatst.
Variant helmteken: alleen de lelie. Schildhouders: twee leeuwen.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: het veld zilver.

Jacob Jordaen van Wstrhenen, Heer van Coelhorst.
Kaart Slapersdijk
Handfoto Ad J. de Jong.
WESTRIK - in goud een blauwe keper,vergezeld van drie zilveren lelies. Helmteken: een lelie.

Westrik, Museum Nairac, Barneveld.
*GABarneveld.
*Brantsen: W. Westrik, Arnhem 27-3-1842.
van WETTEN - in rood vijf verticaal geplaatste, gouden vissen (3-2 en 2-1-2). Helmteken: twee gouden
vissen met de koppen naar beneden als omgekeerde keper geplaatst. Schild links gehouden door een
griffioen.
Muschart (1939): lees Wetten in Rietstap als Van Wetten.
*Muschart (1939): zowel Egbert van Wetten, en Mr. Jacobus van Wetten zegelden 3-2 en 2-1-2.
*Muschart 16S: Frederick van Wetten, Arnhem 21-2-1606.
*Coll. Muschart: RAGld. Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van J. van Wetten, J.U.D., Arnhem
24-2-1618. Zie ook Zeven (1993c).
*Arnhem-3: Egbert van Wetten, schepen van Arnhem 25-4-1625. Omschrift: de naam.
*Arnhem-5: Mr. Jacobus van Wetten, 1607.
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Petrus van Wetten 1475,
Verkerk B6558/18.
GAArnhem OAA-6193-88.

*Arnhem-6-1: Egbert van Wetten, schepen van Arnhem 29-3-1603, 5-12-1603: de vissen 3-2. Omschrift: de
naam; Egbert van Wetten en zijn vrouw Heesken Huberts 19-4-1621. Omschrift: de naam.
*Rhemen: Egbert van Wetten 18-10-1593. Omschrift: de naam.
*Arnhem-14: Peter van Wetten, schepen van Arnhem 24-8-1475. Omschrift: de naam (de vissen 3-2).
*Arnhem-34: Frederick van Wetten, geërfde in Veluwe 17-3-1604. Omschrift: beschadigd.
*Gelderland-5: Egbert van Wetten, leenman van Gelre, Arnhem 18-3-1602. Omschrift: Egbart van Wetten.
Variant: (3-2) met de rug naar links.

Jacobus a Wetten, J.U.D., Curia
Advocatus, obyt.
Gelders Archief 0352.1: Wapenboek
van het Sint Lucasbroederschap f22.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.

*Gelderland-2: charter 1431 Jacob van Wetten, JUD, buurschap Leesten 17-7-1612.
*Gelderland-16: Egbert van Wetten, schepen van Arnhem, 1-5-1620.
*Gelders Archief: Peter van Wetten, Arnhem 1485.
foto zegel Gelders Archief.
*Gelders Archief inv. 0352.1 Wapenboek S. Lucas broederschap Arnhem: Jacobus a Wetten, I.V.D., Curia
Advocatus. Zie ook Keverling Buisman (2010) met afb. van het wapen van Jacobus van Wetten.
*Doorwerth-1: Egbert van Wetten, schepen tot Arnhem 16-9-1599. Omschrift: de naam.
*Coll. CBG: coll. Muschart: Heerlijkheidsarchief Hulkestein en Warnsborn, RAGld: Egbert van Wetten,
scepen van Arnhem 2-12-1609.
*Arnhem-17: Egbert van Wetten 10-1-1604. Omschrift: de naam.
van WETTEN - vijf (3-2) uitgerukte heideplanten.
*Veluwe-2-5: Egbert van Wetten, schepen van Arnhem 6-10-1603.
als BRANTSEN. Of zouden het toch vissen geweest zijn (ACZ)?
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van WETTEN - gedeeld, I. van WETTEN (vissen), II. doorsneden, A. vier leeuwen (de VOOGHT).

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Frederick van Wetten, Arnhem.
*Gelders Archief, inv. 2089: Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Frederick van Wetten.
 foto ACZ. Zie voor kwaliteit van de foto de Inleiding.
van WETTEN - gedeeld, I in rood vijf gouden vissen met de koppen omhoog (2-1-2) (van WETTEN, II. in
zilver twee zwarte dwarsbalken (HUYGHEN ). Helmteken: op een goud-rode wrong twee gouden vissen
met de koppen omlaag en als een omgekeerde keper geplaatst. Dekkleden: goud en rood.

*Gelders Archief, inv. 2089: Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Egbertt van Wetten, schepen.
foto ACZ. Zie voor kwaliteit van de foto de Inleiding.
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WETTERS - in zwart een gouden merk. Dekkleden en wrong goud en zwart. Helmteken: een aan een
groen gesteelde en bebladerde blauwe korenbloem tussen een zwart en gouden vlucht.
Het merk bestaat uit vier strepen, twee horizontaal en twee verticaal, waarvan de einden iets uitsteken, de
rechter verticale streep naar boven verlengd en voorzien van een naar schuinlinks gericht streepje.

◄Jaarboek Centr. Bureau Genealogie 32 (1978): 238-265.
*Schutte (1975): Gerardus Wetters, Doesburg, sept. 1656; W.
Wijnaendts van Resandt. 1976. Het geslacht Wetters uit
Doesburg (ca 1400-ca 1800.
Variant: Helmteken: een vlucht en de letters H en W.
*Horst-1: Gerhardt Wetters, geërfde in Veluwe, Doesborgh (Ede) 14-6-1690.
Wijnaendts van Resandt (1978).
Wijnaendts van Resandt merkt nog op dat de tak Van DAALEN-WETTERS volgens een laat 18e-eeuwse
zegelstempel het wapen voert: doorsneden, A. (in blauw) twee toegewende onderarmen, uitgaande van de
schildranden, B. (in zilver) drie (groene) klaverbladeren.Zie ook STEVENS
WEYDEMANS - een merk in de vorm van een 4 met lange staart staande op de letter W en over de staart
de letter C.

*Voorn (1985): Caspar Weydeman, van de Ordermark pacht de
papiermolen aldaar 2-11-1619.
Uit: R. Hardonk. 1968. Koornmullenaars --. Apeldoorn. 256p.
van der WEIJDEN - een weerhaak/wolfsangel.

Hendrick vander Weijden, 1453.
Verkerk B6522/15.
GAArnhem NB-778-225.
*Verkerk (1992: afb. 80 zegel Hendrick van der Weijden, Arnhem 1453).
foto Gelders Archief.
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WEIJENBERCH - verkort smal kruis.
*Epe-1-1: Jan Aertsen Weijenberch, 4-3-1698, woont ?Epe.
Zie ook te PEZEL.
van WEYLHUSEN - gekanteeld doorsneden en in de rechterbovenhoek een zespuntige bloem.

Hen—de Weylhusen, Arnhem, 1364.
*Gelders Archief-OAA-4490-206
Verkerk B6556/6.
foto Gelders Archief.
WEIJMAN - geen wapen: een omgewende haas, vergezeld van de letters H, W en M naast elkaar er boven
gesteld.
*Gelderland-4: Henderick Weijman, onderscholtis tot Rheden 30-8-1744, Ede 9-11-1749.
*Brantsen: Henderick Weijman, 10-12-1746.
Een sprekend wapen want een weiman is een jager op o.m. hazen.
WEYN - in zilver een blauwe druiventros aan een met twee bladeren bebladerde steel. Helmteken: de
druiventros van het schild tussen een zilveren vlucht. Dekkleden en wrong: zilver en groen.

*F.J. Nikkels, Epe. Veluws?
kleur (Nikkels).
Variant: de vlucht antiek.
*ten Houte de Lange (2001).
kleur (ten Houte de Lange, 2001).
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WEIJNAENDTS van RESANDT - in zilver drie zwarte palen, en in een gouden schildhoofd een springende
rode vos. Helmteken: de vos van het schild uitkomend. Dekkleden: rood en goud, en zwart en goud.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
Familie afkomstig van Arnhem.

van WEYNCKEM - drie kronen met drie fleurons.
*Putten-1-4: Reyner van Weynckem, 1463, 1465. Omschrift: de naam.
Variant: Helmteken: op een steekhelm een vlucht waartussen mogelijk een adelaarskop met hals.
*Putten-1-4: Evert Claesz van Weijnkem, kerspel Putten 29-6-1562. Omschrift: Evert (afgebroken).
zie van WENCKUM (drie kronen).
WEIJS - een geplante boom/heester.

Erasmus Weijs.
*Arnhem-30 en AZ-601.

van WEZE - gevierendeeld, 1 en 4. drie hermelijnstaarten naast elkaar, 2 en 3. drie zwarte droogscheerdersscharen met de punten omhoog. Een hartschild met in groen een haas.
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Henrick van Weze gnt op den Hatzhoeve Beyder Rechten Doctor en Juffer Maria Smullijcks s. Huijsfr.
MDLXVI = 1566.
Nota: Ds Doctois Hausfrauen Wappen so deneben gestanden, ist zerbrochen.
Anton von Dorth. 1626-1695. Niederrheinische Inschriften. II. Heruitgave. Wesel. 1980.
zie ook van WEES. Veluws?
van WI - een omgewende, gekroonde, halve leeuw met staart, los en in de bovenhelft geplaatst.
Helmteken: op gekroonde, grote, brede omgewende traliehelm een lage brede kuip, waarom een kroon ligt,
waaruit de omgewende halve leeuw.
Alles omgewend, ook het schild.
*Rhenen-2-2: Gisbert van Wi, scepen van Arnhem 6-12-1545. Omschrift: de naam.
*Arnhem-13: Cornelis van Wi, schepen van Arnhem, en vrouw Gertruidt ten BRINCK (gaffel), Arnhem 21-11562. Omschrift: de naam.
*van der Hoop: Herman van Wi, 1443. Tekst: van Wije.
*Arnhem-33: Hermen Hermensz van Wi, schepen tot Arnhem 23-4-1459. Omschrift: de naam. In tekst: van
Wije.
Variant: niets omgewend.
*Arnhem-14: Henric van Wi, scepen van Arnhem 7-12-1431. Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Hermen van Wi Hermensz. scepen van Arnhem, Arnhem 2-12-1437. Omschrift: de naam.
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Zie van WYHE.
van WICHEM - rechts een leeuw, links drie sterren. (Er is geen deellijn).

G. van Wichem, gardiaen 1736.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-602.
AZ-602.

WICHERTS - een klimmend of steigerend paard met de staart omhoog. Helmteken: een uitkomend paard
zonder staart.

Zeven (2006: 38.33): Doctor Joachim
Wicherts.Wageningen 8-2-1766.
Hij was secretaris van de stad.

Zeven (37.11): Willem Wicherts,
burgemeester/schepen van Wageningen
Wageningen 22-1-1747.

*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) zegel van Willem Wicherts, schepen van Wageningen. Veluwe-2-1: zegel
W(illem) Wicherts, Wageningen 9-10-1758
*Wageningen-1: idem 5-9-1739.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van J(oachim) Wicherts, doctor 7-2-1766.
*Veluwe-2-1: W(illem) Wicherts, Wageningen 9-10-1758.
*Gelderland-7: Mr. W. Wicherts, burgemeester Wageningen 21-7-1717.
*van Lawick: Joachim Wicherts, secr. der stad Wageningen 12-9-1726, idem 4-10-1727.
*Bentinck: Willem Wicherts, 21-11-1769; Joachim Wicherts, 21-11-1769.
*Nuys: W. Wicherts, Wageningen 9-10-1758.
*Coll. Muschart: Dirk Wicherts, ontvanger der Convooien en Licenten te Harderwijk 2-2-1786.
*Gelderland-5: Dr. Willem Wicherts, oud-burgemeester van Wageningen 27-6-1719, 27-8-1759; Joachim
Wicherts, secretaris van de stad Wageningen; Willem Wicherts, leenman van Gelre, Ede 14-4-1767.
*Verwolde-2: Johan Wicherts, secr. van Wageningen 13-5-1723.
de WIDT - een merk.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 1r): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, Nicolaas de Widt,
gardiaen 1736.
van der WIEL, zie KNIPSCHEER.
van der WIEL - gevierendeeld, 1. een verkort kruis, vergezeld tussen elk armenpaar van een kruisje, 2. een
half wiel waardoor schuinlinks een sabel gestoken is, 3. gevierendeeld met in elk kwartier een zuil, 4. een
blad schuinlinks geplaatst met de steel omhoog. Helmteken: het blad met de steel omhoog.
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Hend. van der Wiel, gildemeester 1750.
*Arnhem-30 en AZ-605.

van dern WIELERT - een ankerkruisje, vergezeld van drie ruiten.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a) zegel van Jacobus van den Wielert, cadet, Nijkerk 13-4-1749.
Dit wapen werd ook door Johannes Onsen gevoerd, en lijkt op Engelen.
van WIERT - een merk.

Reijnier Aertsen van Wiert, begin 17e eeuw gardiaen
*Arnhem-31 en AZ-606.

WIGGERS - in goud een blauwe hoofdletter W gaande over een vertikaal geplaatste, blauwe weerhaak.
Helmteken: de figuren uit het schild. Dekkleden: blauw en goud.

J. Wiggers, adelborst
Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet vendel te Arnhem.
*Arnhem-19: J. Wiggers, adelborst.

WIGGERS - een springend hert op grond.

A.I. Wiggers, gardiaen 1750.
Arnhem-30 en AZ-607
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WIGGERS - een merk (een liggende weerhaak beladen met een staande weerhaak, waarvan de
benedenste haak ontbreekt), vergezeld boven en rechtsonder van een ster.

Hendrick Wiggers, gardiaen.
*Arnhem-25 en AZ-608.

WIGGERT - een merk.

Jan Wiggert, Arnhem 1444.
*Gelders Archief-NB-776-211.
Verkerk B6524/8.
foto Gelders Archief.
WIGHMAN - drie klaverbladeren.

*AZ-609: A.H. Wighman, Boekhouder.

WILBRENNINCK, WILBRENNINK - in zilver een blauwe schuinbalk, beladen met drie zilveren sterren in
de richting van de balk. Helm met blauw-zilveren wrong en dekkleden. Helmteken: een ster uit het schild
tussen een vlucht, rechts van blauw en links van zilver
*Klarenbeek-1: Everdt Wilbrenninck, Arnhem burger hopman 17-9-1677; Evert Wilbrennink, rentmeester
der Stad Arnhem 17-12-1735: de schuinbalk beladen met driesterren (Muschart: rozen).
*Harderwijk-2-5: Paulus Wilbrenninck, schepen van Harderwijk 13-2-1741.
*Gelderland-5: Roetens? Wilbrenninck, leenman van Gelre, Arnhem 27-5-1670; Lucretia Umbgrove wed.
Hermanus Wilbrenninck, Arnhem, 19-8-1739; Everhard Wilbrenninck, -?- 14-4-1756.
*Gelderland-7: Stephen Wilbrenninck, advocaat, Arnhem 4-6-1681; Bernardus Wilbrenninck, pastor te
Brummen, 13-8-1658.
*Gelderland-10: Paulus Wilbrenninck, waardijn te Harderwijk 31-7-1759.
*Horst-1: Abr. Wilbrenninck, 't Loo 5-7-1784.
*Register CBG, Jaarboek Centr. Bur. Genealogie 51 (1997): 296.
*Arnhem-30 en AZ-610: Everdt Wilbrenninck, gildemeester 1660.
zie Gijsbert TULLEKEN.
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Everdt
Wilbrenninck,
Gildemeyster,
1660.
AZ610.
*Schutte (1975): I.174 Bernardus
Wilbrenninck, Arnhem 5-5-1629;
Handfoto AdJ. de Jong, 2010.

II.271 Theodorus Wilbrenninck,
Arnhem

(de ster van het helmteken hangend aan een ketting van goud, bevestigd aan een galg met twee palen op
een grasgrond) 30-9-1649; IV.86 Henricus Wilbrenninck, Apeldoorn (vlucht van blauw en zilver) 1655.
*ten Houte de Lange (2001).
Variant: een blauwe vlucht.
WILBRENNINCK/BONGART - alliantiewapen; WILBRENNINCK (schuinbalk) en BONGART (zwaan met
opgeheven vlucht op water).
*Gelderland-5: Adriana Wilbrenninck wed. Reijnier Bongart, Arnhem 19-12-1724.
Adriana’s wapen in het heraldisch belangrijker rechter kwartier.
WILBRENNINCK/DULCKEN - rechter kwartier van een alliantiewapen; een schuinbalk beladen met drie
lelies en de letters J en W.
*Arnhem-28: Angenieta Wilbrenninck-Dulcken, Arnhem 2-6-1646.
de initialen J en W duiden erop dat zij niet van haar eigen stempel gebruik maakt.
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WILBRINK - gedeeld, I. in een rood veld een zilveren Maltezer kruis; II. in een blauw veld een zilveren
klimmende leeuw. Helmteken: boven een gouden kroon een blauwe (antieke) vlucht. Dekkleden zilver en
blauw.

▲Ft M. (Nix;

de WILDE - een aanziend gestelde wildeman met aan de rechterarm een ovale beukelaar (=schild) en aan
de linkerhand een zeer lange knots met het dikke eind bij de voet houdend. Helmteken: een wildeman
uitkomend.
*Gelderland-5: Hendrick de Wilde, Elburg 30-5-1729.
WILDEMAN - gedeeld, I, doorsneden, A. een leeuw, B. alleen boven links een voorwerp, dat mogelijk een
ster is (rest beschadigd), II. een aanziend gestelde wildeman met de linkerhand op de heup en met de
rechterhand een zeer lange knots vasthoudende. Helmteken: vrij zeker een uitkomende wildeman met
knots over de rechterschouder.
*Gelderland-17: H. Wildeman, secretaris van Brummen, 18-10-1797.
WILHAESEN - boven en beneden twee vogels.
*Rheden-2-1: Godefridus Wilhaesen, geërfde in Veluwezoom, Rheede 3-5-1797, 30-10-1801.
van 't WILLAER - een (zeer smal) ankerkruis, vergezeld van tussen elk paar armen van een zesbladige
bloem als roos. Geen schild.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996a) zegel van Sander van 't Willaer, schepen.
Muschart: niet zeker of dit wapen wel van hem is, mogelijk van schepen Hendrik van Wagensveld. Zie
echter WAGENVELD.
*Nijkerk-1: Sander van 't Willaer, schepen van Scherpenzeel 29-4-1754.
van 't WILLAER - een alliantiewapen; man: een kookpot, en vrouw: een geharnaste arm horizontaal
geplaatst, komende uit een wolk van de rechterrand, en in de hand een Turkse sabel naar rechtsgericht.
*Gelderland-8: G. van 't Willaer, secr. Scherpenzeel 9-4-1796.
Muschart: Is dit wel zijn wapen?
WILLEKES - een schuinbalk beladen met drie zwanenkoppen aan sterk gebogen hals, loodrecht op de
richting geplaatst. Helmteken: een dito kop en hals tussen een antieke vlucht. Omschrift: de naam.
*Gelderland-5 en *Rhemen: Arnoldij Willekens, scholtis tot Olst, 29-4-1669. Papierwaszegel.
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WILLEMS - vijf ruiten (1-3-1). Geen helm. Boven het schild de letters W? en L.
*Voorstonden-1: Evert Willems, geërfde in Veluwe, Zutphen 31-1-1746.
Muschart: Dit wapen zal wel van Regina Hissinck zijn. ACZ: Slaat W en L op Willem Lamberts. Deze zou
de vader van Evert Willems kunnen zijn. Het vijf-ruitenwapen is HISSINK.
WILLEMS - een merk (een liggende weerhaak in het midden beladen met een streep in de richting van de
haken).
*Arnhem-6-3: Jenneken Willems, en haar man Jan ALERS, kerspel (Op)Huesden 15-1-1634.
WILLEMS - twee schuingekruiste zwaarden met de punten omhoog. Helmteken: de beide zwaarden van
het schild. Omschrift: de naam met erachter het getal 34.
*Hattem-2-2: Berent Willems, geërfde in Veluwe 18-6-1647.
*Hattem-1: Berent Willems, geërfde in Veluwe 4-2-1657.
ACZ: Duidt 34 op het jaar van snijden van het stempel > 1634?
WILLEMS, WILLEMSEN - geen wapenschild: St. Joris te paard stappende op een op zijn rug liggende
draak en houdende in zijn opgeheven arm een kromzwaard boven zijn hoofd. Omschrift: ?

* zegel van Beert Willems te
Oldebroek
*D.H. Spijkerboer, 1999.

Zeven (2006: 40.10): Gerrit Willemsen,
bouwman op de Spijkerkamp te Wageningen,
en zijn vrouw Johanna Geertruida
van Beek, Wageningen, 10-3-1785.

Lit. A.C. Zeven. 2005. Een mogelijke verwantschap van Beert Willems te Oldebroek en Gerrit Willemsen,
bouwman te Wageningen. Veluwse Geslachten 30: 62-63. Ook D.N. van NES, Hattem 2-5-1803 drukt een
soortgelijk zegel af.
WILLEMS - drie lelies.
*Zweer Willems, leenman van land onder Twello 16-3-1503.
WILLEMSEN - een monogram van de letters C en W op gekroond schild.
*van der Hoop: Cornelis Willemsen, kerkmeester van de kerk tot Oosterbeek 27-10-1735.
WILLEMSEN - een merk.
*Rhemen: Elbert Willemsen, schepen van het ampt Nijbroick, 12-12-1601, 1-4-1623. Omschrift: de naam.
WILLEMSEN - drie gedekte bekers. Helmteken: een gedekte beker.

*Arnhem-30 en AZ-611: Evert Willemsen, Arnhem, St. Eloij.
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WILLEMSEN - een merk.
*Wageningen-1: Claas Willemsen, Wageningen 7-9-1675.
WILLEMSEN - een monogram van de letters C en W op gekroond schild.
*van der Hoop: Cornelis Willemsen, kerkmeester van de kerk tot Oosterbeek 27-10-1735.
WILLEMSEN - een merk.
*Rhemen: Elbert Willemsen, schepen van het ampt Nijbroick, 12-12-1601, 1-4-1623. Omschrift: de naam.
WILLEMSEN - een antieke molenijzer, vergezeld van vier penningen of koeken. Helmteken: de voorwerpen
uit het schild.

*Arnhem-30 en AZ-612: Hermen Willemsen, gardiaen St. Eloij, Arnhem 1651.
*AZ-612.
WILLEMSEN - een merk beneden vergezeld van de letters M en W.

*AZ-613: Mewes Willemsen, Gardiaen.

WILLEMSEN - drie gaande leeuwen boven elkaar.
*Arnhem-34: Adriaen Willemsen, scholtus tot Rheen [Rheden] ind [en] Velp 12-1-1561. Omschrift: de naam.
In tekst: van Randwick.
WILLEMSEN - geen schild, een vierbladige bloempje binnen allerlei krullen.
*Bentinck: Berend Willesem Ede 2-3-1776.
Zie ook BOS/BOONSAIJER.
WILLEMSEN - een dwarsbalk, vergezeld boven van twee ruiten. Helmteken: een vlucht. Omschrift: de
naam. Papierwaszegel.
*Gelderland-6: Lambert Willemsen, Hoevelaken 18-11-1626.
WILLEMSZ - een haan op grond.
*Rhemen: Derick Willemsz, scepen inden Nijenbroick 1543. Omschrift: waarschijnlijk de naam.
WILLEMSZ - doorsneden, A. drie lelies, B. een roskam, vergezeld beneden rechts en beneden links van
een kleine ster. Helmteken: op een gekroonde traliehelm een lelie.
*Putten-1-4: Dirrick Herbert Willemsz, geërfde in Veluwen 22-7-1630. Omschrift: Dirrick ?Harbertsen.
Dirrick Herbert Willemsz = Dirrick, zv. Herbert Willemsz, dus hijzelf Dirrick Herbertsen.
van 't WILLER - zes lelies (3-2-1). Helmteken: een lelie tussen een antieke vlucht.
*Veluwe-3: Ghisbert van 't Willer, Nijkerk 19-7-1627. Omschrift: de naam; Cornelis van 't Willer, Nijkerk 197-1627.
Zie van TWILLER.
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WILLINCK - een droogscheerdersschaar met de punten omhoog. Helmteken: een dito schaar tussen een
vlucht. Wapenspreuk: Semper fortis.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van Mr. Johan Albert Willinck, stadhouder en landschrijver te
Zutphen 27-6-1756. Veluws?
Alg. Ned. Fam. 17 (1905): 38-46.
Variant: in zilver een blauwe droogscheerdersschaar met de punten omlaag. Dekkleden: zilver en blauw.
Helmteken: de schaar tussen een zwarte vlucht. Schildhouders: twee rode griffioenen.

Willink
Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink.
*ten Houte de Lange (2001).

WILMARIUS - een zeer bijzondere boom op een lage grond.
*Brummen-1: Benjamin Wilmarius, predikant, Arnhem 8-9-1705, 6-10-1705.
WILMSEN, zie WILLEMS en HISSINCK (vijf ruiten, waarvan twee liggend).
van WILP, WILPE- -in goud een rood-en-zilver geschakeerd (breed) kruis. Helmteken: op een steekhelm
zonder wrong een vogel tussen een vlucht. Links van het schild een edelvrouw met linkerhand aan de helm.

Everardus de Wilpe, Arnhem, 1-8-1296.
GAA-Loeff 18.
Verkerk, zie Coulissen, afb. XVIIg.

*HUA 543-1/2400-5 Wapenboek Engelen
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
*Gelre nr 1233 Jan van Wilpe: d’or à la croix échiquetée de gu. et arg. > in goud een rood en zilver
geschakeerd kruis.
*Gelderland-2: Evert van Wilp, knecht des lants van Veluwen, 19-4-1436. Omschrift: de naam.
Muschart: de vogel als een pelikaan zonder de zak aan de onderkaak.
*Gelderland-21: Evert van Wilpe, gedeputeerde van het vierdel (=kwartier) van Arnhem, 31-5-1441.
Donkergroene was. Helmteken: op een steekhelm zonder wrong een vogel als een ooievaar of reiger met
de lange bek gesperd, doch op korte poten. Links van het schild een aanziend gestelde edelvrouw met de
rechterhand aan de helm. Op een lint: S.Evert.van.Wylpe.
*Arnhem-15: Evert van Wilp, Arnhem 1436; idem Evert van Wilp, Arnhem 1500.
*Verkerk (1992: afb. zegel Everhardus de Wilpe, Arnhem 1-8-1292).
foto Gelders Archief.
*Rhemen: Evert van Wilp, leenheer van land onder Twello 16-3-1503. Omschrift: de naam op een lint.
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WILTEN - in goud een toren van rood, zwart verlicht en goud geopend met een zwart valhek, de toren
beladen met een rode bloem. Helmteken: een afgewende vlucht van rood. Dekkleden: goud en rood.
Schildhouders: twee met dierenhuiden bedekte wildemannen van natuurlijke kleur, blootshoofds, beiden
een knots voerende met het slageinde omlaag.

*Kits Nieuwenkamp, dl. 4. Brummen.
zw (Nikkels).

van WIN --alliantiewapen, man (van WIN/van WINSHEIM), vrouw: een springend dier/in goud een
springende hond. Dekking van beide schilden: een kroon met vijf fleurons of drie fleurons en twee drieparels.

Derk Jan van Wijnsheijm en A.J. van Win,, Ede, 21-7-1778.
A.I. de Win, H.V.A. Folmer (brief 11-7-1996, zegel van, in Archief van de
Gelderse Leenkamer, inv. nr. 166, d.d. 21-7-1778): een dier.
xerox van zegel. Zie bij D.J. van WINSHEIM.
*Bentinck: Jan Arend Leonard van Win, 13-4-1784: hond in een
cirkelrond schild.
WINCKELS - een monogram van de letters G en W op een gekroond schild.
*Gelderland-5: Gerrit Winckels, -?- 27-1-1787, leenman van het Huis Putten, Harderwijk 24-1-1778.
WINDHOUWER - in zilver een schuinrechts geplaatst zwart anker. Helmteken: een denneboom van
natuurlijke kleur. Dekkleden: zilver en zwart.

Hendrik Albertsz Windhouwer, Elburg.
*JbkCBG 35 (1981): 278:
*Elburg-2-4: Hendrik Aalberts Windhouwer en zijn vrouw Matjen Cornelis van de
Haare, Elburg 23-2-1801.
zw (bron).
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WINEL, WYNELL - gedeeld, I. een omgewende leeuw, II. een zeer smal verkort kruis. Helmteken: een
hoge mand met twee grote oren, uit de mand vlammen.
*Harderwijk-3: doctor Joachim Winel, 1591. Omschrift: -- achin Winel-- (plaats voor drie letters, echter
afgebroken). En broer Peter Wyneall.
van de WINGERT - een geplante druivenplant.

Hendrick van de Wingert, gardiaen 1708.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem en
AZ-618.
Een sprekend wapen: wingert = wijngaard. Geen wingerd, want die was toen in
Nederland nog niet bekend.
te WINKEL - een voorwerp.

*Arnhem-30 en AZ-617: Wander te Winkel, gardiaen, 1712.

te/ten WINKEL, WINCKEL - een aambeeld, getopt met een geopende nijptang en beladen met een
schuinlinks geplaatste sleutel, schuingekruist met een schuinrechts geplaatste smidshamer.

*Arnhem-30 en AZ-615: Gerrit te Winkel, gardiaen 1747.
*Arnhem-30 en AZ-616: Gerrit te Winkel, gardiaen 1747.
*Muschart: Gerrit ten Winkel, gildemeester 1750 en 1755, wapenschild op Beker
van het Tappersgilde te Arnhem, GMArnhem en AZ-614 en AZ-616.

WINKELS - een monogram van de letters G, J en W op gekroond schild.
*Veluwe-7: Gerrit Winkels, verwalter scholtis ampt Ermelo 28-10-1756.
van WINKOOP/WYNKOOP - van goud doorsneden door een rode linkerschuinbalk en vergezeld boven
van drie gouden kronen, en beneden van drie zwarte uitgerukte heideplanten (1-2). Helmteken: tussen een
gouden en rode vlucht een zwevende kroon getopt met een klaverblad, alles van goud. Wrong en
dekkleden: rood en goud.

*M. van Malenstein, Putten, 1995, uit www.winkoop.nl in kleur (7-7-2009).
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Variant: helmteken: een gouden kroon tussen een vlucht.
*Hoffman (1935, 1941).
van WINKOOP, WYNKOOP - een hert staande voor een bos; een schildhoofd beladen met ?. Helmteken:
een hertekop met hals.

*zegel www.winkoop.nl/origineel/lakzegel.htm (7-7-2009).
Lakzegel vanhet geslacht van Wijncoop met band met het
wildforstersgoed te Koudhoorn

WINS - een troffel met de punt omlaag.

*AZ-619: Hermen Roelofs Wins.
van WINSEN - een sterk uitgeschulpte dwarsbalk met knopjes aan de vier boven en drie beneden punten.
Helmteken: afgebroken. Omschrift: plat.

*Gorissen (1959).
Tek. gebaseerd op het Gelre-wapenboek.

van WINSHEIM - drie konijnen of hazen. Veluws?
*Anspach (1901): dit wapen zou in 1900 ook te zien zijn op een glas in het 'museum van Delft'.
van WINSHEIM - in rood drie gouden ringen. Helmteken: een rode vlucht, elke vleugel beladen met de drie
ringen van het schild. Dekkleden en wrong: goud en rood.
Zie afbeelding bij van WIN.
*Zutphensche geslachten 36 (1918): k336.
*Schutte (1975): V.110 Andreas Stephanus a Winshem, Zutphen.
*H.V.A. Folmer (brief 11-7-1996, zegel van Derk Jan van Winsheim, tr. A.I. de WIN in Archief van de
Gelderse Leenkamer, inv. nr. 166, d.d. 21-7-1778), tr. A.I de WIN.
*Veluwe-2-1: D.J. van Winsheim, Ede 30-1-1764.
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*Veluwe-7: Derk Jan van Winsheijm, Ede 3-10-1767.
*Rhemen: Andries Steven van Winsheim, burgemeester van Zutphen 3-2-1678. Helmteken een vlucht,
waarvan elke vlucht beladen met 1 ring.
*Gelderland-5: D.J. van Winsheim, leenman van het Huis Buren, -?- 30-7-1759; Dirk Jan van Winsheijm,
?Arnhem 22-2-1766.
xerox van alliantiewapenzegel van WINSHEIM en van WIN.
ACZ: Een van Winsheijm bezat een huis in Wageningen-stad.
*Gelderland-5: Derk Jan van Winshuysen en A.J. de Win, Ede 24-7-1778.
Hoewel niet Veluws toch een afbeelding van het wapen:
van WINSHEIJM - drie ringen. Helmteken: een vlucht, elke vleugel beladen met de drie ringen van het
schild (niet te zien of niet aanwezig).

Photographie Instantée Dirk W.J. van Winsheijm
Peintre et Photogr. Artiste
Malie Singel 52 b.h. Oosterspoor
Heraldisch Kunstatelier. Specialiteit in Vergrootingen,
nieuwe methode. Levengroote portretten in oliverf en Pastel
Portretschilder en –fotograaf Dirk W.J. van Winsheijm: Dirk Willem
Jacob van Winsheijm, ov. Voorburg 5-6-1918 (acte 72, 6-6-1918),
zv. Dirk Willem van Winsheijm en Paulina Charlotte Verschoor, tr. 1. Johanna Christina Moonen, ov.
Arnhem 21---1902 (acte 464, 23—1902), dv. Johan Frederik Moonen, photograaf, en Johanna Christina
Enterop, tr. 2. Agatha Charlotta Wilhelmina Doorman.
WINTER - een dwarsbalk, mogelijk beladen met drie -?-.
*Hattem-2-3: Henrick Winter, in de buurt van klooster Clarewater 3-11-1460. Omschrift: de naam.
WINTGHIS - een merk, vergezeld boven van een schuinkruisje.
*Bentinck: Theodorus Wintgis, predikant te Ede 11-1-1626.
zie WIJNTGIS.
WIR---THERNER - een dwarsbalk vergezeld boven van drie klophamers met dunne naar rechts
omgebogen stelen.
*Arnhem-32: Grete de vrouw van Dirk die Gruter Gheritsz, Arnhem 1-3-1394. Omschrift: S.GRETE
THERDER WIR---THERNER.
WIRTMAN, zie ten VOERDE
van WISCH - in goud twee aanziende gaande rode leeuwen. Helmteken: een gouden en een rode
paardenpoten met de hoeven omhoog rechts rrod en links goud. Wrong: goud en rood.
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◄Ridderschap van de Veluwe.

Variant: Schildhouders: naast het schild een half naar links gewende wildeman met de rechterhand op de
heup en de linkerhand aan de helm.
*Arnhem-15: -- Gijsberts brued. tot Wisch. Omschrift: --- Gysberts brued. tot Wisch 1436.
Wat betekent brued. tot Wisch?
van WISCHELL - twee toegewende vleugels. Helmteken: een vlucht waarnaast en boven de letters E, V en
W.
*Gelderland-6: Engelbrecht van Wischell, drost tot Gelre 8-6-1579. Zegelring. Papierwaszegel.

WISELIUS-- in zilver drie gouden granaatappels, geopend van rood, met een groene bloemkroon en steel.
Helmteken: een opzittende rode windhond tussen een rood-zilveren vlucht. Dekkleden en wrong: rood en
zilver.

*Schutte (1975): IV.57 Samuel, IV.056 Johannes en IV.055 Wimmarus Wiselius, Wageningen.
Handfoto’s Ad J. de Jong, 2010.
Metaal op metaal!
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Variant: veld blauw. De vlucht zilver. Schildhouderz: rechts een zwarte zwaan met rode halsband en rode
bek, links: een griffioen, boven zwart, onder goud, met rode bek.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
WISSINK - twee toegewende vleugels.
*Gelderland-2: Henrick Wissink, geërfde in Veluwe 25-8-1584.
WISSINK, zie ook van STRIJP
WIT, zie JANSEN
WIT - gedeeld, I. drie lelies, II. een klimmend hert met de kop naar links omgewend en met de voorpoten
tegen de deellijn.
*Muschart (1950): Albert Lubbertszoon Wit, waarschijnlijk verwant aan Aelt JANSEN (vissen en hert).
WITFELT - een merk.

*AZ-620: Hendrick Berns Witfelt.
van WITHEM - een gekroonde leeuw, vergezeld rechtsboven van een vijfpuntige zeer klein sterretje.
*Hattem-2-3: Jacob van Withem, richter tot Zwolle 3-2-1444. Omschrift: de naam. In tekst: van Wijtem.
WITT - een merk.

Nicolaes de Witt, gardiaen, 1736 en A.D. Witt, boekhouder en gardiaen, 1737.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde, Arnhem, en
AZ-604.
AZ-604.
WITTE - doorsneden, A. effen, B. een wassenaar.
*Muschart (1949): Harderwijk, Elburg; zie ook VG 6 (1981): 113.
WITTE - een barensteel met drie hangers.
*Roeloff Witte, moetsoenman in kerspel Heerde 18-4-1453. Omschrift: S. Rodolphe (afgebroken).
Als van de LAER. Een moetsoen is een juridische regeling tussen de familie van een gedode persoon en
de dader van de doodslag. De moetsoenman zal een tussenpersoon zijn.
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WITTE, WITTEN - doorsneden van zwart en zilver, het zilver beladen met een rode wassenaar/van zilver
beladen met een rode wassenaar, en een zwart schildhoofd. Helmteken: de wassenaar uit het schild tussen
een vlucht van zilver en zwart. Wrong: zilver en zwart. Schildhouders: twee griffioenen.

Gerhart Witten, 25-5-1632.
*GABarneveld doos 1 code 101/117.
Coll. ACZ foto B24.21.
*Ridderschap van de Veluwe, en Roëll (1939). De
Ned. Leeuw.
*Putten-1-1: Johan en Henrick Witten, leenmannen
van Putten, te Harderwijk 11-4-1686.
*Gelderland-1: Gerhard Witten, Elburg 14-1-1722.
zw (Ridderschap van de Veluwe).

Variant: in zilver een rode wassenaar en een zwart schildhoofd.
*Röell, H.H. 1939 Geldersche geslachten. Bijdrage tot de genealogie Witte, later Witten. De Ned. Leeuw 57:
4-10.
*Schutte (1975): I.307 Johannes Witten, Harderwijk 21-3-1638. Idem I.382 Celemannus Witten, Harderwijk
27-8-1644.
*Gelderland-5: Johan Witten, -?- 27-3-1640, burgemeester van Harderwijk, 18-12-1665.
WITTEVEEN - een merk met de letters I, W, V en I. Schilddekking: een grote helm met een zeven-parelige
kroon.
Tek. R.T. Muschart.
*Gelderland-5: Jan Witteveen, leenman van Gelre, Elburg, 8-7-1741. Opziender van
het te bouwen 't Feitenhof te Elburg.

WITTHE - een halve leeuw en in een schildhoofd twee rozen. Helmteken: een roos.
*Gelderland-5: Wouter de Witthe, sHage 24-3-1621. Dit zegelstempel wordt door Jan van Boeyenburch
genant van Honstein gebruikt, maar het is van Wouter de Witthe (Muschart).
van WOERDEN - in zilver drie natuurlijke vissen, waarvan twee schuingekruist met de koppen omlaag en
één vertikaal daaroverheen met de kop omhoog. Helmteken: een vertikaal geplaatste vis met de kop
omhoog.
*Arnhem-19: Nicolaas van Woerden, adelborst.
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van WOERDEN - in goud een zwarte ossenkop met gouden hoorns. Helmteken: op een goud-zwarte
wrong twee horens, rechts zwart, links goud. Dekkleden: zwart en goud.

Hendrick Jan van Woerden, adelborst.
*Gelders Archief, Wapenboek van het Coninckstraet Vendel te
Arnhem.
van WOERNICKEN - twee zalmen, verticaal en afgewende geplaatst naast elkaar, vergezeld boven tussen
koppen van een vierbladige roosje.
*Hattem-2-3: Lenart van Woernicken, erfgenaam in Hattemer Mark 12-10-1450. Omschrift: de naam. In de
tekst: Woudernichem.
Woerkom = Woudrichem = Woernicken.
van WOERT - drie sterren. Helmteken: een ster.
*Veluwe-2-1: G. van Woert, gerechtsbode te Wageningen 31-10-1772.
WOLBRINK - hier? stralende zon. Helmteken: een dito zon tussen een vlucht.
*Gelderland-4: Jacob Wolbrink en Elbert Wordragen, Vaassen nov. 1777.
van der WOLDE - doorsneden, A. twee palen, vergezeld rechts, links en er tussen van drie wassenaars
boven elkaar, B. gedeeld, I. een omgewende haan, II. een verkort kruis, vergezeld rechts, links en er boven
van een ruit. Schildhoofd getralied.
*Gelderland-5: Derck van der Wolde, leenman van Gelre, Arnhem 19-12-1724.
Zie ook Fredrick DERCKSEN. Hij zal wel een verwant zijn.
van WOLDENBERCH - drie omgewende adelaars.
*Arnhem-15: Matheus van Woldenberch, knaap, Arnhem 1436. Omschrift: de naam.
(de) WOLF - een leeuw. Helmteken: een gekroonde leeuwenkop met hals tussen een vlucht.
*Gelderland-2: Henric Wolff, 19-4-1436. Omschrift: S.Henric de Wolf.
*Hattem-2-3: -- Wolff, richter van Veluwen 3-3-1430, 12-4-1430. De kroon op de leeuwenkop niet vermeld.
WOLF, WOLFF - een leeuw op een met blokjes bezaaid veld. Helmteken: op een gekroonde steekhelm
een leeuwenkop met hals tussen een met blokjes bezaaide vlucht.
*Arnhem-15: Henric Wolf, Arnhem 1435. Omschrift: de naam. In tekst: Wolff.
*Arnhem-29: charter 2948d: Henric Wolff, 19-4-1436. Omschrift: de naam.
*Arnhem-16: Hubert Ghevertsz de Wolf, 1436. Omschrift: -- Wolf.
*Arnhem-32: Henrick Wolff, richter van Veluwe, 27-3-1422. Omschrift: Henrick --.
Variant: Helmteken: de leeuwenkop met hals tussen een vlucht.
*Hoff: Henric die Wolf, richter van Veluwe 23-4-1430.
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de WOLF - een springende wolf en naast de kroon de letters H en W.
Hattem-1: Hermanus de Wolf, Hattem 28-1-1799, 5-8-1799.
de WOLFF - (van zilver) een (rode) keper, vergezeld van drie merletten/drie vogels als eenden. Helmteken:
een drakenkop en met de keper op de hals tussen een vlucht/een uitkomende vogel met de vleugels
zijwaards (?een draak). Schildhouders: twee griffioenen met de staart tussen de achterpoten door.
*Harderwijk-2-3: R.C.W. de Wolff, schepen van Harderwijk 30-5-1757.
*Harderwijk-2-5: R.C.W. de Wolff, schepen van Harderwijk 30-5-1762.
*Gelderland-5: Rijnder Christoffel Willem de Wolff, Harderwijk 18-11-1762.
*Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e). Zegel: R.C. de Wolff, schepen van Harderwijk 2-3-1758.
In het Heerlijkheidsarchief Enghuizen bevindt/bevond zich 'Adellyke, aanzienlyk wapenboek van de
Zeven Provinciën, door Abraham Ferwerda, ao 1772.' Hij beschrijft het wapen de Wolff//Wolffs
(Harderwijk/Kampen): een roode huijspore (huisspar = onderdeel van de dakconstructie = keper) met drie
roode meerlen op een wit veld.
Variant: Helmteken: de kop en hals van een wolf met tong uit de bek en de letters R en W.
*Verwolde-2: Reiner Christoffel de Wolff, Voorst? 10-12-1669.
Zie de WOLFF van WESTERRODE.
WOLFF van WESTREENEN - in zilver boven drie zwarte lelies naast elkaar, beneden een staande
roodgetande zwarte wolf.
Zie ook van WESTRENEN.
de WOLFF van WESTERRODE - in zilver een keper, vergezeld van drie merletten, alles van rood.
Helmteken: een rood getongde, zilveren drakenkop en hals, de hals beladen met een rode keper.
Dekkleden: zilver en rood.

Zegelafdruk van R.C.W. De Wolff Van
Westerroode, Harderwijk 14-7-1768.
GAHarderwijk, Transporten enz. Foto:
Karel Uittien.

*Ned. Patriciaat 11 (1920); J. Duinkerken (1990). Ook aanwezig in Veluws Museum, Harderwijk.
*ten Houte de Lange (2001).
zw (Ned. Patriciaat 1920); kleur (ten Houte de Lange, 2001).
*Duinkerken (1990): xerox van gevelsteen huis Donkerstraat, Harderwijk uit boek.
WOLFFS, zie WOLFSEN (drie blauwe vogels).
WOLFFSZ, zie WOLFSEN (drie stokken).
WOLFS, zie WOLFSEN (drie stokken).
WOLFSEN - drie vogels. Helmteken: een uitkomende wolf.
*Arnhem-6-1: Arnold Wolfsen, J.U.D., schepen van Arnhem 11-2-1721. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-3: Johan Wolfsen, schepn van Arnhem 2-12-1754. Omschrift: de naam.
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*Brantsen: Arnold Wolfsen, J.U.D., schepen van Arnhem 31-5-1716; idem, 31-5-1716. Omschrift: de naam;
Johan Wolfsen, Arnhem 8-5-1743.
Elburg-2-1: 8-4-1678: Johan Wolfsen verkoopt huis 'alwaar uithangen de drie velthoenderen', staande in
den scholtampte Doornspijk, buirschap Oistendorp. Zijn deze vogels de drie vogels in zijn wapen? Zijn
velthoenders patrijzen?
Variant: Helmteken: een uitkomende wolf zonder staart.
*Johan Wolfsen, schepen van Arnhem 6-6-1760.
WOLFSEN, WOLFFS - in zilver drie blauwe papegaaien met rode bekken en poten. Een aanziende helm
met zilver-blauwe wrong, Helmteken: een uitkomende wolf van natuurlijke kleur. Dekkleden: zilver en
blauw.

*Zeger Niklaes Wolfsen, Arnhem, 12-12-1720,
obiit 27-8-1724.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek
Caecilia Concert Arnhem nr Zeger Niklaes Wolfsen,
Den 12. Decemb.: 1720.
Foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

Alliantiewapen van Gregorius Wolffs en
Swaentjen ter Steege. De vogels omgewend.
Bron: C. de Graaf & J.A. de Boo. 2005. Memoriael
van het geslachte ende afkomste van Michiel
Schultinck. GN 60: 202-275.

WOLFSEN - gevierendeeld, 1 en 4. drie vogels, die in 1 omgewend (WOLFSEN), 2 en 3. vier leeuwen (22), die in drie omgewend, en een effen schildvoet. Helmteken: een uitkomende wolf.
*Arnhem-18: Mr. Johan Wolfsen, schepen van Arnhem 19-10-1753.
*van der Hoop: Johan Wolfsen, geërfde in Veluwezoom te Oosterbeek 23-11-1746.
*Rhemen: Johan Wolfsen, burgemeester van Arnhem 13-1-1744.
*Enghuizen-1: Johan Wolfsen, schepen, Arnhem 13-10-1753 (beschadigd).
*Gelderland-5: Mr. Arnold Wolfsen, burgemeester van Arnhem 21-6-1721.
WOLFSEN - één paalsgewijs geplaatste stok met beide einden pijlpuntig.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van H. Wolfsen, Nunspeet, confrater
van de Elburgse regering 10-7-1704. Zie ook Zeven (1993c).
*Hattem-1: Hendrik Wolfsen, ?burger van Harderwijk, Nijkerk 11-12-1786.
WOLFSEN, WOLFFSEN - in zilver drie verticale rode stokken met beide einden pijlpuntig. Schilddekking:
een kroon met drie fleurons en twee parels/helmteken: één stok van het schild.
*D. Peters. 2003. De zeventien gebraandschilderde glazen in de Oudhoornse kerk. Alphen a/d Rijn. 176p.
*J. Duinkerken, 1990. Ook aanwezig in Veluws Museum, Harderwijk. Coll. Muschart (zie Zeven, 1996e)
zegel: A.R. Wolfsen, schepen van Harderwijk 30-8-1738.
*Harderwijk-2-5: A.R. Wolfsen, schepen van Harderwijk 14-3-1739.
*Hattem-2-2: Dr. Hendrik Gijsbert Wolfsen, oud-burgemr. van Harderwijk, geërfde in Veluwe, Nijkerk 11-21786.
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Arnold Wolfs, burgemeester van Elburg, vertegenwoordiger van
GelderlandIn de Admiraliteit van West-Friesland. Glasraam in de kerk
van Oudshoorn, 1670.

Zegelafdruk van A.R. Wolfsen, Harderwijk
26-9-1744. GAHarderwijk. Foto: Karel
Uittien.

*van Delen: Arnt Wolffsz, Arckemehede in den ampte van Putten 2-6-1595.
*Gelderland-5: Henrick Wolfsen, burgemeester van Elburg 14-1-1722.
*Gelderland-5: Henrick Wolfsen, burgemeester van Elburg 15-7-1717, 4-10-1719; Jan Pilgrom Wolfsen,
leenman van het Kapittel St. Marie te Utrecht -?- 26-1-1756 (ik lees kaakstokken); Arnold Wolfsen, J.U.D.,
burgemeester Elburg 23-4-1692, Mr. Hendrik Gijsbert Wolffsen, 1-6-1782.
Variant: helmteken: een staande hond van natuurlijke kleur, rood getongd, tussen een vlucht van rood en
zilver. Dekkleden en wrong: rood en zilver.
*Schutte (1975): 2.7 Meinardus Wolfsen en Arnoldus Wolfsen, Harderwijk 29-6-1645.
Wat is de natuurlijke kleur van een hond (ACZ)?
de WOLF, WOLFFSEN - alliantiewapen; man: in zilver een lage keper, vergezeld van drie blauwe uit
hoffelijkheid omgewende vogels (de WOLF van WESTERRODE), vrouw: in zilver drie verticale rode
stokken met beide einden pijlpuntig (WOLFSEN).Schilddekking: een kroon met drue fleurons en twee drieparels. Schildhouders: twee griffioenen.

◄Duinkerken (1990): xerox van gevelsteen huis
Donkerstraat, Harderwijk uit boek.
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Een gevelsteen met het alliantiewapen van Reinder Christopher Willem de Wolf van Westerrode en
Johanna Aleyda Wolfsen in een huis aan de Donkerstraat te Harderwijk. Bron: J. Duinkerken. 1990.
Schepenen aan de Zuiderzee – 1700-1750.
van WOLFSWINCKEL - doorsneden; A. een gaande wolf, B. een keper, vergezeld van drie antieke
molenijzers. Wapenspreuk: J'aime la douceur.
*E.J. Wolleswinkel. 1985. Twee Scherpenzeelse geslachten Van Wolfswinckel. De Ned. Leeuw 102:
146-208.
Volgens Wapenheraut 1899: blz 28 voerde Jan Davidsz van Wolfswinckel te Ceylon (Sri Lanka),
boekhouder, 1638, het wapen: in blauw drie zilveren molenijzers.
van WOLFSWINCKEL - een dubbelkoppige adelaar. Helmteken: een grote ring.

Titelblad Genealogie Druijff
Een Druijff zegelde met het
zegelstempel van een Van
Wolfswinckel.

Zeven (2006: 18.23.): Melchior van Wolswinckel, scholtus van de
Heerlijckheijd Scherpenzeel, Scherpenzeel, 30-1-1737.
Omschrift: S.GISBERT.VAN.WOLFSWINCKEL.
Zoon Melchior gebruikte zijn vaders stempel.

Zerk met het wapen Van Wolfswinckel.
*E.J. Wolleswinkel. 1985. Twee Scherpenzeelse geslachten
Van Wolfswinckel. De Ned. Leeuw 102: 146-208.
*Gelderland-5: Melchior van Wolfswinckel, scholtis tot Scherpenseel, 7-5-1659; Willem van Wolfswinckel,
Scherpenseel, 7-5-1659; Johan van Wolfswinckel, leenman van Gelre, -?- 9--9-1696.
*Gelderland-6: Marten Jansen van Wollefswynkell, Scherpenzeel 18-4-1622; Mart Jansz van
Wollefswijnckel, scholtus tot Scherpenzeel, 10-2-1623. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Enghuizen-1: Gisbert van Wolfswinckel, Scherpenzeel 29-10-1761. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
*Verwolde-2: Johan van Wolfswinckel, scholtis tot Scherpenzeel, 23-12-1678; Huijbert van Wolfswinckel,
23-12-1678.
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van WOLFSWINCKEL - in zilver drie rode adelaars. Helmteken: een rode adelaar. Dekkleden: rood en
zilver.

◄ Nineke Ch. Zeven-Hissink (kleur).

▲E.J. Wolleswinkel. 1985. Twee Scherpenzeelse geslachten Van Wolfswinckel. De Ned. Leeuw 102:
146-208.
Van WOLFSWINKEL, WOLFSWINKEL, WOLLESWINKEL. WOLFSWINCKELL
(Ned. Geneal. 9, p. 395).
*ten Houte de Lange (2001).
van WOLFSWINCKEL/van ESTVELD - alliantiewapen; man; een dubbelkoppige adelaar, vrouw:
ankerkruis ( van ESTVELD).

Grafzerk van Van Wolfswinckel-van Es(t)veld, 1661. Verloren gegaan. Foto: J.W. van Maren. Uit: E.J.
Wolleswinkel. 1985. Twee Scherpenzeelse geslachten Van Wolfswinckel. De Ned. Leeuw 102:146-206,
afb. 2.
van WOLFSWINCKELL - drie adelaars. Helmteken: op een gekroonde helm een adelaar.
*Gelderland-6: Marten van Wolfwinckell, scolt tot Scerpenseel, 13-7-1555. Omschrift: de naam. In tekst:
Wolleffswynckell.
WOLFSWINKEL, zie van WOLFSWINCKEL.
van WOLSICK - zie afb. in Basiscollectie.
*Arnhem-6-1: Derck van Wolsick (of staat er Woesick?), erfpachter 1691. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-2: Derck van Wolsick, erfpachter in Overbetuwe 15-11-1691. Omschrift: de naam.
WOLTER - twee kepers. Helmteken: een stappende haan met de rechterpoot opgetrokken. Boven het
schild de letters P en W.
*Dr. Peter Wolter, Arnhem 17-2-1655.
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WOLTERBEEK - drie bomen elk met vier boven elkaar geplaatste brede lage kruinen en een schildhoofd
twee linkerschuinbalken. Helmteken: een geharnaste arm met zwaard in de hand.
*Horst-1: J.D. Wolterbeek, geërfde op Veluwe, 't Loo, 19-9-1810.
WOLTERBEEK - in blauw twee zilveren linkerschuinbalken, in een zilveren schildhoofd drie groene bomen.
Helmteken: een geharnaste arm met zwaard in de hand. Dekkleden: rechts: groen en zilver, en links: blauw
en zilver.

Ft. Nineke Ch. Zeven-Hissink; hier als doorsneden.
Bron: Hollandse Genealogische Databank.
*ten Houte de Lange (2001).
WOLTERS - in zilver drie zwarte vogels.
*zie NOORMAN; kleur (Kwartierstaat d.d. 13 -4-1745, zie LUTTEKEN).
WOLTERS - gedeeld, I. in rood een gouden korenhalm, II. in zilver twee rode mispelbloemen, goud
geknopt, boven elkaar. Helmteken: een gouden leeuw, rood getongd en genageld. Dekkleden: rood,
gevoerd van ziver.

*Jaarboek CBG 59 (2005): 268.
WOLTERS - geen schild; een dubbele monogram van de letters B en W, waarboven een kroon met drie
fleurons en twee grote parels

Zeven (2006: 50.17): Betje Wolters wed. Nuij Seevenhooven, Wageningen, 209-1808.
Zij is een zuster van de volgende.

1266

WOLTERS - een merk, boven de helm de letters G en W.

Zeven (2006: 50.16): A.M. Wolters wed. Willem
Vollenhoven, Wageningen, 20-9-1808.
Zegelt zij met het stempel van haar vader G—
Wolters? Zij is een zuster van de voorgaande.

WOLTERSEN - een merk en erboven de letters I en W.
*Muschart (1950): 90: mogelijk Jan Woltersen.
Zie ook WOUTERSEN.
WOLTERSEN - drie pijlen met de punten omhoog. Helmteken: ?.

Aert Woltersen, 14-1-1650.
*GABarneveld doos 16.
Coll. ACZ foto B26.23.
WOLTERSZ - een lelie.
*Ede-1: papierwaszegel Jan Woltersz, gerichtsman van de ampt Ede 8-7-1545.
van WOLTHUSEN - vier aanstotende ruiten naast elkaar als dwarsbalk, vergezeld boven en beneden van
een drie-bladig bloempje.
*Hattem-2-3: Everhardus van Wolthusen en zijn vrouw Aleit 1-2-1418. Omschrift: de naam.
WOLTING - een geplante boom. Helmteken: een opvliegende vogel en de letters J en W.
*Gelderland-5: Willem Lubbert Wolting, momber, Arnhem 12-12-1713.
De initialen duiden erop, dat een andere Wolting eigenaar is van het zegelstempel. Zie volgende en ook
bij WELTINCK. Een sprekend wapen.
WOLTING - een uitgerukte boom. Helmteken: een vlucht.
*Gelderland-5: Willem Lubbert Wolting, leenman van Gelre, Arnhem 7-8-1728.
Zie ook Jacob WELTINCK, waar ik duidelijk deze spelling lees. Zie voorgaande.
WOLTINGH - in zilver een goud bevruchte (2-2-2) groene eikenboom op grond, waarop rechts van de stam
één, en links van de stam twee groene klaverbladeren. Helmteken: een zwarte vogel (arend).
*Arnhem-5: Jacob Wolting(h), HT, 1656, geh. met -?- Tulleken.
Zie ook voor afbeelding bij WELTINK.
WORDRAGEN, zie WOLBRINK.
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WORM - drie boven elkaar horizontaal geplaatste rupsen, waarvan de bovenste en onderste met de kop
naar links en de middelste met de kop naar rechts. Helmteken: twee rupsen uit het schild als een
omgekeerde keper gericht en met de koppen omhoog en afgewend.

Zeven (2006: 52.21): H. Worm, scholt van het ampt Rencum, Oosterbeek 23-6-1764, idem 12-2-1760.
Of heeft de middelste de kop naar links.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995c) zegel *Renkum-1: Hendrick Worm, scholtis van het ampt Rencum 25-61754.
*Veluwe-7: Henric Worm, scholtis ampt Rencum 11-4-1752. Helmteken: de rupsen licht naar buiten
gebogen.
Coll. Anton C. Zeven.
Zie ook WORMS (wormen).
WORM - in goud een blauwgetongde en -genagelde rode leeuw, het veld bezaaid met blauwe blokjes.
Helmteken: de leeuw uitkomend.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a).
*Evers: Herman Worm, hopman en geërfde in Veluwe 11-8-1664. Omschrift: de naam. Uithangend zegel.
Zie ook WORMS (leeuw). Zie ook Jacob VEEREN.
WORM - alliantiewapen; gedeeld, I. in goud een blauwgetongde en -genagelde rode leeuw, het veld
bezaaid met blauwe blokjes (WORM), II. doorsneden, A. van DANS (met knoest), B. van de BERGH (lelie
en blokjes). Helmteken: uitkomende rode leeuw. Wrong en dekkleden: rood en goud.

Herman Worm, Hopman, Arnhem.
Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St.
Joosten Schutterij Arnhem; Coll. Muschart
(Zeven, 1994a): Herman Worm, Arnhem,
hopman, 1634 ; Gelders Archief, inv.
2089.

*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Johan Worm, Arnhem, ov. 19-41658.
foto ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding;. zie ook van WELI
Zie volgende blz voor afbeelding.
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WORM - alliantiewapen; gevierendeeld, 1 WORM (leeuw gewend), 2. van DANS, 3, in zilver twee
toegewende rode leeuwen, 4 in goud een lelie, vergezeld in elke schildhoek van een liggend blokje, alles
van rood (van den BERGH).

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
e
Arnhem: Johan Worm, 22 Augusti 1654. Obijt 1658. Den 19 Aprilis.

WORM - alliantiewapen, man: rode keper en gouden schelpen (van WELI), vrouw: in goud een rode leeuw
met blauwe tong en nagels op een met vierkante blauwe blokjes bezaaid veld. Helmteken: man: de zwarte
omgewende leeuw tussen twee bazuinen; vrouw: de leeuw van het schild. Dekkleden: rood en goud.

Zie volgende
Zie Johan Wilhelm van WELI en Sibilla Worm(s).

WORMS - drie wormen (rupsen) bovenelkaar, waarvan de bovenste en de onderste omgewend.
Helmteken: een worm.
*coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van H. Worms, scholtis van het ampt Rencum 12- 2-1760.
Muschart: eigenlijk rupsen.Zie ook WORM (rupsen).
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WORMS - een gekroonde leeuw op een met liggende blokjes bezaaid veld. Helmteken: de leeuw
uitkomend. Omschrift: S. He...an... (afgebroken)
*Rheden-2-1: Herman Worms, hopman, wiens wed. Beatrix van Dans, Arnhem 10-5-1669, zegelt met zijn
zegelstempel.
WOUDENBERG - in zilver drie rode adelaars. Boven een gekroonde helm als helmteken een uitkomende
rode adelaar, waarvan de vleugels zilver op rood zijn doorsneden. Dekkleden: zilver en rood.

Woudenberg
*F.J. Nikkels, Epe.

van WOUDENBERG - in zilver op een groene grond drie bomen waarachter vier bomen naast elkaar, alles
van natuurlijke kleur voor een blauwe berg. Helmteken: een van zilveren en blauwe antieke vlucht.
Toelichting op deze tekening: op de groene grond staan de rode stammen van de zeven bomen. Het
zilver tussen de stammen is van het zilveren veld. Van de drie grote bomen sluiten de onderzijden van de
kruinen op elkaar aan (van Woudenberg).
Een sprekend wapen.

◄H.M. van Woudenberg. 2000. Genealogie
Van Woudenberg. Scherpenzeel. 234p.

WOUDENBERGH - geen wapen, maar een merk met ter weerszijden de letters I en H.
*Zutphen-2: Jan Henr. Woudenbergh, geërfde in Veluwe, Zutphen 5-4-1780.
WOUTERS - een anker.

*AZ-621: Jan Wouters, gardiaen, 1697.

WOUTERS - drie lelies.
*Anspach (1901).
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WOUTERSEN - een merk.
*Muschart (1950): Ian Wouterse[n].
Muschart (1950): 15.
Zie WOLTERSEN.
WOUTERSEN - drie bladerkronen. Helmteken: een dito kroon zwevend.
*Gelderland-6: Elbert Woutersen, scholtus tot Hoevelaecken, 18-11-1626. Omschrift: de naam.
Papierwaszegel.
Wapen als van WENCKUM en WOUTERSZ
WOUTERSEN - een springend hert. Helmteken: het hert uitkomend. Omschrift: SIG*IAN CLAESSEN*W--.

Jan Claesen Woutersen, Nijkerk 19-121658.
*GANijkerk, R.K. Parochie archief 495.
Coll. ACZ foto Nijkerk III.03.

WOUTERSZ - drie sterren.
*Hoff: Gerijt Woutersz, Ede buurschap Manen 24-4-1484.
WOUTERSZ - drie bladerkronen. Helmteken: een dito kroon zwevend.
*Gelderland-6: Elbert Woutersz, scholtis tot Hoevelaecken, 27-9-1623, scholtus tot Hoevelaecken 18-111626. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
Wapen als van WENCKUM en WOUTERSEN.
de WREEDE - een lelie en om het schild een rand (Muschart).
*Arnhem-32: her Ot de Vreii, Arnhem 8-1-1575. Omschrift: deze naam, in tekst: Ottho de Wreede.
WTENWEERDE, VVTENWEERDE - in blauw drie gouden wassenaars. Helmteken: een gouden
wassenaar tussen een vlucht.
*CBG: vele spellingsvarianten.
*Het geslacht Wtenweerde (Utenwaerde) dl 1. Alg. Ned.
Familieblad 14: 188-192.
*zw (bron).
*W.F.M. Ahoud. 1992. Nederbetuwse afstammelingen
van Karel de Grote, p.47-77 in W.F.M. Ahoud, A.W.W.
Daniels, J. Duinkerken & M.J. van 't Kruijs (red.). De
Gelderse Leeuw. Arnhem. 284.
zw uit bron Ahoud.
o.m. wonende te Wageningen. Zie ook UTEN
WEERD.

WULFERS - een breedarmig kruis met ingebogen zijden (niet verkort). Helmteken: een dito kruis.
*Arnhem-6-1: Cornelis Wulfers, stathouder van het richterampt Gendt, Betuwe. Omschrift: de naam.
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de WULFF - een keper, vergezeld van drie merletten. Helmteken: een wolfskop met hals.
*Gelderland-2: Reiner de Wulff, eigenaar Gelders goet ten Voorde te Wilp, 6-7-1624. Naast het helmteken
de letter R en W. Een zegelringafdruk in was uithangend.
WULFRAED - een klimmend dier met iets langs in beide voorpoten, vergezeld linksboven van een
omgekeerde ster, en rechtsbeneden van een -?- Helmteken: een aanziende uitkomende geklede man met
een naar links overvallende puntmuts op hoofd, in beide opgerichte handen iets houdende tussen een
vlucht, en rechts de letters J en G en links de letters V en R.
*Schimmelpenninck: J. Wulfraed, 't Loo 14-5-1700.
van WULVEN - zes lelies (3-2-1). Helmteken: ?

Rijcket van Wulven, 17-2-1625.
*GABarneveld doos 15 code 9/1001.Coll. ACZ foto B26.20.
van WIJ - de letters G, V en W door en naast elkaar, daarnaast met kleine letters D en S.
*Arnhem-18: Gerrit Jan van Wij en Dieuwertje SCHOUTEN, Arnhem 29-3-1804.
zie SCHOUTEN (dwarsbalk, klaverblad).
van WIJ - in zilver een rode dwarsbalk, vergezeld van drie klaverbladeren. Helmteken: een klaverblad
tussen een vlucht.
*Schimmelpenninck: G.J. van Wij, Anatom. Chirurg et Artis Obstetr. Lector, Stads Heel en Vroedmeester
van Arnhem 27-8-1789, 9- 9-1789, 12-9-1789
*Enghuizen-1: G.J. van Wij, Arnhem 20-9-1788.
WYCHMAN - een merk.
*Gelderland-6: Geerlich Wychman, Middachten 11-11-1609. Omschrift: de naam.
van WIJCK - een adelaar. Omschrift: ?

Johan van Wijck, Arnhem 10-8-1404.
GAA-NB-871-114.
Verkerk B6523/23.
*Verkerk (1992: afb. 47 zegel.
*Arnhem-6-1: Johan van Wijck, richter tot Arnhem en Veluensoem
1402. Omschrift: in Latijn.
foto Gelders Archief.
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van WIJCK - een keper de bovenrand rakende.
*Gelderland-6: Gherit van Wijck, Apeldoorn 1539. Omschrift: de naam. Papierwaszegel.
van WIJCK - een keper beladen met drie schelpen of sterren. Helmteken: een pelikaan met drie jongen op
laag nest met de vleugels zijwaarts gestrekt.
*Hattem-2-2: Joan van Wijck, Hattem 6-4-1661, hij komt veel voor als jonker Jan van Wijck. Zijn broer
Jerphaes van Wijck woonde op 1-6-1657 in een huis bij de Hoornweerdse pont. Zijn neef is Albert van
Wijck, burgemr. van Zwolle.
*Hattem-1: Joan van Wijck, Hattem 6-4-1661. Zijn neef is Albert van Hemert, burgemr. van Zwolle.
van WIJCK - gevierendeeld, met in elk kwartier twee distelbloemen, waarvan de lange stelen elkaar
kruisen.

Zeven (2006: 08.06): Jacob van Wijk, leenman van de Hoogen Huyze en
Heerlijkheid Doorwaard/Doorenweerd = Doorwerth.
Wageningen, oktober 1790.
*Hattem-1: Joh. van Wijck, gerichtsman der heerlijkheid Isendoorn 3-21613. Omschrift: onduidelijk. Papierwaszegel.
Variant: een smal kruis, vergezeld in elk kwartier van tweemaal twee bolvormigevvijfbladige bloemen
waarvan de gebladerde (2) stelen elkaar schuinkruisen. Boven het schild: de letters H, V en W.
*Gelderland-5: Huybert van Wijck, burgemeester van Rhenen, 1-9-1664; idem, oud-burgemeester en
schepen van Rhenen, Rhenen 28-7-1669. Omschrift: de naam.
van WIJCK - gevierendeeld, met in elk kwartier twee roosjes waarvan de lange stelen elkaar kruisen.
Cornelis van Wijck, notaris, Arnhem 12-1-1670.
*Gelderland-5
Muschart: duidelijk roosjes, geen distelbloemen.
van der WIJCK/, van WIJCK - in zilver twee zwarte gekruiste leliestaven. Over alles heen een rode
dwarsbalk. Helmteken: zilver, waartussen een dunne zwarte keper en erboven de dwarsbalk van het schild/
het schild tussen een vlucht, rechts: zilver, links: zwart.

▲van Wijck. Uit Mensema et al. 2000. Ridderschap Overijssel, p. 118.
Variant: van Setters (1969): Von der Wijck: de pijlen moeten leliestaven zijn (ACZ).
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uit Bronnen.
van WIJCKERSLOOT - drie schaaktorens. Helmteken: ?geen.
*Putten-1-1: Hendrik van Wijckersloot, oud-burgemr. en schepen van de stad Rhenen, Rhenen 2-8-1710.
*Gelderland-5: Henrick van Wijckersloot, burgemeester van Rhenen 1708.
van WIJ, WYE, WIJHE - in zilver een goudgekroonde halve rode leeuw in de bovenhelft met losse staart.
Helmteken: op een rood-zilveren wrong/een gekroonde steekhelm zonder wrong met dito halve leeuw.
Ook met blauwe tong en kroon, ook met gouden tong, nagels en kroon.
Variant: de kroon en tong blauw

▲Wapenboek Gelre: Jorden v. Wije van Wijhe, 1376-1396 met vaste staart.
www.heraldique-europeenne.org/ armoriaux/gelre/
*HUA 643-1/2400-5
Wapenboek Engelen.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010
Zie van WI.
*Arnhem-15: Herman de Wij de Jonge, schepen van Arnhem 7-6-1463.
*Gelderland-1: Herman Hermansz van Wije, schepen van Arnhem 1456, 25-1-1469. Omschrift: de naam
*Gelderland-21: Johan van Wije, ridder, 25-1-1359. Omschrift: S.Johan---di.Wie---itis.
*Verkerk (1992: afb. 76 zegel Herman van Wye Hermans soen, Arnhem 25-10-1450).
*Gorissen (1959).
In het origineel (tekening 1)
waren een snijlijn, de staart
niet los en staande blokjes
getekend. Door mij werd de
deze tekening gecorrigeerd
(tweede tekening).Links uit
Gorissen (1959), die de
tekening baseerde op het
Wapenboek Gelre; rechts het
schild gecorrigeerd. Het
helmteken is waarschijnlijk
nog fout.
*Klooster-1-3: zegel Herman
van Wije Hermansz, schepen
van Arnhem 19-2-1432, 3-51457. Omschrift: de naam.
*Arnhem-6-1: Herman
Hermensz van Wi, schepen
van Arnhem 1457.
*Arnhem-11: Herman van Wije, gerichtsman juli 1453. Fragment.
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*Arnhem-17: Herman van Wije, scepen tot Arnhem 1474/7. Omschrift: de naam.
*Verkerk (1992 afb. 58 zegel Herman van Wye, Arnhem 11-6-1429).

Herman van Wye 1429.
Verkerk B6558/26
GAArnhem, OAA-6222-473

Herman van Wye Hermans soen Herman van Wye 1478
Arnhem 1450 Verkerk B6526/37 Verkerk B6527/11.
GAArnhem, GA-452-127
GAArnhem GA-569-196

Herman van Wye 1493
Verkerk B6558/34
GAArnhem, OAA-6118-1199.
foto Gelders Archief.
van WIJE - een omgewende, gekroonde halve leeuw. Op (zeer grote) omgewende traliehelm een
omgewende gekroonde halve leeuw komende uit een lage brede kuip.
*Arnhem-6-3: Gijsbert van Wije, scepen tot Arnhem 12-5-1528. Omschrift: de naam. Tekts: van Wij.
*Gelderland-1: Herman van Wijhe, hoeffmeyster 26-6-1539. Het schild ook omgewend. Omschrift: van
Wihe.
*Rhemen: Herman van Wye, 1446. Omschrift: de naam; Hermen Hermenszoon van Wim 8-7-1446.
Omschrift:de naam.
Zie van WI, en van WYHE.
Variant: de omgewende, gekroonde halve leeuw in de bovenhelft geplaatst.
*Doorwerth-1: Derick van Wij, gerichtsman 3-5-1463. Omschrift de naam.
Variant: een omgewende halve leeuw.
*Gelderland-2: charter 1421 Gijsbert van Wije, 22-4-1615. Omschrift: de naam.
*Gelderland-6: Herman van Wije, magescheidsvriend bij de fam. van Heeckeren, 1530. Omschrift:
afgebroken.
van WIJE - gevierendeeld, 1 en 4. een gekroonde leeuw, 2 en 3. negen ruiten (5-4). Helmteken: op een
pothelm een kop en hals van (vrij zeker) een adelaar. (Het is geen leeuw). Schildhouders: twee kleine
leeuwen met de kop aanziend, die de grote helm houden.
*Arnhem-15: Jorden van Wije, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: bijna geheel weg.
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van WIJERT - een merk.

Alof Lenerts van Wijert, gardiaen, 1708.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996b fig. 1s): beker St. Nicolaas- of Kramersgilde,
Arnhem enAZ-622.
van WIJHE - een springend hert op lage grond. Helmteken: twee geweistangen.
*Muschart: Henricus van Wijhe, Wilp 26-9-1775.
van WIJHE - een geplante boom, vergezeld links van een geklede man. Helmteken: de boom.
*Hattem-1: Jan Hend. van Wijhe, Hattem 28-1-1799.
van WYHE - een omgewende, gekroonde halve leeuw. Helmteken: een gekroonde halve leeuw.
Schilddeking: een kroon met vijf fleurons. Schildhouders: twee griffioenen.

Zeven (2006: 31.28): Christiaen Reynold van Wijhe,
Heere van Egtelt
en Ysendoorn, 3-6-1744. Zijn ‘aangebooren Cachet’.
*Ridderschap van de Veluwe.
zie van WIJE en van WI.
van WIJHE - in zilvereen rode goudgekroonde leeuw op een met blauw liggende blokjes bezaaid veld.
Helmteken: een gouden kroon waaruit een een goudgekroonde rode leeuw met dubbele staart.

Het ‘afgescheurde’ wapen van Otto van Wijhe op de bovenzijde van
e
zijn 2 album amicorum.
www.vriendenvanwijenburg.nl
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Detail
Uit hoffelijkheid omgewend
vriendenvanwijenburg.nl

Detail en spiegelbeeld van
het wapen.
Het is mij niet duidelijk,
waarom de leeuw
omgewend is.
Gedeelte van zandstenen
schouw in de Wyenburg = Huis te Echteld’ in Echteld 1551.
Wapen van Wijhe, heer van Echteld. Foto Rijksdienst voor
Monumentenzorg. Lit. P.J. Meij c.s. 1975. De geschiedenis van
Gelderland 1482-1795. Zutphem. 564p.
van WIJHE/van QUARLES - alliantiewapen, man: van QUARLES, vrouw: leeuw (van WIJHE). De schilden
gedekt door een kroon met vijf fleurons. Schildhouders; twee omkijkende griffioenen.

Staande blokjes
Zeven (2006: 14.10): L.H. van Quarles
geboren van Wijhe, Vrijburg, 21-12-1757.
Zie ook van QUARLES.

van WIJK, zie ONBEKEND-12.
van WIJK - gevierendeeld, in elk kanton twee gekruiste takjes. Helmteken: twee dito gekruiste takjes.
*Gelderland-5: Martinus van Wijk, leenman van Gelre, Wageningen 27-8-1759.
Zie hierboven, maar wel een ander stempel.
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van WIJK - een zeer smal kruis vergezeld in elke kanton van twee langgesteelde distelbloemen, waarvan
de stelen elkaar schuinkruisen. Helmteken: een antieke vlucht/een distelbloem van het schild.

Zeven (2006: 08.06): Jacob van Wijk, leenman van de Hoogen Huyze en
Heerlijkheid Doorwaard/Doorenweerd (Doorwerth), Wageningen, oktober
1790.
*Hoff: M?. van Wijk en Zoonen, Wageningen 9-6-1792.
CBG: Steenkamp/Damstra: Jacob van Wijk, leenman 4-5-1789.
De distels worden elders ook als papaverbollen beschreven. Zie
hierbeneden, maar wel een ander stempel.
van WYLHUSEN - een dwarsbalk beladen met vier aaneengesloten punten van de bovenrand uitgaande
en de onderkant rakende en vergezeld bovenrechts van een adelaar/een getraliede dwarsbalk, vergezeld
boven rechts van een eenkoppige adelaar.

Verkerk (1992). Fig. 21: Hermannus de Weylhusen, richter.
*Arnhem-15: Herman van Wylhusen, richter van Arnhem 20-1-1364.
Omschrift: de naam.
*Arnhem-32: Hermen van Weijlhuisen, richter tot Arnhem en tot Westervoert
27-10-1382. Omschrift: beschadigd.

WIJLLEMSZ - drie gespen.
*Klooster-1-1: Alardt Wijllemsz, pastoor der kerk tot Oene 10-8-1544. Omschrift: de naam.
van WIJNBERGEN - in zilver drie zwarte vijfspakige wielen/raderen. Een aanziende helm met zwartzilveren wrong. Helmteken: een wiel van het schild tussen een vlucht van zwart en zilver/zilver en zwart.
Dekkleden: zwart en zilver. Schildhouders: twee omkijkende leeuwen.

Wapenboek Ill. Zwanenbroeder- Staats Evers (1874) nr 2.9: J.W.A. van Schap te Den Bosch
Wijnbergen, Arnhem 20-12-1748.

Deventer Wapenkaart

*Gelders Archief, Oud-Arnhem: Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr 17 JWAVWijnbergen, den 20
december 1743.
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Bron: Hollandse Genealogische Databank.

Eén van de 32 kwartieren Van
Lintelo (zie aldaar).

Het aantal spaken varieert.
Foto’s ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding

Hadaman van Wijnbergen,
Nijkerk, 1569.
GANijkerk, Gasthuisarchief
Charter 1569.
Coll. ACZ foto Nijkerk I.19.

Johan van Wijnbergen, 19-9-1636.
Omschrift:S IOHAN VAN WIJNBERGEN
GABarneveld doos 9 code 68.
Coll. ACZ foto B25-26.

*Steenkamp (1917): Putten: Siberdus de Wijnbergen, M.D.C.XCII (=1692).
*Ridderschap van de Veluwe, en wapenkaart GADeventer.
*Schutte (1975): II.63 Sijwerdt van Wijnbergen, Harderwijk.
*Beijer & van Dijk (1988).
*Putten-1-2: Johan van Wijnbergen 24-10-1629. Papierwaszegel; Johan van Wijnbergen, Gelders leenman,
Harderwijk 14-9-1651. Papierwaszegel.
*Gelderland-3: Johan van Wijnbergen, Harderwijk 28-3-1638. Om het helmteken de letters J, V en W.
*Wageningen-2-1: W.A. van Wijnbergen, Utrecht 6-5-1700.
*Arnhem-6-2: joffer Tijda van Wijnbergen wed. Verdelft Elst 2-9-1692. Ovaal zegel. Het wiel achtspakig.
*Gelderland-4: D. van Wijnbergen, Verw. richter van Veluwezoom, Arnhem 4-2-1739.
*Gelderland-5: Wigman Joost van Wijnbergen, kapitein ten dienste dezer landen 28-8-1713; Johan van
Wijnbergen, Arnhem 5-7-1655.
*zie van SPUELDE en van WENCKUM (kronen), en VG 6 (1981): 114.
*Gelderland-7: Coenraet van Wijnbergen, geërfde in Veluwe 1-5-1678. Omschrift: de naam.

1279

GAWageningen

Zeven (2006: 30.15): C. van
Wijnbergen, als geauthoriseerde
in absentie van de Richter,
Arnhem 14-9-1681
Helmteken: een rad tussen een vlucht,

Zeven (2006: 33.24): W.A. van
Wijnbergen, Utrecht, 6-6-1700.
Schilddekking: een kroon met
drie fleurons en twee drie-parels.

*Schimmelpenninck: Johan van Wijnbergen tr. Judith van Wijnbergen, Amersfoort 6-7-1637.
*Van Vent: Johan van Wijnbergen, geërfde in Veluwe, Harderwijk 2-6-1600.
*Arnhem-11: J. van Wijnbergen, verwalter landdrost in Veluwe, Arnhem 17-2-1717.
Variant: op schild een parelkroon, overtopt met een rad van het schild en eromheen een krans.
Variant: Helmteken: een wiel tussen een vlucht en de letters W en W.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van Wichman van Wijnbergen,
Arnhem 21-2-1601. Zie ook Zeven (1993c).
zw (Ridderschap van de Veluwe); kleur (WD); xerox (Beijer & van Dijk, 1988).
*Muschart (1950): 153: Johan van Wijnbergen en zijn vrouw Arnolda Mom. In de vier hoeken: rbo van
Wijnbergen, rbe Mom, lbo een leeuw, lbe drie kepers.
*Putten-1-1: Dithmer van Wijnbergen, leenman 1688; idem Johan van Wijnbergen, Gelders leenman, 26-21703.
Zie ook bij van APELDOREN (adelaar).
*ten Houte de Lange (2001).
kleur (ten Houte de Lange, 2001).
Variant: blauw in plaats van zwart.

e

Johan van Wijnbergen, burgemeester van Amersfoort, eind 16
eeuw.
*Muscharts Wapenboek Amersfoort: familie oorspronkelijk uit
Harderwijk. Zie Zeven (2000). Muschart vervangt zwart door
blauw.

van WIJNBERGEN, zie ook van HOECKELUM
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van WIJNBERGEN/van SPEULDE - gedeeld, I. SPEULDE, II. van WIJNBERGEN.

*Stoeppaal in de tuin van het Stadsmuseum Harderwijk. Foto ACZ
(2007).
Zie ook Y. Beijer & J.W.P. van Dijk. 1988. St. Jansdal. Barneveld. 120p.
A.C. Zeven. 2011. Twee heraldische stoeppalen in de tuin van het
Stadsmuseum van Harderwijk. Heraldisch Tijdschrift 17: 62-63.
van WIJNBERGEN tot de GLINDHORST, zie van WIJNBERGEN.
*Klesser (1995)
van WIJNBERGEN tot de POL, zie van WIJNBERGEN.
*van Lawick: Ditmar van Wijnbergen tot de Pol, 30-9-1724.
van WIJNBERGEN/van WENCKUM - gedeeld, I. vanWENCKUM, II. van WIJNBERGEN.

*Stoeppaal in de tuin van het Stadsmuseum Harderwijk. Foto ACZ
(2007).
Zie ook Y. Beijer & J.W.P. van Dijk. 1988. St. Jansdal. Barneveld.
120p. A.C. Zeven. 2011. Twee heraldische stoeppalen in de tuin van het
Stadsmuseum van Harderwijk. Heraldisch Tijdschrift 17: 62-63.

WIJNEN - drie bellen.

AZ-624: Dr. Otto Wijnen, Gildemeester; A-625: RichartWijnen J.V.D. (=J.U.D.),
Gildem[eeste]r.
*Gelderland-19: Hieronimus Wijnen, scholtus van het ampt Voorst, 1808.
Zie ook Steven MUIJS. 
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WIJNEN - in rood drie gouden belletjes/rosbellen. Een aanziende helm met rood-gouden wrong.
Helmteken: een uitkomende wildeman en profil van natuurlijke kleur, om het hoofd en midden een groene
krans, en in de rechterhand een hellebaard van natuurlijke kleur houdende, de linkerhand op de linkerheup.
Dekkleden: goud en rood.

*Schutte (1975): VI.2 Richardus Wijnen, Arnhem.
Handfoto Ad J. de Jong, 2010.
*ten Houte de Lange (2001).
*Arnhem-17: Rijck en Henrick Wijnen, geërfden in Veluwezoom 10-5-1624.
*Gelinck (1915): Richardus Wijnen, Arnhem.
*Coll. Muschart: RAGld, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. zegel van J. Wijnen, Arnhem 5-4-1758. Zie
ook Zeven (1993c).
*Coll. Muschart (Zeven, 1996d): zegel van H. Wijnen, scholtis van het ampt Voorst, 30-10-1806.
*Apeldoorn-1: H. Wijnen, scholtus van het ambt Voorst, Twello 21-8-1807.
*J.D.G. van Epen/A.A. Vorsterman van Oyen. 1891. Het geslacht Wijnen. Gen.-Her. Archief. GA Hattem.
J.D.G. van Epen. 1892. Het wapen der familie Wijnen. Alg. Ned. Familieblad 9: 21.
In de bovengemelde publikatie komen 75 gekleurde wapen voor (1 Wijnen, 74 andere, waarvan de
Veluwse met bronvermelding WIJNEN (1891) opgenomen zijn.
*Rheden-2-1: G. Wijnen, geërfde in Veluwezoom, Rheede 1-5-1793.
*Rheden-2-1: Henrick Wijnen, geërfde in Veluwezoom, 31-3-1642.
*Rhemen: Johan van Wijnbergen, Arnhem 5-7-1655.
*Uchelen-1: Henrick Wijnen, geërfde in Veluwe 7-5-1616.
*Arnhem-6-2: Rijck, Osewolt en Johan Wijnen, broers, land in OverBetuwe 11-2-1657. Alle drie zegelen met
eigen naam in omschrift, en Gijsbert Wijnen, erfpachter in OverBetuwe.
*Hattem-2-2: Rudolph Antonij Wijnen, burgemr. van Hattem 6-1-1780.
*Spaen: Rijck Wijnen, momber 24-10-1633. Omschrift: de naam.
*Gelderland-2: Rijck Wijnen, notaris te Arnhem 13-3-1641.
*Horst-1: Osewolt Wijnen, burger hopman tot Arnhem en geërfde in Over Betuwe 19-11-1662. Omschrift:
de naam.
*J.H.E. Cock. 1949. Voetnoot. Gens Nostra 4: 218: 'In het museum 'De Moriaan' te Gouda bevindt zich een
pijpekop met het wapen van het Arnhemsche geslacht Wijnen.'
*Arnhem-29: Gijsbert Wijnen, geërfde in Veluwen 6-4-1665. Omschrift: de naam.
*Arnhem-30 en AZ-624: Dr. Otto Wijnen, Gildemeester, AZ-625: Mr. Richard Wijnen, gildemeester.
*Brantsen: Rick Wijnen, waar? 17-1-1639. Omschrift: de naam; G. Wijnen, geërfde in Veluwenzoom 13-121803.
Muschart: prullig gesneden.
*Gelderland-1: Osewalt Wijnen, leenman van het Huis Clarenbeek, Arnhem 7-7-1668. Helmteken: het aan
de hellebaard hangende belletje klein, en vergezeld van de letters O en W.
*Gelderland-5: Rijck Wijnen, rentmeester te Arnhem 4-7-1660; Osewolt Wijnen, ?Arnhem 8-6-1644; Rijck
Wijnen, notaris, Arnhem 28-3-1650.
*Gelderland-6: Gijsbert Wijnen, rentmeester op Veluwe, 8-5-1665.
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*Veluwe-8: Hendrick Wijnen, erfpachter en gerichtsman van Over-Betuwe 1-10-1627. Omschrift: de naam;
Dirk Wijnen, erfpachter en gerichtsman van Over-Betuwe 1-10-1627. Omschrift: de naam.
Variant: het belletje aan de hellebaard ontbreekt.

*Staats Evers (1874) nr 1.67: H.P. Wijnen,
Arnhem 6-11-1733.
*Gelders Archief, Oud-Arnhem:
Wapenboek Caecilia Concert Arnhem nr
16 H.P. Wijnen, 6 Nov. 1733. Tek. W. ten
Haegh, Arnhem.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

WIJNEN - een leeuw, met dubbele staart. Helmteken: een uitkomende leeuw van het schild.

Zeven (2006: 34.31): Grietje Jacobs,
weduwe en getugdigde
boedelhoudsterse van Peter Wijnen, Te
Raadhuyse binnen Wageningen, 30-71803.
Misschien bezit zij een eigen zegel en
dan bij JACOBS.
WIJNNE - een klimmend hert vergezeld van drie ringen (1-2) voor het hert geplaatst. Een traliehelm.
Helmteken: op een wrong een uitkomend hert.
*www.wijnne.com.fam/allerlei/wapen.php
Variant: schilddekking: een kroon met zeven parels op stelen.
*Zie website hierboven.

www.wijnne.com/fam/allerlei/wapen.php
WIJNNE - een klimmend hert, vergezeld boven rechts van een kleine ring/vergezeld rechtsboven van een
ring en naast de buik van het hert twee ringen naast elkaar. Helmteken: een uitkomend hert.
*Gelderland-8: H.K. Wijnne, secr. Elburg 24-8-1798.
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Misschien toch hetzelfde zegelstempel als hieronder, waarbij de twee andere ringen vervloeid zijn.
*Gelderland-5: Arent Wijnne, leenman van het Kapittel St. Marie te Utrecht, Elburg 27-2-1781.
WIJNNE - een klimmend hert, vergezeld rechts van drie ringen, waarvan één in de rechterbovenhoek en
twee naast elkaar, rechts voor de achterpoten. Helmteken: een uitkomend hert.
*Doornspijk-1: H.H. Wijnne, geërfde op Veluwe, Doornspijk 20-11-1799.
*Gelderland-1: Arent Wijnne, Elburg 12-5-1783, 3-3-1784.
*Elburg-2-4: J.H. Wijnne, lid der magistraat van Elburg 1-4-1810.
*Gelderland-5: Arend Wijnne Junior, leenman van het Kapittel St. Marie te Utrecht, Elburg 5-7-1758.
WIJNOLDI - gedeeld, I. een distelplant op grond, II. een klimplant zich slingerend rond een geplante dorre
boom. Boven het schild de letters B en W.
*Gelderland-5: Berent Wijnoldi, Deventer 16-7-1756.
WIJNRIC - twee schuingekruiste stokken waarvan de bovenste einden als lelies eindigen, vergezeld
beneden en boven van een horizontaal geplaatst voorwerp dat mogelijk een boomstronk is.
*Arnhem-15: Johan Wijnric, Arnhem 14-12-1500. Omschrift: de naam.
WIJNTGENS - een merk, vergezeld van een ster.
*Arnhem-32: Henrick Wijntgens, schepen van Arnhem 22-10-1585. Omschrift: de naam.
Zie WIJNTJES.
*Gelderland-16: Henrick Wijntgis, schepen van Arnhem, mei 1588. Omschrift: de naam. In tekst: Wijntgens.
WYNTGENS, zie Wilhelm SPOLTMAN.
WYNTGENS - in zilver een zwart liervormige figuur, waarvan de twee armen verbonden zijn door twee
stangen, en overtopt door een rode ster.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a).
*Gelderland-2: Henrick Wyntgens, schepen van Arnhem, 7-5-1583.
Zie ook Engel ENGELEN Janszn. En volgende.
WIJNTGES - in goud een rode lelie.Het schild gedekt met een kroon.

Zie voor afbeelding beneden.
*van Wissing (1997).
*Bibliotheek Arnhem noodnaam kluis 799 alliantiewapen Wijntges/van TUIJL
zw in van Wissing (1997): 118.
Muntmeesterteken van Johan Wijntgens 1626-1644: een lelie. Zie van Wissing
(1997): 109.
WIJNTGES/VAN BATENBURCH - aliiantienwapen WIJNTGENS: van goud een rode lelie, vergezeld van
in het schildhoofd van een barensteel met drie hangers en twee staande blokjes en in de schildvoet van vier
staande blokjes (2-2), alles zwart; van BATENBURCH: in zilver een rode schuinbalk, beladen met drie
gouden sterren en in het bovenste kwartier van een gouden kruis. Helmteken: de lelie van het mansschild,
tussen twee wijnranken waaraan trossen en bladeren, alles blauw. Dekkleden: ongekleurd. Spreuk: post
nubiar phebus.
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◄Bibliotheek Arnhem, kluis 799, f150: Constantinus Wijntges en
Jacoba van Batenburch, sijn huijsvrou.

WIJNTGES/VAN BUFKENS - gedeeld, I. WIJNTGES (rode lelie), II. doorsneden, A. van zwart twee
gouden dwarsbalken, B. gedeeld van 6 stukken, rood en goud en een blauw schildhoofd, beladen met twee
gouden zespuntige sterren (van BUFKENS). Helmteken: op een rood-gouden wrong een lelie van het
schild tussen een wijnrank met groene bladeren blauwe trossen. Dekkleden: goud en rood.

*Bibliotheek Arnhem, Kluis 799, f 190v (opgeplakt): Joh. Wijntges en
Hese Bufkens, Echtelieden.

WIJNTGES/VAN TUIJL - alliantiewapen, man: WIJNTGES (in goud een rode lelie), vrouw: VAN TUIJLL. (in
zilver drie rode brakskoppen). Elk schild gedekt door een gouden kroon.

*Bibliotheek Arnhem, Kluis 799, f 46 Hendrik Wijntges en Joffr. Geertruid
van Tuijl sijn Huysvrouw.
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WIJNTGIS - linker krwartier: een harp of citer (of ‘bijzonder voorwerp’) met de ster boven en tussen de
armen.

*Gelderland-2: Henrick Wijntgis, schepen van Arnhem, 7-5-1583, 20-81596.
zie WINTGIS, WIJNTGES en WIJNTJES.
WIJNTJES - een voorwerp, vergezeld boven van een ster.
*Rheden-2-1: Henrick Wijntjes, geërfde in Veluwezoom, Arnhem 11-11-1597.
*Arnhem-34: Henrick Wijntgens, schepen van Arnhem 24-7-1582. Omschrift: de naam.
Zie WIJNTGIS en WIJNTGENS.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter IJ/Y

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correctied aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel
van het wapen vormen. Zij zijn meestal afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn
handmerk in zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting.
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie, die
opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente-archief van
Barneveld. Geleidelijk aan zullen de nog ontbrekende afbeeldingen worden toegevoegd.

YANSEN - zie JANSEN, Anton.
van YERTE - drie halve schelpen, namelijk rechtsboven de rechterhelft, linksboven en beneden een
linkerhelft.
*Hattem-2-3: Lambert van Yerte, moetsoens ende scheidesman van Wijneken GOLTSMIJT en diens
dochter Aleida, non te Clarewater 20-12-1430. Omschrift: de naam.
van IJSELMUDE - een keper vergezeld van drie merletten.
*Johan van IJselmude, zijn broer Pelgrim en zuster non Griet in Clarewater voor Gheert van IJselmude, toe
Vollenhov 29-11-1461. Omschrift: Johan van IJselmude.
van IJSSELDIJK - een zwemmende vis op water dat tot de halve schildhoogte reikt, en om het schild een
smalle rand beladen met een groot aantal bolletjes. Helmteken: de vis uitkomend.
*Gelderland-8: J. van IJsseldijk, president van het gemeentebestuur en oud-richter van de ambte van OverBetuwe te Elst, 16-4-1800.
Muschart: zal wel niet van hem zijn. Waarom niet?
van YSSEM - een verhoogd stappend hert met kleine kop en de lange horens horizontaal naar links
gericht.
*Gelderland-2: Willem van Yssem 25-12-1382.
Muschart: Het schildje bevindt zich binnen een vierkant met een vierkante rand, waarop het omschrift,
zodat het gehele schild ruitvormig is. Groene was.
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN, AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
namen beginnende met de letter Z

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correctied aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van
het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in
zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Algemene
Inleiding. Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie,
die opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeente-archief van
Barneveld. Geleidelijk aan zullen de nog ontbrekende afbeeldingen worden toegevoegd.

van ZADELHOF - een gekroond monogram van de letters B, V, S en H.
*Brantsen: Barendt van Zadelhof, geërfde in Veluwenzoom, Rheden 22-5-1755.
De intitialen in het zegel wijzen op de spelling van SADELHOFF.
van ZADELHOFF - in blauw drie gouden kronen. Helmteken: de kroon van het schild zwevend tussen een
blauwe vlucht. Dekkleden: goud en blauw.
*Zeven (2006): Arnold Zeger van Zadelhoff, schepen, Wageningen, 15-41797.
*Coll. Muschart (Zeven, 1996c) en Wageningen-1: zegel van Arnold Zeger
van Zadelhoff, schepen van Wageningen 2-12-1795.
*Coll. Muschart (Zeven, 1995e): zegel van A.Z. van Zadelhoff, schepen van
Wageningen 15- 4-1797.
Rheden-2-1: Anthoni van Zadelhoff, en zijn vrouw Bartje van Zadelhoff,
geërfde in Veluwezoom, Rheden 2-5-1791, 19-11-1791.
*Rheden-2-1: Daniel van Zadelhoff, geërfde in Veluwezoom 20-10-1803.
*Rheden-2-1: Kaatje van Zadelhoff, zie Zeger van Arnhem.
*Brantsen: Cornelis van Zadelhoff, 21-4-1761; Johannes van Zadelhoff,
*Rheden 20-4-1761 (tr. Susanna Botmer, die zegelt TAMELINCK); Cornelis van Zadelhoff, kerkmeester te
Rheden, Rheden 30-1-1769: zijn meerderjarige kinderen gebruiken hetzelfde zegelstempel.
*Gelderland-5: Gijsbert van Zadelhoff, geërfde in Veluwe, Rheden 20-5-1726.
*Rhemen: Gijsbert van Zadelhoff, Arnhem 20-5-1726.
zie van SADELHOFF, en ook ONBEKEND-12.
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ZAEL - drie ruiten. Helmteken: een zittend dier tussen twee lange beren-benedenpoten, elk met een bol in
de klauw.
*Arnhem-17: Henrick Zael, Amersfoort 26-8-1619. Omschrift: de naam. In tekst: Sael vuyten Eng.
van ZALLAND, van ZALLANDT, zie van SALLANDT.
van de ZANDE - in rood een geënte zilveren dwarsbalk, vergezeld boven van twee zilveren sterren.
Helmteken: een aanziende, uitkomende rode beer, de hals beladen met de dwarsbalk.
*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Derck van de Zande, burgemeester, ov. juli 1662, Arnhem 1635.
Zie bij SANDIUS.
van den ZANDE - gedeeld, I. een geënte dwarsbalk, vergezeld boven van twee sterren, II. gedeeld van zes
stukken effen en vair. Helmteken: een uitkomende, aanziend gestelde beer met de poten schuin omhoog,
en de kop naar rechts gewend en op de hals een dwarsbalk.
*Reijner van den Zande, te -?- 24-11-1484. Omschrift: de naam; en Aernt van den Zande, te -?- 24-111484, onderhelft en omschrift: afgebroken.
*Doorwerth-1: Reiner van den Zand, Arnhem 22-2-1470.
van den ZANDT - drie klaverbladeren. Helmteken: twee zeer lange varenbladeren als een omgekeerde
keper. Op een gekroonde traliehelm de letters O, V en S.
*Gelderland-6: Ott van den Zandt, drost te Harderwijk, tevens hopman, 4-9-1575. Zegelring.
Papierwaszegel.
De initiaal S duidt erop dat hij van den SANDT heette.
van der ZANDT - in blauw een ankerkruis. De helm gekroond.
*Schimmelpenninck: J. van der Zandt, predikant te Apeldoorn 1-7-1788.
van ZANDWICK, ZANDWIJCK - een leeuw en aan het schild een rand.
*Arnhem-15: Jan van Zandwick, knaap, Arnhem 1435. Omschrift: sterk geschonden.
*Arnhem-32: Gerit van Zandwijck, Arnhem 7-11-1455.
ZAS, zie SAS.
t'ZAS - in blauw een verhoogde, golvende zilveren dwarsbalk, vergezeld boven van een zespuntige gouden
ster, beneden van een zwemmende zilveren zwaan, rood gebekt. Helmteken: de ster van het schild.
Dekkleden en wrong: blauw en goud.
*Schutte (1975): II.153 Henricus t'Zas, Arnhem.
*Coll. Muschart: Daniel t'Zas 13-10-1656 te Arnhem, geërfde van Veluwe.
*Veluwe-2-11: Daniel 't Zas, Arnhem 13-10-1656, geërfde in Veluwe.
Variant: een zeer smalle golvende dwarsbalk of golvend doorsneden, vergezeld boven van een ster,
beneden van een zwemmende zwaan op laag water. Helmteken: de ster, en de letters A en Z.
*Arnhem-16: Daniel 'tZas, bosmeester en Gelders leenman, Arnhem 16-5-1659.
Naar deze bosmeester heten twee kampen en later twee straten in Bennekom: Bosmeesterskamp en
Zassenkamp.
'tZAS - gedeeld, I. in blauw een verhoogde, golvende zilveren dwarsbalk, vergezeld boven van een
zespuntige gouden ster, beneden van een zwemmende zilveren zwaan, rood gebekt (‘tZAS), II. in blauw
een gouden vijzel waarin een stamper en een spatel, beide van zilver (van de POELL). Helmteken: de ster
van het schild. Dekkleden en wrong: blauw en goud.
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): Daniel 'tZas, bosmeester, Arnhem
1634; Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: Daniel t’Zas, Bosmeister, 1634.
foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit.

vom ZEE - drie zevenbladige bloemen als rozen. Schildhouders: twee leeuwen.
*Rhemen: Wilt Nicolaas vom Zee, Brummen 16-3-1758.
vom ZEE tot HUNCHEBUTTEL, zie van BROECKHUYSEN.
ZEGERIUS - boven een verticaal geplaatst zwaard met de punt omhoog tussen twee schuinkruisjes en
beneden een droogscheerdersschaar met de punten omhoog. Helmteken: twee los zwevende armen met
ineengeslagen handen, elke arm uit een wolk komende, te samen ondersteunend een hart waarboven
zonnestralen.

Lambertus Zegerius. Tek. R.T. Muschart.
*Gelderland-5: Lambertus Zegerius, pred. te Oldebroek, 8-7-1741. Opziender
van het te bouwen 't Feitenhof te Elburg.
Ook door Muschart beschreven als: een droogscheerdersschaar met de
punten omhoog, vergezeld boven van een zwaard met de punt omhoog,
waarvan het gevest tussen de benen van de schaar valt, en rechts en links een
schuinkruisje.
*Rheden-2-1: J.B. Zegerius, geërfde in Veluwezoom, Arnhem 5-3-1794.
ZEGERIUS - boven een verticaal geplaatst zwaard met de punt omhoog met rechts en links van de punt
een schuinkruisje en beneden een droogscheerdersschaar met de punt omhoog. Helmteken: een verticaal
geplaatste zwevende hand met de duim links overtopt door een ster tussen een vlucht.
*Gelderland-5: Zeger Johan Zegerius, predikant, Epe 21-1-1777.
van ZELLAIR - drie stappende vogels.
*Arnhem-15: Reijnart van Zellair, 1436.
ZELLER - mogelijk: in zilver een zespuntige ster vergezeld van drie vogels, twee boven de ster en één er
onder, alles van zwart.
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foto ACZ. Zie Inleiding voor kwaliteit. Zie van SCHRIECK en Jacob KERPEN. Volgens Muschart is het
tweede veld ZELLER.
van ZELM - een dwarsbalk, beladen met twee omgewende ramskoppen. Helmteken: op een omgewende
steekhelm een ?mogelijk borstbeeld. Alles omgewend.
*Putten-1-4: de erntfeste ende froemen Aelbert van Zelm, Putten jaar?.
van ZETTEN, zie ook van SETTEN.
van ZETTEN - uitgerukte heideplanten.
*Muschart (1950b).
van ZEVENDER - een omgewende, gekroonde leeuw. Helmteken: een uitkomende gekroonde leeuw.
*Putten-1-4: Hendrick van Zevender, Putten 4-6-1631. Omschrift: de naam.
ter ZIELHORST - (dit is het wapen MEILINK) twee schuingekruiste hooivorken, elk met de vier punten
omhoog. Helmteken: een vlucht.
*Rheden-2-1: Jan ter Zielhorst, geërfde in Veluwezoom, Ampt Rheden 18-8-1757.
*Gelderland-4: Jan ter Zielhorst, gerichtsman te Rheden 15-7-1754.
Muschart: bij de vlucht staan de letters R en M - Roelof Meilink.
*Brantsen: Jan ter Zielhorst, Word-Rhedense Enck datum? Helmteken: een vlucht met de letters R en M.
Hoe komt hij aan het zegelstempel van Roelof Meilink?
ZIMMERMAN - gevierendeeld, 1 en 4. in goud een klimmende zwarte steenbok op een drietoppig groen
heuveltje, 2 en 3. in goud het symbool van het schildersgilde: St. Lucas – in blauw drie gouden schildjes (21) met daarboven het bovenstuk van een zwarte ossenkop. Helmteken: boven een blauw-gouden wrong
een uitkomende zwarte steenbok. Dekkleden: blauw en goud.
*ontwerp F.J. Nikkels, Epe. Veluws?
kleur (Nikkels); zw (Nikkels).
van ZINDEREN - effen. Hartschild: effen.
*Gelderland-7: Wilhem van Zinderen, knape 1363.
Zie ook van SINDEREN.
van ZOENS - een merk.

Geryt van Zoens, Arnhem, 1421.
*Gelders Archief: NB-836-160.
Verkerk B6525/18.
foto Gelders Archief.
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ZOER - in blauw een gouden pijl met de punt omhoog. Helmteken: op een goud blauwe wrong de pijl van
het schild. Dekkleden: blauw en goud.

*Gelders Archief, inv. Wapenboek St. Joosten Schutterij Arnhem: J.
Zoer. Obiijt 1661. In potlood: 25 Sep.
Zie Goswinus van STEENLER.

ZOES, zie ZOSIUS
van ZOLL - boven een vertikaal kruis, waarvan de bovenarm en de beide zijarmen in een kroon eindigen,
de benedenarm gewoon; het kruis beladen met een hart; beneden twee toegewende leeuwen, die met één
der voorpoten tezamen de beneden arm van het kruis ondersteunen. Helmteken: een hart overtopt met een
?kroon.
*Putten-1-2: J. van Zoll, geërfde in Veluwe 19-12-1737.
van ZOLL - twee toegewende leeuwen tesamen met de voorpoten een gelelied kruis dragend. Helmteken:
een gekroond hart/een hart overtopt van een kroon.
*Gelderland-5: Johan van Zoll, leenman van de abt van Abtdinckhoff binnen Paderborn, Putten 1-7-1737;
Jan van Zoll, leenman van de abdije Abdinckhof te Putten, Putten 23-1-1700.
ZOSIUS - in rood een schuinbalk vergezeld van zes lelies, drie boven en drie beneden, alles van zilver.
*Schutte (2001, zie Van HARN). Het wapen is identiek aan dat van BORRE van AMERONGEN, dat 'naar
men zegt, gesproten is uit het geslacht Van AMERSFOORT.'
van ZUILEN - in rood drie zilveren zuilen.

Bron: Hollandse Genealogische Databank.
van ZUILEN VAN NIEVELT - zie van ZUYLEN VAN NIJVELDT.
*Putten-1-1: Aalt van Zuilen van Nievelt 1700.
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van ZUITHEM - een keper vergezeld van drie sterren.
*coll. Muschart, Oldebroek 1 (zie Zeven, 1995a): zegel van Egbert van Zuithem, schepen van Oldebroek
16-3-1767.
*Oldebroek-1: Egbert van Zuithem, schepen van Oldebroek 20-6-1777.
Muschart vermeldt nog: komt vele malen voor.
van ZUUK - in goud drie lelies. Helmteken: een zwevende lelie tussen een vlucht.
*Gelderland-3: G. van Zuuk, lid van het gemeentebestuur van Epe, 18-11-1801.
*Gelderland-5: Roeloff van Zuuk, ouderling, Epe 25-2-1777.
van ZUIJLEN - Schildje met omschrift: drie dichtbijeen geplaatste zuilen met rechts boven en beneden
ronde grote krullen, waarbinnen een klein bolletje. Omschrift: Zeghel Steven van Zull[en] ridd[er].
*Gelderland-21: heer Steven here van Zulen, bruine was, 1-3-1333.
van ZUYLEN van NIJVELDT, van ZUYLEN, ZUIJLEN van NIEVELT, NIJEVELT - in zilver drie rode
zuilen. Helmteken: een naar rechts gewende hermelijnen drakenkop met hals met een rode pijlpuntige tong.
Dekkleden: zilver en rood. Schildhouders: twee leeuwen van natuurlijke kleur.Schild en schildhouders
rustend op een groene console.

Museum Nairac, Barneveld

Bron: WIJNEN.

Wapenboek van de leden van de
de
Ridderschap van Zutphen, 18 eeuw.
GAArnhem.

*Ridderschap van de Veluwe.
*Putten-1-4: Ffrederick (met Ff) van Suijlen van Nijveldt, drost van Nederveluwen 24-1-1574.
Fragmentzegel.
*NGV-coll. Heraldisch Archief, coll. Janssen map IX-17. Gens Nostra 56 (2001): 88.

Muscharts Wapenboek Amersfoort
Jan van Zulen, schout van Wede en
Emiklaar 1505

Bron: Hollandse Genealogische
Databank
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*Coll. Muschart (Zeven, 1994a): G.B. van Zuylen van Nieveldt, Arnhem 1784; idem J.H. van Zuylen van
Nyveld, Arnhem, 1789.
*ten Houte de Lange (2001)

Eén van de 32 kwartieren Van Lintelo
(zie aldaar)

Variant: een aanziende helm met een vijfbladerige kroon. Helmteken: een hermelijnen drakenkop en hals
met 2 gouden takken op de kop en een pijltong eveneens van goud. Dekkleden: zilver en rood.
Schildhouders: 2 gouden leeuwen.

*Staats Evers (1874) 2.7: C.J. van Zuylen van Nievelt, Arnhem 23-11-1742.
*Gelders Archief, Wapenboek St. Caecilia Concert nr 17C.J.V.Zuylen V. Nievelt, den 23 Novemb 1742.
foto’s ACZ. Voor kwaliteit zie de Inleiding.
Variant: het schild gelegd op een kruis van de Ridderlijke Duitse Orde. Schilddekking: een kroon.

Museum Nairac, Barneveld.
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Variant: helmteken: een omgewende leeuwenkop met hals met de kop aanziend, de tong naar links uit de
bek en de spitse oren recht onhoog. Schildhouders: twee leeuwen.
*Barneveld-1: C.J. van Zuylen van Nievelt, verwalter landdrost van Veluwe, heer van de Glinthorst 8-51756.
*Arnhem-18: Coenraad van Zuylen van Nievelt, schepen van Arnhem, Arnhem 5-12-1766.
GABarneveld

?Zuijlen van Nijevelt, 15-2-1585.
Doos 18 code 10
Coll. ACZ foto B26.35.
.

Philips van Zuijlen van Nijevelt. Omschrift:
SIG.PHILIPS.VAN.ZUIJLEN.VAN NIEVELT.
Doos 12 code 76: 20-11-1682.
Coll. ACZ foto B25.36.

Variant: Op een gekroonde steekhelm een hondekop met lange hals.
*Gelderland-1: Jacop van Sulen en(!) Nievelt 6-6-1523 heer van de hoge heerlijkheid Hoevelaken.
Omschrift: de naam. In tekst: van Zuilen van Nijevelt.
GAWageningen: rechts: schilddekking: een kroon met vijf fleurons.

C.H. van Zuylen van Nievelt
Wageningen, 14-11-1761.
*Zeven (2006): foto 27.10.

J.H. van Zuylen van Nieveld, Rigter van
Barneveld, Barenveld, 8-9-1795.
*Zeven (2006): foto 03.24.

Variant: helmteken: op een traliehelm een half naar links gewende hermelijnen dierenkop met lange hals,
tong uit de bek en spitse overeind staande oren/drakenkop.
*Putten-1-4: idem Frederick van Suijlen van Nijvelt, geërfde in Veluwen 22-7-1630. Omschrift: de naam in
Latijn.
*Veluwe-6: C.I. van Zuylen van Nievelt, verwalter landdrost van Veluwen 8-5-1756.
*Ned. Adelsboek 1953.
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*Schutte (1975): 4.203 Fredericus a Zuijlen a Nijevelt.
*WIJNEN.
*Putten-1-3: C.W. van Zuylen van Nievelt, Arnhem 10-4-1759.
*Klesser (1995): G.W. van Zuijlen van Nievelt tot Glinthorst.
*Gelderland-6: Frederijck van Zuijllen van Nijevelt, drost van NederVeluwe te Barnefelt, 4-8-1574. Boven
het schild de letters F, V en Z. Omschrift: vaag. Papierwaszegel.
Zie ook NIJVELDT.
Variant: een parelkroon met negen parels.
Zie Johanniternieuws juni 2009.
van ZUIJLEN tot GLINTHORST - zie boven.
van ZUIJLEN van NIEVELDT - in zilver drie rode zuilen. Helmteken: een drakenkop met hals en rode
pijltong en hertegewei.
van ZUIJLEN van NIEVELDT - gedeeld, I. in zilver drie rode zuilen, II. in rood een goud kruis (van
LIJNDEN). Helmteken: een drakenkop met hals en rode pijltong en hertegewei.
*Arnhem-19: Coenraad Jan van Zuijlen van Nieveldt, burgemeester van Arnhem.
Muschart spreekt over hertehoorns.
van ZUIJLEN van NIEVELDT - alliantiewapen, man: in zilver drie rode zuilen. Helmteken: uit een gouden
kroon een drakenkop met hals en rode pijltong en twee gouden hertenstangen, de kop en hals
gehermelijnd; vrouw: in rood een goud kruis (van LIJNDEN). Helmteken: op een gouden kroon een zittende
zilveren windhond met gouden geringde halsband. Schildhouders: rechts een gouden omkijkende leeuw,
links een zilveren omkijkende windhond met gouden geringde halsband.

*Gelders Archief, inv. 2089
Wapenboek
St. Joosten Schutterij Arnhem:
G.W.
van Zuijlen van Nieveldt, 1784.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de
Inleiding.
*Gelders Archief, inv.
Wapenboek Coninckstraet Vendel:
Coenraed Jan van Zuylen, beschreven
in de Ridderschap van Veluwe,
Borgermeester der Stadt Arnhem.
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van ZUIJLEN van NIEVELDT - alliantiewapen, man: in zilver drie rode zuilen. Helmteken: uit een
goudenkroon een drakenkop met hals en rode pijltong en twee gouden hertenstangen, de kop en hals
gehermelijnd; (van ZUIJLEN) vrouw: gevierendeeld, 1 en 4. een pauselijke tiara (van PABST), 2 en 3 in
goud drie zwarte leeuwen (2-1). Hartschild: in zilver een zwarte, roodgetongde, goudgekroonde drakenkop
(van PABST). Helmteken: een gouden kroon waaruit een aanziend gestelde, roodgeklede vrouw, met
gouden haren en gedekt met de tiara en van haar lendenen zwarte twee vleugels uitgaand. Schildhouders:
rechts een gouden omkijkende gouden leeuw, links een omkijkende gouden griffioen met opgeheven staart.

*Gelders Archief, inv. 2089 Wapenboek St. Joosten Schutterij
Arnhem: J:H:. van Zuijlen van Nyveld, 1784.
Foto ACZ. Zie voor kwaliteit de Inleiding.

van ZWOLL - in zilver twee lelies naast elkaar, vergezeld boven en beneden van een verbreed ankerkruis,
alles van rood. Helmteken: een lelie tussen een antieke vlucht.
*Putten-1-1: Gerrit van Zwoll, raad van de stad Rhenen 2-8-1710.
*Rhenen-1-1: Gerard van Zwol, notaris te Rhenen 1701.
*Gelderland-5: Gerard van Zwoll, notaris en procureur te Rhenen 8-1-1709.
ZIJEL, ZIJLL - in rood een gouden adelaar, zwart of blauw gebekt en geklauwd. Helmdekking: een
gouden kroon, waaruit de adelaar vanhet schild komt. Deklleden: rood, goud en blauw. Devies: EER
VOOR GOET.

◄Jacob van
Zijl, schepen
van
Amersfoort
1530.
▲Muscharts Wapenboek Amersfoort
*▲Bibliotheek Arnhem kluis 799. f 13v: Daniel van Zijel
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WAPENBOEK VAN DE VERENIGING 'VELUWSE GESLACHTEN'
BESCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN WAPENS EN ZEGELS
Onbekende wapens

Gaarne aanvullingen, opmerkingen en correcties aan de samensteller
Anton C. Zeven
e-mail: Anton.Zeven@hetnet.nl

De hieronder vermelde merken zijn wapenstukken, dat betekent dat zij een wezenlijk onderdeel van
het wapen vormen. Zij zijn afgeleid van handmerken. De eerste wapenvoerder zal zijn handmerk in
zijn wapen hebben opgenomen of doen opnemen.

*Bron, Afbeelding in dit Wapenboek of in een andere bron, Toelichting
Voor een Inleiding, Bronnen, Literatuur en Betekenis van afkortingen raadplege men de Inleiding.
Indien geen afbeelding wordt getoond, kan men of de * raadplegen, of de Basiscollectie, die
opgeslagen is in de Verenigingsbibliotheek. Deze wordt nu bewaard in het Gemeentearchief van
Barneveld. Geleidelijk aan zullen de nog ontbrekende afbeeldingen worden toegevoegd.

ONBEKEND-1 - een grote bloem/roos op een schuinstreep of smalle schuinkruis. Omschrift: ---TH--

Onbekend, 15-2-1595.
*GABarneveld doos 18 code 10.
Coll. ACZ foto B26.33.
ONBEKEND-2 - gevierendeeld, 1 en 4. een klimmende dier met iets in zijn bek, half uitkomend uit water
(vermoedelijk een otter met een vis in de bek = OTTERS), 2 en 3. drie? rozen; in het schildhoofd een
golvende dwarsbalk?.
*Coll. Muschart: GAArnhem, Archief Elburg, Ingekomen brieven etc. Zie ook Zeven (1993c).
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ONBEKEND-3 - een alliantiewapen, man: in zilver in het schildhoofd drie kleine zwarte zespuntige sterren
en in de voet een grote zwarte zespuntige ster. Een traliehelm en wrong: naar rechts gewend, helmteken:
de ster van het schild tussen een vlucht, vrouw: een klimmende getongde en gehalsbande beer. Een
traliehelm en wrong, helmteken: de getongde en gehalsbande beer uitkomend.
*Jeurissen (1999): Schotel uit de 2e helft 17e eeuw, door onbekende meester.
Jeurissen (1999).
ONBEKEND-4 - drie schuinkruisen. Helmteken een schuinkruis. Omschrift: ---ELIER---R----.

Onbekend. 29-8-1658.
*GABarneveld, doos 18 code 46 129/130.
Coll. ACZ foto B26.32.
ONBEKEND-5 - in zilver negen (4-3-2) lelies en in een gouden schildhoofd een springend hert.
Schildhouders: twee omkijkende leeuwen.
*Wageningen-10: brief Cleve 28-5-1782, geschreven door een vrouw die haar naam niet vermeldt. Mogelijk
van HOEIJ.
ONBEKEND-6 - gedeeld, I. een schuinbalk vergezeld van zes kruisjes met spitse voet, waarvan drie rechts
de balk begeleidende en drie links, nl. twee de balk begeleidende en één boven, II. een keper vergezeld
van drie sterren.
*Veluwe-2-1: op ruitschild op brief Dodewerth 1-7-1765 van J. Gordon 26-7-1765.
zie aldaar.
ONBEKEND-7 - twee golvende dwarsbalken, vergezeld van drie zwanen, waarvan twee op de bovenste
balk zwemmen en de derde op de onderste balk zwemt.
*Harderwijk-2-7 Muschart: Op een brief d.d. 13-7-1787 van Eco Scheltinga, maar dit is niet zijn wapen.
ONBEKEND-8 - gevierendeeld, 1 en 4. een keper, 2 en 3. drie palen, en een effen schildhoofd. Helmteken:
een reigerskop met hals en de letters links (afgebroken) en rechts een H.
*Putten-1-2: op een brief van Peter VERSTEGE (boom) d.d. 26-7-1667.
ONBEKEND-9 - drie hoefijzers met de kalkoenen omlaag, vergezeld van een kleine vijfbladige bloem in het
schildhoofd. De letters ? en H boven het schild.
*Wageningen-1: akte ondertekend door J. van Amerongen, ?Wageningen 3-4-1696.
ONBEKEND-10 - een roos, vergezeld van drie sterren. Helmteken: een ster en de letters H en G.
E.J. Wolleswinkel. 1991. De Utrechtse familie Pelt. De Ned. Leeuw 108: 24-41: afb. 6: lakzegel van Gerrit
van Renesse, Ede in RAGld, Huisarchief Hoekelum inv. nr 7.
ONBEKEND-11 - vijf kepers, vergezeld boven rechts van een vijfpuntige ster. Omschrift: onduidelijk
*Arnhem-6-1: wapen van Beerte, de vrouw van Arnt Ingen Nulaent Arnhem 13-11-1480. Zie
INGENULANDT.
lijkt op van Egmond.
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ONBEKEND-12 - alliantiewapen: man: een klimmend schaap op grond. Helmteken: een uitkomend schaap,
vrouw: negen vairklokjes (3-3-3). Helmteken: een vlucht.
*Wageningen-4: brief 10-6-1846 getekend door de NH-lidmaten W. van Wijk, J.H. Brussen, A.C. Brussen,
A.W. Hartstegen, A. Knuivers, J. Vonk, W. van Voorst, H.H. Broekhuijzen, A. Zadelhoff, G.E. de Jong.
Misschien van manswapen Van Voorst: zie Noordink-van Voorst.
Misschien Hartstegen = Hakstegen.
ONBEKEND-13 - alliantiewapen in rococostijl: man: doorsneden, A. een kraanvogel met steen in
opgeheven rechterpoot (EVERWIJN) , B. een balk, vergezeld van drie schuinkruisjes (2-1),
vrouw: doorsneden: 1. een bij (of vlieg), 2. een zwemmende vis, waarboven een kroon, vergezeld van drie
lelies (2-1).
*Steenkamp (1917): Putten.
ONBEKEND-14 - alliantiewapen met een helm: rechts drie kepers. Helmteken: een 'ossengewei'
(Muschart); man: een adelaar, en acht kwartieren: 1. drie kepers, 2. een balk, 3. een geënte balk, 4. drie
balken, 5. een adelaar, 6. een ankerkruis, 7. drie schaaktorens, 8. een adelaar?
*Steenkamp (1917): Putten.
ACZ: ossengewei?
ONBEKEND-15 - alliantiewapen: man: van goud beladen met twee balken, vrouw: een balk, vergezeld van
15 penningen (5-4-3-2-1).
*Steenkamp (1917): Putten.
ONBEKEND-16 - een (struis)vogel op hoge poten met lange hals en lange bek, die van de beneden
schildrand uitgaat.
*Muschart (1950): 121.
ONBEKEND-17 - een schuinkruis over een leeuw met dubbele staart.
*Arnhem-16: mansschild, zegel van Janna, de vrouw van Aernt Gruijter, richter tot Aernhem 1436.
Omschrift: onleesbaar.
Wie is deze Janna?
ONBEKEND-18 - een smalle dwarsbalk vergezeld boven van een achtbladige (heraldische) roos, beneden
van een lelie en boven het schild de letters G, T en H.
*Nijkerk-1: lakafdruk met handtekening van Rijk Pranger, Nijkerk 26-1-1811.
ONBEKEND-19 - een dwarsbalk beladen met drie hellende sterren naast elkaar. Helmteken: beschadigd.
*Gelderland-6: op brief Harderwijk 26-8-1608, w.g. Aernt Wolffsz, D. van Essen en G. van Coeth, als
gecommitteerden en erfgenamen van (= geërfden in) Arckemede.
ONBEKEND-20 - drie adelaarspoten. Helmteken: een hertekop met hals.
*Arnhem-18: Arnhem 27-12-1809 (mogelijke Johannes Thiebert, secr. van Arnhem).
ONBEKEND-21 - in blauw drie schelpen. Helmteken: een schelp tussen een vlucht.
*Brummen-3: Brummen 16-5-1835. Mogelijk Laurens Hoffman, griffier van het Vredegerecht Kanton
Brummen. Zie echter wapen HOFFMAN, dat anders is.
ONBEKEND-22 - een geklede man aanzien gesteld staande op een grond en houdende in de linkerhand
een stok, die op de grond rust en vergezeld rechts van een geplante boom. Helmteken: de man uitkomend.
*Brummen-3: op een acte d.d. Brummen 27-6-1833 voor de vrederechter Joachim Hendrik Kromhout, voor
wie compareert Johanna Maria Magdalena Schlingemann-Sandberg, te Zwolle.
Dit is niet het wapen SCHLINGEMANN.
ONBEKEND-23 - drie klaverbladeren. Helmteken: een klaverblad tussen een vlucht.
*Oldebroek-1: een akte, ondertekend door Evert Beertsen, 22-4-1791. Zie ONBEKEND-24.
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ONBEKEND-24 - een gehoornde? paardekop met links ---. Helmteken: de paardekop met de letters J, G
en V.
*Oldebroek-1: een akte, ondertekend door Evert Beertsen, 17-3-1791. Zie ONBEKEND-23.
ONBEKEND-25 - effen, een schildhoofd beladen met drue schelpen naast elkaar.

Gevonden door Dimitri van Schaik te Hoevelaken, 2009.
ONBEKEND-26 - in goud een stappende zwarte hond met gouden halsband op groene grond.
*Zie Johan SLUYSKEN.
ONBEKEND-27 - gedeeld, 1. in zilver een smalle blauwe linkerschuinbalk, vergezeld rechts van een slak,
die zijn huis draagt en langs de balk omhoog kruipt, 2. in blauw een --?-- dwarsbalk, vergezeld van twee
vijfpuntige (verm. gouden) sterren. Helmteken: een ster van het schild.
*Scherpenzeel-1: zegel bevindt zich op een brief van de Heer Mr. P.J. van Namen, heer van Scherpenzeel.
ONBEKEND-28 - gedeeld, I. twee dwarsbalken, II. boven driee lelies, midden twee grotere lelies en in de
schildvoet een nog grotere lelie.

Onbekend.
Zerk in de St. Catharina of Grote Kerk, Nijkerk.
*Timo de Ridder, Nijkerk.

ONBEKEND-29 –onduidelijk. Helmteken: een antieke vlucht.
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Onbekend.
Zerk in de St. Catharina of Grote Kerk te Nijkerk
*Timo de Ridder, Nijkerk.
ONBEKEND-30 – een opgetuigde driemaster.

Mogelijk afgedrukt door
Geertje Elberts, geassisteert met Cornelis Jansen Mulder
*Gelders Archief-Leenkamer Gelre en Zutphen-inv.nr. 162. 30. April
1759
Foto: Paul Bouw, Veenendaal.
ONBEKEND-31 – drie lelies met afgesneden voet.

Zie ONBEKEND-30. Andere tekenaars zijn:
Gerrit Pothoven was getuige=schoolmeester Otterlo
Rutger Jansen was getuige = buurman van Geertje
Cornelis Jansen Mulder = momber
Rutger Wolbertsen als leenman van Gelre en Z ( ik dacht boer uit Otterlo)
Cornelis Jochemsen als leenman van huijs te Laar (boer uit Wekerom).
Foto: Paul Bouw, Veenendaal.

ONBEKEND-32 – met de letters W en I of J.
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Zie ONBEKEND- 30.

1302

