Wapenboek St. Joosten schuttersgilde
Anton C. Zeven, vroeger Wageningen, sinds eind 2013 te Wassenaar. Op internet gezet in
september 2016.
Archieftoegang van het Wapenboek door het Gelder Archief:
Inv 2089 Wapenboek van het Collegium Vetus Fraternitatis Sancti Jodoci of Sint Joosten
schutterij, opgemaakt omstreeks het midden der 17de eeuw en bijgehouden tot 1785.
177 wapenafbeeldingen van leden werden opgenomen. Zij waren lid tussen het einde van de
16de eeuw en het jaar 1785. De afbeeldingen kunnen verdeeld worden in 175 gekleurde en
twee geschetste wapens.
Werkwijze
De wapens werden misschien nu 15 jaar geleden met toestemming gefotografeerd door het
wapenboek in de schaduw op een vensterbank van het Gelders Archief, toen nog aan de
Markt gevestigd, te leggen. Ik bezocht het archief op een zonnige dag waardoor licht van een
witgeverfd gebouw aan de overzijde werd weerkaatst. Kortom: suboptimale omstandigheden.
Begin 2016 ben ik begonnen om de wapens te beschrijven en maakte hierbij vooral dankbaar
gebruik van de beschrijvingen, aanwezig in de Heraldische Databank van het Centraal Bureau
voor Genealogie-CBG. Met behulp van internet heb ik gepoogd biografische gegevens te
vinden. Ik beperkte mij tot het vermelden van de naam van de wapenvoerder, zijn vrouw en
hun ouders. Meestal had ik voor de gedeelde en gevierendeeld wapens deze gegevens toch
nodig. Per naam van een wapenvoerder kunnen de hoeveelheid internetgegevens sterk
verschillen. Dit vindt zijn weerslag in de toegevoegde gegevens per wapenvoerder.
Een alliantiewapen is naar mijn mening een (echt) alliantiewapen, als de wapenschilden van
de echtgenoten naast elkaar zijn afgebeeld. Een gedeeld schild wordt ook als een
alliantiewapen beschreven. Daarbij neemt men aan dat in het kwartier I het wapen van de man
en in kwartier II het wapen van zijn vrouw is afgebeeld. Alleen als men zeker weet dat de
wapens van een echtpaar in een gedeeld wapen zijn opgenomen mag men het wapen n.m.m.
een alliantiewapen noemen. Maar een ongehuwde man kan in zijn gedeeld wapen in het
kwartier II het wapen van zijn moeder opnemen. Dan is zijn wapen eigenlijk het
alliantiewapen van zijn vader.Een andere variant van een alliantiewapen kan een
gevierendeeld wapen met in de kwartieren 1 en 4 het wapen van de man en in kwartieren 2 en
3 het wapen van zijn vrouw, zijn.
Dankzij additionele gegevens, waarbij bijvoorbeeld bij kwartier II een persoonsnaam,
vermoedelijk door de heraldicus R.T. Muschart geschreven, staat, kon ik een aantal wapens
goed beschrijven. Soms werd ik op het verkeerde been gezet, als er twee families een identiek
wapen voeren en de additionele bron het tweede wapen foutief had geïdentificeerd. Nu zijn
dergelijke vergissingen, dankzij internet, gemakkelijker te controleren. Maar dat kon
Muschart natuurlijk niet.
Tekst
De bladzijden, in Romeinse cijfers, worden voor de eenvoud in arabische cijfers
weergegeven. In rood worden de gegevens vermeld die ik elders vermeld vond. Een van de
bronnen is Schrift 031, samengesteld door Muschart, en dat bij het CBG bewaard wordt. Ik

1

noemde reeds de met een potlood geschreven namen van wapenvoerders, waarvan
waarschijnlijk Muschart het wapen had geïdentificeerd.
Twee titelbladzijden werden gefotografeerd. Beide zijn vermoedelijk tijdens een computercrash verloren gegaan.
Wapenafbeeldingen en -beschrijvingen
Wapenafbeeldingen werden bewerkt met de PC-programma’s Correcties en Paint. Vele
wapenbeschrijvingen zijn eerder door bekende en onbekende auteurs gemaakt. Een deel
hiervan bevindt zich in de Heraldische Databank van het CBG. Van deze collectie maakte ik
dankbaar gebruik.
Eigen beschrijvingen zijn vooral gebaseerd op de manier, zoals die door Muschart zijn
gemaakt. De oorzaak hiervan is dat ik in mijn eerste “heraldische” jaren vele, vele
wapenbeschrijvingen van Muschart gelezen en overgenomen heb. Wanneer een bepaald
wapen vele malen voorkomt, werd geen beschrijving gemaakt, maar door middel van
HOOFDLETTERS aangegevens dat de beschrijving elders in het document is te vinden. Om
het zoeken te vergemakkelijken voegde ik een lijst hierna aan toe met een aanduiding op
welke bladzijde de wapenbeschrijving te vinden is.
Wapenbeschrijving te vinden op bladzijde
Amstel 26; Apeldoorn 03; Arnhem 04; Becking 69; Bemmel 05, 19; Bentinck 05, 06, 20;
Berch 92; Berchem 06; Berck 07; Berlagie 09; Bitter 08; Bock 08; Bongardt 10, 84; Bongart
(D) 09; Boshof 81; Bouricius 11; Brantsen 12, 13; Brienen 14,15, Buddingh 19; Capellen 20;
Chambon 45; Clautier 21; Cock 23, Coets 23, 24; Coxie 26; Creyvenger 09, 15; Cuper 82;
Dans 12; Deelen 52; Delen 05; Dibbets 28, 48; Eck (schuinbalk) 30, 31; Eelken 73; Engelen
31, 32, 34; Essen 35; Everwijn 13; Gaijmans 73; Gesser 34; Godin 49; Greve 40; Grothe 40;
Haersolte 05; Ham 41; Harn 05, 42; Harscamp 43; Hattem 49, 50; Heij 44; Horst 15;
Houtvoort 44; Huijghens 46, 47, 48, 94; Hultman 45; Hunthumer 06; Kanis 04; Kelffken 13;
Kempinck 48, 50; Keup 50; Kinschot 91; Krevenger 51; Lande 52; Lennep 10, 23; Luebben
71; Lynden/Lijnden 03, 52, 53, 96; Maet 56; Meilingius 53; Menthen 54; Metelerkamp 81,
83; Molenschot 54; Muijs 55; Nassau-Zuylestein 05; Neukirchen gen: Nyvenheim 58; Nuits
08; Oer 04; Ommeren 34, 59; Op ter Straten 26; Opten Noort 26, 60; Otters 41; Pabst van
Bingerden 97; Plettenburg 92; Poel 62; Poitouw 78; Raesveld 06; Ratingen 28; Reede van
Ginckel 05, 06; Reijdt 66; Rheydt 42; Rhienen 56, 70; Ribbius 40; Riedt 11; Roosmale 41;
Rienen 62; Rijnen 66; Rijswijck 67; Sallandt 30; Sande 12, 68; Sas 95; Sautin 39; Schaep 68;
Schas 60; Schevichave 55; Schimmelpenninck vd Oye 53; Schivelberg Becking 69; Schrassert
16; Schrieck 70; Schutt 50, 70; Singendonck 80; Sluijsken 14, 51’Spaen 58; Spoltman 74, 84;
Stalpart vd Wiele 60; Staverden 75; Steenler 76; Straatman 26; Suchtelen 82; Swarthoff 21;
Tengnagel 35; Tersmitten 07; Till 31; Tulleken 47; Uchgelen 84; Umbgrove 86;
Valckenborch 86; Valk 86; Veeren 87; Vehren 87; Verbeeck 64, 88; Vermeulen 52;
Versteegh 32; Verstegen 25, 57, 67; Vinceler 90; Vogels 43; Volden 91; Voocht 91; Vooght
08; Vos 79; Vree (goud) 10; Vree (rood) 12; Vree (zwart) 28; Ward 51; Weli 93; Wetten 94;
Wijhe 05, 06; Wilbrenninck 82; Wisch 96; Worm 87, 93, 94; Wijnen 57; Wyntgens 32 74;
Zeller 50, 70; Zoer 76, 96; Zuylen van Nievelt 96, 97.
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Wapenafbeeldingen, -beschrijvingen en biografische
gegevens over de wapenvoerders (uit Muschart-schriftje 31, CBG).

020 Herman van Amstell
Gedeeld, I. in goud drie zilveren penningen (21) (van AMSTEL), II. Châtillon, en een
gouden schildhoofd beladen met een
springend zwarte windhond en in het
schildhoofd een rode barensteel met drie
hangers. Helmteken: op een wrong een
omgewende antieke zilveren (KANIS) vlucht.
Dekkleden: goud en zilver.
N.B. Zilver op goud in kwartier I is heraldisch
ongebruikelijk.
Herman van Amstel, tr. Fenneken Kanis.

112. Assueer van Appeltorn, drost op Veluwe,
1640. Obiit 1645. II van Lynden. Ht zwarte
hond rode geringe halsband. Reg. Appeldoorn
Alliantiewapen: Van Apeldoorn / Van
Lijnden.
Van Apeldoorn: in goud een rode adelaar
met een zilveren sleutel op de borst. Hier uit
hoffelijkheid de kop naar het wapen van zijn
vrouw gewend. Helmteken: op een rode en
zilveren wrong een vlucht, boven zilver,
beneden rood, waartussen de adelaar van het
schild. Dekkleden: goud en rood.
Van Lijnden: in rood een gouden kruis.
Helmteken: op een gouden kroon een zittende
zwarte windhond met gouden halsband.
Dekkleden: rood en goud.
Assueer van Apeldoorn, drost van Veluwen, (zv Peter van Apeldoorn en Henrica van
Apeldoorn), tr. 1618 Anna van Lijnden (dv Frans van Lijnden en Anna Agnes van Lijnden),
zij tr. 1. Joseph van Arnhem.
Bron: www.genea.com/
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091 Joncker Robert van Arnhem, Rekenmr. van
Gelderlandt, Lantdrost van Veluwen. Obiit 1649
6 sept.
In zilver een rode adelaar. Helmteken: op een
gouden kroon een naar links gewende rode
adelaar met de zijwaarts gerichte vleugels.
Dekkleden: rood en zilver.
Robert van Arnhem,1596 - sept. 1649, tr.
Johanna van Heeckeren van Dorth, vrouwe van
Rosendaal. Hij zv Johan van Arnhem en
Johanna van Ittersum.

113 Seger van Arnhem, Landrentmr., 1640. Obiit
1655. II Oer.
Alliantiewapen: Van Arnhem / Van Oer.
Van Arnhem: Van ARNHEM; de adelaars uit
hoffelijkheid naar links gewend. Helmteken: op
een gouden kroon een naar links gewende rode
adelaar met de zijwaarts gerichte vleugels.
Van Oer: in goud een blauwe schuinbalk, aan de
onderzijde beladen met één halve en vier hele
zilveren punten, loodrecht geplaatst op de
schuinbalk en gaande tot voor de bovenzijde.
CBG. Helmteken: op een gouden en blauwe
wrong een gouden vlucht, de rechter vleugel
schuinlinks beladen met de schuinbalk van het
schild, de linker vleugel beladen met de
schuinbalk van het schild.
Zeger van Arnhem tot Nederhagen en Hulshorst (1602-1655), tr. Judith van Oer (1601-1638).
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052 Thomas van Bemmel, Schepen.
Gedeeld, 1. in zilver drie zwarte bemmels (2-1)
(Van BEMMEL), 2. in rood een in drie rijen en
zes kolommen zilver en blauw geschakeerde
dwarsbalk (Van HARN). Helmteken: op een
zwart en zilveren wrong een naar links gewende
zittende goudgehalsbande zwarte windhond.
Dekkleden: zwart en zilver.
Thomas van Bemmel Peters, tr. (2) 1615 Aaltjen
van Harn (1580-1539).
Bron: www.jecampert.scarlet.nl.

166 Goosen Geurt Bentinck, Burgermeester der
Stad Arnhem.
Alliantiewapen: Bentinck / Reede van Ginckel.
Bentinck: gevierendeeld, 1. in blauw een
zilveren ankerkruis (BENTINCK), 2. in zilver
een rode leeuw (Van WIJHE), 3. in goud drie
zwarte kepers (Van HAERSOLTE), 4. in zilver
een rode dwarsbalk beladen met twee zilveren
ramskoppen (Van DELEN).
Van Reede van Ginckel: gevierendeeld. 1. in
zilver twee zwarte hoekige dwarsbalken (Van
REEDE), 2. gevierendeeld, a. in blauw bezaaid
met zilveren blokjes, over alles heen een
gouden leeuw (NASSAU), b. in goud een
gekroonde leeuw met aanziende kop, alles rood
(KATZENELLENBOGEN), 3. in rood een
zilveren dwarsbalk (VIANDEN), 4. in rood
twee gaande gouden leeuwen met aanziende
kop, boven elkaar (DIETZ). Hartschild: in rood
drie zilveren zuilen (2-1), vergezeld in het
schildhoofd van een gouden barensteel met drie
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hangers (Van NASSAU-ZUYLESTEIN), 3. in goud een blauwe dwarsbalk (Van
RAESVELD), 4. in zilver een zwarte schuinbalk, beladen met drie goudgekroonde zilveren
leeuwenkoppen (?). Vier helmtekens: 1. op een gouden kroon twee roodgeklede armen
houdende twee zwarte struisveren (BENTINCK), 2. op een gouden kroon een goudgekroonde
rode leeuw uitkomend (Van WIJHE), 3. op een zilveren en zwarte wrong een zwarte vlucht
(Van REEDE), 4. op een gouden kroon twee geweistangen van natuurlijke kleur (Van
RAESVELD). Schildhouders, rechts een gouden griffioen, links een gouden omziende
griffioen. Dekkleden: rood, blauw en goud.
Goosen Geurt Bentinck, 1654-1695, (zv Wolf Assuerus Bentinck, tr. Christina van Wijhe), tr.
Wilhelmina Jeanne Reede van Ginckel, 1710-1779 (dv Godard Adriaan van Reede, Baron van
Ginckel, Heer van Herreveld, tr. Maria van Nassau-Zuylestein).
www.genealogieonline.nl

082 Wemmer van Berchem, gnrl [generaal]
Admiral, 1623. II Hunthumer. 1644 levendich
affgegaen op sijn versoeck. = hij heeft bij leven
ontslag aangevraagd en gekregen.
Alliantiewapen: Van Berchem / Hunthumer.
Van Berchem: in rood een zilver staketsel,
bestaand uit vijf verticale palissaden, waarvan
de middelste het langste is. Helmteken: op een
gouden kroon een verenwaaier, beladen met het
schild. Dekkleden: rood en zilver.
Van Hunthumer: in zwart een springende
zilveren windhond met gouden geringde
halsband. Helmteken: een gouden antieke
vlucht, waartussen de windhond van het schild.
Dekkleden: zwart en zilver.
POST TENEBRAS SPERO LUCEM Ao ? Na
duisternis hoop ik op licht.
Ook Wemberich van Berchem. Anna van Hunthumer wordt op internet genoemd als zijn
vrouw. Grafzerken van beiden aanwezig in de NH kerk van Doesburg.
Aangezien in het wapen van Anna een hond voorkomt, neem ik aan dat dit een sprekend
wapen is voor het wapen Van Hunthumer. Achteraf blijkt dat ook Muschart al eerder dezelfde
conclusie had getrokken.
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170 Fredrik Hendrik van
Berck, J.U.D., Advocaat
voor het Hof van
Gelderland, Directeur
van de Hollandsche Maatschappy der
Wetenschappen te Haarlem, 1784. Spreuk: Zyt
werkzaam voor u zelf, en voor het Vaderland!
Het nut van d’even-Mensch zoek ik met ziel en
hand!
Alliantiewapen: Van Berck / Tersmitten.
Van Berck: in goud een zwarte goudbeslagen
jachthoorn met rood koord. Helmteken: op een
gouden kroon de jachthoorn getopt. Dekkleden:
zwart en goud.
Tersmitten: gevierendeeld, 1. in blauw een
vijfbladige zilveren goud geknopte bloem aan groen bebladerde steel (“narcis”), 2. in goud
twee schuingekruiste dorsvlegels, 3. in zilver een rode, goud gekroonde draak met zwarte
voorpoten en zwarte voeten, 3. in rood een gouden? smal schuinkruis, vergezeld in elk
kwartier van de bloem van kwartier 1. Helmteken: op een blauwe en zilveren wrong de bloem
uit kwartier 1.
Fredrik Hendrik van Berck, tr. Anna Maria Tersmitten.
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048 Paulus Bitter, schepen.
Gedeeld, I. in goud een zwart staketsel
bestaande uit vijf van boven- en benedeneinden
gepunte smalle palissaden (BITTER), II.
doorsneden, A. gevierendeeld, a en d. in goud
een rode leeuw, b en c. in goud een zwarte
leeuw, B. effen blauw (De VOOGHT).
Helmteken: op een zwart en zilveren wrong drie
zwarte struisveren. Dekkleden: zwart en goud.
Paulus Bitter, ca 1584-1626 (zv Paulus Bitter en
Agnes ten Stevengaeff), tr. Mechtelt de Voogt,
1589- (dv Johan de Vooght en Mechteld
Veeren).
www.genealogieonline.nl/

160 Johan Michiel Bock,
coopman, Anno 1709. Overleden den 15e aug.
Des morgens om ses uiren 1731.
Alliantiewapen: Bock / Nuits.
Bock: gedeeld, I. in zilver een groene boom op
een groene grond, achter de stam een naar links
springende goudgehoornde bruine bok (BOCK),
II. in blauw drie zilveren botten of scharren (2-1)
de onderste tweemaal groter dan de bovenste.
Helmteken: op een zilveren en zwarte wrong een
klimmende naar links gewende bok van het
schild. Dekkleden: zwart en lichtgroen.
Nuits: gedeeld, I. doorsneden, 1. in goud een
omgewende blauwe leeuw, 2. in rood een
zilveren keper, vergezeld van drie gouden rozen
(2-1) (NUITS), II. in goud drie rode zilver
getraliede dwarsbalken (of elke balk beladen met
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vijf zilveren schuinkruisjes) (Van BERLAGIE). Helmteken: op een zilveren en blauwe wrong
een naar rechtsgewend borstbeeld van een goud met een zilveren gezicht en baard en rode
muts, waaraan een zilveren strik. Dekkleden: blauw en goud.
Johan Michiel Bock, tr. 1. Geertruijdt Spoltman, tr. 2. Ida Maria Nuits (dv. Pieter Nuits en
Perina (van) Bernagie).
Bron: genealogieonline.nl/

054 Henryck Bongartt.
Tweede kwartier is Creyvenger.
Gedeeld, I. in zilver een zwart handmerk,
waarvan de voet uit de initialen H en B bestaat
(BONGART), II. in goud een zwarte kraai
(CREYVENGER). Helmteken: op een zwarte
en zilveren wrong het handmerk van het schild.
Dekkleden: zwart en zilver.
Dit zal Hendrick Jansz. Bongart, geb. Ruhrort,
ca 1530/35, “lid van het St Joostenschuttersgilde” te Arnhem”, begr. Arnhem, tr. 1.
Hilleken Wijntgens, tr. 2. Derksken
Craeyvanger zijn.
Bron: genealogs.nl/
N.B. De Arnhemse familie Bongard (spellingen)
voert een zwaan in het wapen. Zie hierna.
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095 Engel Bongardt Henrick-Soon. 1633 Obiit
1652.
Spes mea dei Salutis, 1639 = Hoop is mijn
veiligheid.???
Gedeeld. I. doorsneden, A. in rood een naar
links gewende op zilver water zwemmende
zwaan met opgeheven vlucht (BONGARDT),
II. in rood een gouden lelie (De VREE).
Helmteken: op een rode en zilveren wrong een
zilveren zwaan met opgeheven vlucht en een
gouden snavel. Dekkleden: rood en zilver.
Engel Bongart (1603-1652) (zv Hendrick
Bongart en Derske Craeyvanger), tr. 1628
Aeltje de Vree (? – 1648) (dv. Willem de Vree
en Weyndele Egberts).

141 Engelbert Bongart, Advocaet, 1661
moderata lurant.
Moderate lurant = met bescheiden mond.
In rood een op zilver water zwemmende zwaan
met opgeheven vlucht en gouden snavel.
Helmteken: de zwaan van het schild staan op
een zilveren en rode wrong. Dekkleden: rood en
zilver.
Onderaan: Latijnse tekst.
Wsl. Engelbert Bongart, ov. 1673 (zv. Claas
Bongart en Johanna Craeyvanger), 1628 tr.
Catharina Bloeylant, ov. 1676.
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178 Mr Jacob Anthonie Bouricius, Advocaat
voor het Hof van Gelderland.
Alliantiewapen: Bouricius / Fremeaux.
Bouricius: gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een
schuinbalk, vergezeld van twee jachthoorns,
alles zilver (BOURICIUS), 2 en 3. in rood vijf
versmalde doornachtige gouden
linkerschuinbalken (Van RIEDT).
Fremeaux: in blauw drie zilveren sikkels met
gouden steel.
Drie helmtekens: 1.waarschijnlijk de jachthoorn
tussen een blauwe vlucht, 2. op een zilver en
vermoedelijk blauwe wrong een zilveren zwaan
met opgeheven vlucht en gouden snavel, 3. de
sikkel van het schild tussen een blauwe vlucht.
Schildhouders: twee amors?. De wapens geplaatst voor een gekroonde zuil met nabij de top
de afbeelding van een gouden aanziende leeuwenkop.
Jacob Anthonie Bouricius (zv Adriaan Bouricius en Susanna Maria van Pabst (dv Johan
Hendrik van Pabst en Anna Louisa van Kinschot)), tr 1. Geertruida Johanna Visscher (dv.
Carel Wouter Visscher en Anna Anthonia van Muyden), tr. 2. Margaretha Jacoba Fremeaux
(dv Fremeaux & en la Clé).
Bron: www.geni.com/
179 Mr Roeland Jan Bouricius, 1786.
Zijn grootvader Gerhard veranderde zijn achternaam Bouwer in Bouricius. Geen afbeelding.
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032 Johan Brantsz, hopman.
Gedeeld, I. in zilver boven drie zwarte toortsen
naast elkaar en onder drie gouden lelies naast
elkaar (BRANTSEN), II. doorsneden, a. in goud
een knoestige stam waaruit een gekrulde
bebladerde tak komt, eindigend in een
klaverblad, alles groen (Van DANS), b. in zilver
zwarte lelie (De VREE?). Schildhouder: een
links van de schild staande griffioen, die het
schild aan een lint omhoog houdt, de griffioen
bruinig met zilveren manen en een gouden en
blauwe vlucht; alles op een groene grond.
Johan Brantsen, 1575-1625 burgerhopman,
gemeensman, kerkmeester en huismeester van
het St. Pieter hospitaal (zv Hendrik Brandsz en
Catharina Munter), tr. 1605 Frederijn/
Fredorinde van Dans, ov. 1627.
N.B. Voor De Vree ken ik twee wapens in rood een gouden lelie, en in goud een rode lelie.
Misschien dat er nog een derde wapen is in zilver een zwarte lelie.

104 De Burgermr. Brantssen, Momber des hoves
van Gelderlant, 1637.
Gedeeld, I. BRANTSEN, II. in rood een geënte
dwarsbalk, in het schildhoofd vergezeld van twee
sterren, alles van zilver (Van de SANDE).
Helmteken: op een zilveren en zwarte wrong de
toorts van het schild. Dekkleden: zwart en zilver.
Dr. Hendrick Brantsen (zv Johan Hendrickz
Brantsen en Fredorinde van Dans), tr. 1631
Beatrix van de Sande (dv. Carel van dem Sande
en Godefrida van Wijngaarden).
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150 Henderik: Branzen, I:U:D, Borgemeester der
Stat Arnhem, Anno MDCC (=1700).
Alliantiewapen: Brantsen / Everwijn.
Brantsen: gevierendeeld, 1 en 4, zie boven
(BRANTSEN), 2 en 3. In zilver drie zwarte
schuinbalken (KELFFKEN). Helmteken: op een
zilveren en zwarte wrong de toorts van het schild/
Dekkleden, alleen rechts: zwart en zilver.
Everwijn: gevierendeeld, 1 en 4. in rood een
zilveren kraanvogel met gouden steen in de
rechter opgeheven poot (EVERWIJN), 3 en 4.
KELFFKEN. Helmteken: op een zilveren en rode
wrong de kraanvogel van het schild. Dekkleden
alleen links: zilver en rood.
Hendrik Brantsen (zv Dr. Johan Brantsen en
Beatrix Kelffken), tr. Naleken Everwijn (dv.
Willem Everwijn en Johanna Kelffken).

150 Henderik: Branzen, I:U:D, Borgemeester
der Stat Arnhem, Anno MDCC (=1700).
Tweede wapen: kraanvogel
Gedeeld, I. BRANTSEN, II. KELFFKEN.
Helmteken: op een zilveren en zwarte wrong de
toorts of uitgerukte heideplant van het schild.
Hendrik Brantsen (zv Johan Brantsen en Beatrix
Kelffken), tr 1698 Naleken Everwijn (dv.
Willem Everwijn en Johanna Kelffken).
N.B. Hoewel Hendrik al in 1598 getrouwd was
met Naleken Everwijn, was klaarblijkelijk zijn
wapen in 1700 nog gedeeld zijn beide ouders.
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083 Docter Gijsbert van Brienen.
In zilver een omgewende rode springende
eenhoorn. Helmteken: op een rode en zilveren
wrong de eenhoorn uitkomend. Dekkleden: rood
en zilver.
Welke Docter Gijsbert en waarom is het wapen
omgewend?

007 Arnolt van Bryenen, schepen, 1606.
Gedeeld, I. Van BRIENEN omgewend, II. in
blauw een zittende zilveren goudgehalsbande
windhond (SLUIJSKEN). Helmteken: op een
rode en zilveren wrong de eenhoorn van het
schild uitkomend. Dekkleden: rood en zilver.
Arend van Brienen, 1523-1612 (zv Gijsbert van
Brienen en Anneke van Hackfort tot
Soetendaele), tr, Margaretha Sluijsken (dv. Johan
Sluijsken en Aleida van Doornik).
Bron: genwiki.nl/
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011 Jasper van
Brijenen obijt
den 16 maij anno
1606. Van
Brienen en Van der Horst.
N.B. Identiek aan Van Arnhem.
Gedeeld, I. Van BRIENEN (omgewend), II. in
zilver een rode adelaar (Van der HORST).
Helmteken en dekkleden: Van BRIENEN
Jasper van Brienen, heer van Lathmer (zv Jacob
van Brienen, heer van Lathmer en Elisabeth van
Capelle), tr. 1. Aleida van der Horst, vrouwe van
Mulckhave, tr. 2 Louise/Wyse Sasbout.
Geb 3 Cooningen dach 1525 ende in tiaer [het jaar] 1550 heefft hij den papegaij affgeschoten en is
geweest coninck van Ste Joost Schutterie ende in tself die iaer is hy geweest Brudegom en tr aewuhen
[trouwen] en is gestorven in tiaer 1606 op den 16e May olt synde 81 iaer 7 maenden, 10 dagen.

018 Gijsbert van Brijnen ao 1587, sijn
Introdu[ctie] betaelt obijt 30 Septemb 1616
Gedeeld, I. in zilver een omgewende eenhoorn
(Van BRIENEN), II. in goud een zwart merk.
Helmteken: op een zilveren en rode wrong de
omgewende eenhoren van het schild uitkomend.
Dekkleden: rood en zilver.
Onderaan een twee Latijnse regels.
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148 Johan van Brienen,
I.U.D., ordenaris Raad des
Furstendoms Gelre, en
Graeffschap Zutphen,
eerste regerende
Burgemeester der Stat
Arnhem. MDCXI (=1711).

Alliantiewapen: Van Brienen / Kelffken.
Van Brienen: gevierendeeld, 1 en 4. Van
BRIENEN, 2 en 3. CRAEIJVANGER/
CREVENGER. Helmteken en dekkleden rechts:
Van BRIENEN.
Kelffken: gevierendeeld, 1 en 4. KELFFKEN, 2 en
3. In zilcer twee xwarte toortsen, een groen
schildhoofd beladen met drie gouden sterren naast
elkaar (SCHRASSERT). Helmteken: zilveren
vlucht als Kelffken beladen en met een gouden
spoor geplaatst dwars op de richting van de
schuinbalken.
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022 Nicolaes van Brijnen obyt Ao 1651 Apr.
Niet gevonden.
Gedeeld, I. (Van BRIENEN omgewend), II. in goud
een zwart merk. Helmteken: op een zilveren en rode
wrong de eenhoorn van het schild uitkomend.
Dekkleden: rood en zilver.
Onderstaande tekst in Latijn.

034 Jasper van Bryenen Jasperszn, obijt de 29
maij anno 1612. Latijnse tekst niet overgenomen
In zilver een ongewende rode eenhoorn.
Helmteken: op een rode en zilveren wrong de
eenhoorn van het schild uitkomend. Dekkleden:
rood en zilver.
Waarschijnlijk zv Jasper van Brienen, heer van
Lathmer, tr. 1. Aleida van der Horst, vrouwe van
Mulckhave, tr. 2. Louise/Wyse Sasbout.
Zie hiervoor.
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065 Johan van Bryenen. II Crayevanger
Gerdeeld, I. Van BRIENEN (ongewend), II.
CREVENGER. Helmteken: op een rode en
zilveren wrong de eenhoorn van het schild
uitkomend. Dekkleden: zilver en rood.
Misschien was Johan nog niet getrouwd en
gebruikt hij de wapens van zijn ouders Gijsbert
van Brienen en Lucretia Craeyvenger. Hij tr.
Johanna Elisabeth de Beyer (dv. Johan de Beyer
en Reynira Schrassert).

072 Reyner van Bryenen, 1617.
Van BRIENEN. Omgewend.
Reinier van Brienen (zv. Johan van Brienen en
Lucretia Craeyvanger), tr. Hilletje Everwijn (dv.
Reinier Everwijn en Ermengarde Tulleken).

18

164 Reinder van Brienen, I:U:Dr:, Burgermeester
der Stad Arnhem, Electus den 7 Junii 1748.
Van BRIENEN omgewend.
Reinder van Brienen (zv Jan van Brienen en
Elisabeth de Beyer), tr. Anna Catharina Opten
Noorth (1716-), (dv Gijsbert Opten Noorth en
Helena Henrica van Eck).

127 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. II
Krevenger. Naam in potlood
St. Wolborgen = St. Walburg?
Gedeeld, I. Van BRIENEN omgewend, II. in goud
een kraai (CRAEYVENGER). Helmteken: op een
rode en zilveren wrong de eenhoorn uitkomend.
Dekkleden: rood en zilver.
Gijsbert van Brienen, 1628-1678, burgemeester
Arnhem, tr. 1649 Lucretia Craeyvanger (-1672)
(dv Jan Craeyvanger en Cornelia Sluijsken).
Bron: //genwiki.nl/gelderland

058 Johan van Bruijssel: geen wapen getekend.
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056 Johan Buddingh, Schepen. II in zilver 3
zwarte bemmels > Bemmel.
Gedeeld, I. in goud een met de punten naar boven
schuinlinks geplaatste rode
droogscheerdersschaar (BUDDINGH), II. in
zilver drie zwarte bemmels (2-1) (Van
BEMMEL). Helmteken: op een rode en gouden
wrong een omgewende antieke gouden vlucht
met er tussen de droogscheerdersschaar van het
schild. Dekkleden: goud en rood.
Johan Buddingh (ca 1567-1527) (zv Henderick
Buddingh en Ann van Sallandt), tr. Maria van
Bemmel (cz 1567-1622) (dv. Tomas Buddingh
en Anna van Lijnden).
Bron: Datema, A. & J.J. Jager. 1992. Tabula
Batavorum 1992; genealogieonline.nl

027 Paulus van Bruysselen geen wapen getekend.

181 F.B. van de Capellen tot Rysselt. II Bentinck.
Ht Bentinck Ht 1 de kapeltoren van het schild.
Van der CAPELLEN: om blauw een zilveren
ankerkruis met op de rechterarm een gouden
kapeltoren. Helmteken: op een blauw en zilveren
wrong de kapeltoren van het schild.
BENTINCK: in blauw een zilveren ankerkruis.
Helmteken: twee roodgeklede armen, elk
houdende een zwarte dtruisveer. Schildhouders:
twee gouden griffioenen, rechts kruipend, links
omziend.
Frederik Benjamin van der Capellen,
burgemeester van Zutphen, tr. Johanna Elisabeth
Bentinck, heer en vrouw van Rysselt (testament
1779).
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182 potloodschets R.I. van de Capellen tot de Marsch

Robert.Jasper van der Capellen van den Marsch: zie boven. Hij tr.Sara Jacoba Van den Velde.
Van de Capelle: Van de CAPELLE..
Van der Velde: drie zwarte schoorsteenhalen naast elkaar, vergezeld in het schildhoofd van
tweemaal vier aanstotende vierkanten, geplaatst in de vorm van twee schuinkruisjes en
beneden van drie golvende dwarsbalken. CBG.
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077 Nathan Cloutier, 1620. II Swarthoff
Cloutier/Clautier: zie volgende.
Volgens Muschart is dit Swarthoff: drie wezels
boven elkaar), maar omdat de staarten dik zijn
kunnen het vossen zijn.. Helmteken: op een zwarte
en zilveren wrong twee afgewende zwarte
drakenkoppen met hals en rode pijltong.
Dekkleden: zwart en zilver.
Nathan Clautier, tr. Gertruyt Janssen (van Dongen,
meded. Henk de Raad, 2 mei 2017). Hun zonen
Johan en Carell, en twee dochters.
Gertruyt Janssen was weduwe.

096 Daniel Clautier.
Gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een lage keper
vergezeld van drie zwarte vogels (2-1)
(CLAUTIER), 2 en 3. in zilver een rode
schuinbalk, vergezeld boven en beneden van een
zilveren bokkekop. Helmteken: op een zwarte en
zilveren wrong twee afgewende zwarte
drakenkoppen met hals en gouden pijltong
Daniel Nathan Clautier, controleur van de
Konvooien in Arnhem (1627.
Zijn broers (1634) Johan, ontvanger te Wezel en
Rembout, ontvanger te Doesburg.
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145 Nathan Clautier, Anno 1664. Obiit 27
Nove[mber] 1666.
CLAUTIER. Zie hiervoor. Helmteken: de
drakenkoppen zonder tong.

139 boven Johs Clautier Anno 1660
Beneden: Petrus Clautier, Ao 1660. I en IV
Clautier, II en III. Overbeke.
CLAUTIER. Zie hiervoor. Gouden pijltong.
Petrus Clautier Contrarolleur van de Convoijen
ende Licenten ende Commissie: van het ?pressen
van de Schepen en ?tochtpeerden.
N.B. Ik heb geen bevestiging gevonden dat het
wapen Overbeke als kwartieren aanwezig is. Het
door de Heraldische databank (CBG) gegeven
wapen Overbeke/Overbeeke is wel een keper,
vergezeld van drie merletten, twee boven en één
beneden.
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014 Geurt Cock.
In goud een zwart merk. Helmteken: op een
zwarte en gouden wrong een zwarte en gouden
omgewende antieke vlucht. Dekkleden: goud en
zwart.
Geurt Cock (zv Rijck Cock en Aerland Jacobs),
tr. RK Amersfoort 1698 Maria Gallo/Galloy.

129 Gijsbert Coets, M.D., Ao 1652. II van
Lennep.
Gedeeld, I. in zilver drie jachthoorns,
goudbeslagen en –gemond (2-1) (COETS), II.
doorsneden, A. in rood een gaande gouden
aanziende leeuw, B. effen zilver (Van LENNEP).
Helmteken: uit een gouden kroon een bruine
stronk met zijtak, waaraan een jachthoorn van het
schild. Dekkleden: zwart en zilver.
Gijsbert Coets (zv Coets van Ameldonck en
Hendrichen van den Dael), tr. Emmerik 1629
Christina van Lennep (dv. Abraham van Lennep
en Elisabeth Schrieck).
Gijsbert Coets was stadsordinaris medicus van
Arnhem en stadhouder van Willem van Oranje in
het Kwartier van Veluwen.
Bron: //smaak.home.xs4all.nl/
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47 Koets, J.U.D., Sr Momber deser Lantschap,
1702. Naderhant eerste momber, en schepen van
Arnhem. Obiit in Octr 1720.
COETS.
Jacob Coets, 1649-1720), burgerhopman en
burgemeester, en vele andere functies) (zv
Gijsbert Coets en Christina van Lennep), tr.
Hendrina Coets. Wie is zij?
Bron: genwiki.nl/gelderland/

163 Gerhard Coets, J.V.D., Borgemeester Der
Stad Arnhem, Ao 1709. Obiit 1736 26 april.
Schepen en burgemeester van Arnhem, 1724 lid
van het Sint Nicolai Broederschap te Arnhem.
COETS.
Gerhard Coets, borgemeester, ov. 1736,
oomzeggende neef van Hermannus Coets.

25

129. Gijsbert Coets M.D. Ao 1652.
Gedeeld, I. COETS, II. gedeeld, a. in rood een
gaande aanziende gouden leeuw, b. effen zilver
(Van LENNEP). Helmteken en dekkleden:
COETS.
Gijsbert Coets, M D 1652 (zv Ameldonck Coets
en Hendrichen/Hendrika van den Dael), tr. 1629
Christina van Lennep, 1603-1688 (dv. Abraham
van Lennep en Elisabeth Schrieck).
Bron: //smaak.home.x4all.nl

120 Henrick Coets, Secretaris Ao 1652.

Gedeeld, I. COETS, II. in zilver een uitgerukte
groene boom (VERSTEGEN). Helmteken en
dekkleden: COETS.
Henrick Coets (1699-), secretaris (zv Ameldonck
Coets en Hendrika van den Dael), tr. 1636
Willemke Verstegen (dv. Hendrick Verstegen).
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003 Michiel: van Coxie, I:U:D. Borgemeester der
Stat Arnhem. Anno MDCC (=1700).
Alliantiewapen: Coxie / Opten Noort.
Coxie: gevierendeeld, 1 en 4. doorsneden, A. in
goud een uitkomende zwarte tweekoppige
adelaar, B. in zilver zeven liggende rode blokjes
(3-3-1), 2 en 3. in goud drie zwarte,
roodgekamde hanen. Helmteken: op een zwarte,
rode en zilveren wrong een zwarte vlucht.
Dekkleden rechts: zwarte en goud.
Opten Noort: gevierendeeld, 1 en 4. in rood drie
gouden winkelhaken, 2 en 3. Van BRIENEN.
Helmteken: op een rode, gouden en zilveren
wrong twee schalmeien, waartussen een
winkelhaak van het schild zweeft, alles goud.
Dekkleden links: goud en rood.

008 Johan van Dans, schepen, Ao 1617 des
Augusti [datum zwart gemaakt] gestorven.
Gedeeld, I. Van DANS, II. in goud een halve
zwarte, goudgekroonde ram (STRAATMAN).
Helmteken: een schedel getopt met twee
schuingekruiste ribben, alles zilver. Dekkleden:
groen en goud.
Johan van Dans, tr. 2. Margaretha Straatman (dv
Arnt op ter Straten en Maria Voet).
Bron: //smaak.home.x4all.nl/
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029 Diederich van Dans, Ontfanger. Gedeeld, I
doorsneden a.van Dans, b. in zilver een zwarte
lelie, II van den Bergh (lelie en vier blokjes).
Gedeeld, I. doorsneden, A. Van DANS, B. ?De
VREE, II. Van den BERGH.
Misschien Derck van Dans, tr. Elisabeth
Gerritsdr van den Berg > Nalida van Dans, tr.
1635 Willem de Vree.
Boven bij Brantsen meldde ik dat er mogelijk een
wapen de Vree: in zilver een zwarte lelie, bestaat.

093 Arendt van Dans, schepen, 1629. II Engelen,
III vdBerch, IV van Ommeren. //Arnolt.
Gwvierendeeld, 1. Van DANS, 2. ENGELEN, 3.
Van den BERCH, 4. Van OMMEREN.
Van Dans X vdBergh
Engelen X vOmmeren
|
|
Van Dans
X
Engelen
|
Arendt van Dans
Arendt van Dans (1510-), tr. Wichman van den Bergh
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028 Johan Dibbets.
II doorsneden a. van Ratinghen, b. zie 029
Gedeeld, I. in blauw drie gouden ringen (2-1)
(DIBBETS), II. doorsneden, a. in goud een zwart
merk (Van RATINGHEN), b. in zilver een
zwarte lelie (?de VREE). Helmteken: op een
gouden en blauwe wrong de ring tussen een
omgekeerde gouden en blauwe antieke vlucht.
Dekkleden: goud en blauw.
Geen aanvullende gegevens op internet gevonden
(sept. 2016).

066 Johan Dibbets, Schepen ende Leenchriffier,
1616. Mijn Leven is t sterven, Christus is mijn
Erve
DIBBETS. De antieke vlucht omgewend.
Johan Dibbets, beëdigd substituut-griffier van de
Kanselarij. Zijn zoon is Otto; hij is eveneens
beëdigd substituut-griffier van de Kanselarij.
Beëdigd 1653 (zie hierna).

Welke?
Johan Dibbets, tr. Judit Engelen.
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089 Diderick Dibbets, Schepen.
DIBBETS.
1625-1647 o.a. burgemeester en schepen.

123 Otto Dibbets, Leen Griffier, 1651. Obiit
1657.
N.B. De doorgehaalde naam en datum was
klaarblijkelijk op de verkeerde bladzijde
geschreven.
DIBBETS.
Otto Dibbets, beëdigd substituut-griffier van de
Kanselarij, beëdigd 1653 (zv Johan Dibbets,
beëdigd substituut-griffier van de Kanselarij).
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078 Joncker Diederick van Eck, Burgermeester
der Stadt Arnhem, 1621.
Alliantiewapen: Van Eck / Van Sallandt.
Van Eck: Van ECK (zie volgende). Dekkleden
rechts: rood en zilver.
Van Sallandt: in zwart een klimmende, zilveren
ram met horens, hoeven en geslachtsdeel van
goud. Helmteken: op een zwarte en zilveren
wrong de ran van het schild uitkomend in een
zwarte antieke vlucht. Dekkleden links zwart en
zilver.
Diederick/Dirck van Eck, 1563-1631 (zv Adriaen
van Eck en Geertrui van Leeuwen), tr. 1588
Josine van Sallandt, vrouwe van de Parck (dv
Johan van Sallandt en Belia van Stepraedt).

156 Hendrik Ian van Eck, I:U:D:, Borgemeester
der Stad, MDCC Arnhem. XVII (=1717).
Gedeeld, I. effen rood, II. effen groen (lijkt hier
blauw), overallesheen een zilveren schuinbalk.
Helmteken: op een zilveren, rode en groen wrong
drie pluimen rood, zilver en groen (lijkt blauw).
Dekkleden: rood en zilver.
Het niet adellijke Van Eck-wapen: rechts rood,
links groen.
Hendrik Jan van Eck, 1682 - --zv Willem Janssen
van Eck en Grietje Cornelissen.
Bron; genealogieonline.nl/
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180 J.C. van Eck, 1785.
Alliantiewapen: Van Eck / Van Till.
Van Eck: groen en rood, over alles heen een
zilveren schuinbalk. Schildhouder: een omziende
gouden leeuw (Van ECK).
Van Till: in rood een verticaal geplaatste pijl,
vergezeld links en rechts van een ring, alles van
zilver. Schildhouder: een gouden adelaar, die
vanachter het schild komt. (Van TILL). Alles op
een sokkel.
Het adellijke Van Eck-wapen rechts groen, links
rood (zie hiervoor).
ACZ: Johan Karel van Eck, 1757-1836, jonkheer
1814, baron 1822, Heer van Overbeek, Vieracker
en Ommenshof, ambtsjonker van Brummen 1778, in de ridderschap van Veluwe 1779 enz.
enz. (zv. Samuel van Eck en Wilhelmina Catharina van Eck), tr. 1778 Fransesca Madelon van
Till, 1756-1823 (dv. Gijsbert Casijn van Till en Anna Maria Berg).

071 Henderick Engelen, besiener, 1617. Christus
is mijn Leven, Sterven is mijn Gewijn, Anno
1621.
Gedeeld, I. ENGELEN, II, doorsneden A. in
goud twee schuingekruiste zwaarden met de
punten omlaag en een rode kwartiervoet, B. in
zilver de helft van een gouden molenrad.
Schildhouder: een engel staande op een grond.
Het toepassen van goud op zilver is heraldisch
ongebruikelijk.
Welke Hendrick Engelen?

32

049 Engel Engelen Janszn, Rentme[est]er,
schepen, obiit 1635 II. Wyntgens in zilver een
zwarte lier vergezeld boven van een rode
zespuntige ster
Alliantiewapen: Engelen / Wyntgens (de laatste
naam in potlood bijgeschreven).
Gedeeld, I. in rood een klein breedarmig kruis
vergezeld van drie ruiten (2-1), alles zilver
(ENGELEN) II. in zilver een zwarte lier
overtopt door een rode ster (WYNTGENS).
Schildhouder: een engel met lichtrode gewaad
en blauwe vleugels. Alles op een grond.
Op internet: niets gevonden.

060 Engelbert Engelen Ottesz, Griffier haues
[hoves] van Gelderlandtt. Obiit ulto Iuli [31 juli]
1614. II Versteegh.

Gedeeld, I. ENGELEN, II. in zilver drie geplante bomen naast elkaar, alles groen
(VERSTEEGH). Helmteken en dekkleden: ENGELEN.
Engelbrecht Ottes Engelen (1573 - -- (zv Otto Engelen en Naleken van Brienen), tr. 1602
Sophia Willemsdr Verstegen
Dus zijn vader is Ott Engelen en haar vader Willem Verstegen.
Bron: genealogieonline.nl/
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064 Engel Engelen, Besiener.
Bij geschreven: Anno 1627
Gedeeld, I. ENGELEN, II. in zilver een zwart
merk. Schildhouder: een engel staande op een
zandgrond.
Niet gevonden op internet.

101 Ott Engelen, substituut (doorgehaald)
Griffier. 1635. In inkt rechtsboven: Ott Engelen.
Gedeeld, I. ENGELEN, II. EVERWIJN.
Helmteken en dekkleden: ENGELEN.

Ott/Otto Engelen (1606-), tr. Luitgen/Lucretia
Reynersdr Everwijn.
Bron: www.myheritage.nl/
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115 Otto Engelen, Hopman
end Advocaet des hoves
van Gelderlant, 1641. Obiit
1652.
Gedeeld, I. ENGELEN, II. in goud een zwarte
praam, de ring en het rechter uiteind versierd met
rode linten (Van GESSER). Helmteken: op een
rode en zilveren wrong het kruis van het schild.
Dekkleden: rood en zilver.
Otto Engelen, JUD, Advocaet des Hoves van Gelderlant, te Arnhem,hopman (zv Gijsbert
Engelen en Anna van Ommeren), tr. Christina van Gesser (Deventer 1613 Arnhem ca 1685
(dv. Jan Van Gesscher en Aaltje Scholier).

036 Gijsbert Engelen obiit 1640
Godt Is die hope mijne heijls
Gedeeld, I. in rood in het hart een breedarmig kruis,
vergezeld in het schildhoofd van twee en in de
schildvoet van één ruit, alles zilver (ENGELEN), II.
in goud drie zwarte goudgekroonde gaande leeuwen
(Van OMMEREN). Helmteken: op een zilveren en
rode wrong het kruis van het schild. Dekkleden:
rood en zilver.
Johanna van Ommeren, wed. Engelen (Doesburg
1643).
Bron: GAA.
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088 Joncker Henrick van Essen, Raett in
Gelderlandt. Obiit 1640.
Alliantiewapen: Van Essen /.Loose.
Van Essen: in zilver een zwarte schuinbalk,
beladen met drie gouden ruiten, gerangschikt in de
richting van de balk. Helmteken: op een zilveren, zwarte en gouden wrong twee hoorns, de
rechter goud, de linker zwart. Dekkleden: links zwart, goud en zilver.
Tengnagel: In zwart drie gouden wassenaars (2-1). Helmteken: op een zwarte en gouden
wrong een vlucht, beide vleugels doorsneden goud en zwart. Dekkleden: goud en zwart.
Hendrik van Essen (ca 1579-1640), tr. Swane Pensea Loose (dv. Geert/Gerhard Loose, raad
Zwolle en 1. Swane Schaep). CBG: Loose.

114. Fredrick van Essen, Richter tot Arnhem
Ende In Veluwen Zoom, 1641. II van Varick.
Alliantiewapen: Van Essen / Varick.
Frederick Hendrick van Essen (1617-1671) (zv.
Lucas Willem van Essen en Judith van der
Capellen), tr. 1641 Anna van Varick (16201677) (dv. Philip van Varick en Lubberta
Goltstein).
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040 Jacop Everwijn II Engelen.

Gedeeld, EVERWIJN (omgewend), II.
ENGELEN. Helmteken en dekkleden:
EVERWIJN (omgewend).
Jacobus Everwijn, ov. 1602 (zv Walburg
Everwijn en P—de Sille), tr. Naleken Engelen
(dv. Jan Engelen en Luyd Sluysken).
Bron: genwiki.nl/gelderland/

057 Reyner Everwyn Evertszn. Betaelt. Rien
Sans Dieu II Crayvanger.
Rien sans Dieu = Niets zonder God.
Gedeeld, I. EVERWIJN ( ongewend),
II.CREVENGER. Helmteken en dekkleden:
ENGELEN (omgewend).
Reyner Everwijn (zv Evert Everwijn en
Wilhelmina van den Sande), tr.Naleken
Crayvanger (dv Reijndert/Reinier Craevanger en
Catharina Engelen).
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130 Willem Everwijn, 1652. OBIIT XXVII
FEBRU: M.DC.LXVII (=27-02-1667). De steen
van goud.

EVERWIJN.
Willem, ov. 1667 (zv Willem Everwijn en
Johanna Sautijn), tr. 1654 Geertruyd Kelffken
(dv. Johan Kelffken en Susanna Dorre).

131 Gillis Everwijn, 1653. Steen van goud.
EVERWIJN.
Gillis Everwijn (zv Everardt Everwijn en Sara
Sautin). Ongehuwd overleden.

38

138 J. Everwijn N.B. De bovenhelft van het jaartal
is afgesneden.
Jacobus 1658.
EVERWIJN.
Deze? Jacob Everwijn, 1633-1707, auditeur ter
rekenkamer van Gelderland en Zutphen van 16581707, schepen en burgemeester (zv. Johan
Everwijn en Christina Kelffkens). Ongehuwd.

087 Johan Everwijn, Schepe[n].
EVERWIJN.
Dr Johan Everwijn, substiruut-momber 1626,
burgemeester 1630, tr. 1632 Christine Kelffkens
(1613-1673) (dv Dr Johan Kelffken en Susanne
Dorre). Zij tr. 2. Everhard Everwijn.
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042 Reyner Everwijn, schepen
Gedeeld, EVERWIJN (omgewend), 2.
TULLEKEN. Helmteken en dekkleden:
EVERWIJN (de kraanvogel omgewend).
Reynier Everwijn, tr. Ermgard Tulleken, geb,
Palmzondag 1569 (dv. Evert Tulleken en Hilleken
Gaijmans).

097 Evert Everwijn, Burgermr. II Sautyn.
Op het latwerk gelegd

Gedeeld, I. EVERWIJN (ongewend), II. in rood
en zilver latwerk (SAUTIJN). Helmteken en
dekkleden: EVERWIJN.
Gebruikt Evert de wapens van zijn ouders?
Evert Everwijn (zv. Willem Everwijn (zv Evert
Gijsbertsz Everwijn en Wilhelmina van de
Sande)), tr. 1619 Johanna Sautijn (dv. Gillis Satijn
en Petronella Wachtmans).

40

167 Iohan de Greve, Burgermr der Stad Arnhem.
II Ribbius, III Bongart IV Ughelen
Gevierendeeld, 1. in goud een groene plant met
drie stengels, elk eindigend in een blauwe bloem;
alles op een groene grond (De GREVE), 2. in
zwart drie zilveren ribben (2-1) (RIBBIUS), 3.
BONGARDT (omgewend zie boven), 4. Van
UGCHELEN (zie beneden). Twee helmtekens:
boven kwartier 1 op een kroon de plant van het
schild, 2. boven kwartier 2 op een zwart en
zilveren wrong een rib van het schild. Dekkleden:
rechts blauw en goud, links zwart en zilver.
De Greve X Bongart
Ribbius X Ugchelen
|
|
De Greve
X
Ribbius
|
Johan de Greve
|
Johan de Greve (zv Nanning de Greven (zv
Willem de Greve en Hendersken Bongarts) en
Henrica Bongart), tr. Hesther Ribbius (dv. Joannis Ribbius en Hesther van Uchgelen).
Bron: genealogie Van der Hoop.

184 geen naamsaanduiding: zie hierna.
GROTHE
In rood een zilveren dwarsbalk, beladen met een
Iwart kleverblad. Helmteken: op een rode en zilveren
wrong twee trompen, rechts zilver, links zwart,
waartussen een groen het klaverblad. Dekkleden:
rood, zilver . zwart en groen.
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Grothe 183 Geen verdere aanduiding.

Grothe: GROTHE.
Roosmale: in groen een drie goudgehoornde
zilveren ramskoppen (2-1). Boven de schilden
een gouden kroon.
Waarschijnlijk Alexander Johan Grothe, 17561838, in 1832 wonende in Utrecht (zv Laurens
Grothe, heer van Nimmerdor en Clare Elisabeth
van Dam), tr. Louise Elisabeth Roosmale, 17561839 (dv. Egbert Theodore Roosmale en Beatrix
Laurentia Grothe).
Bron: CBG.

124 Derck Ham de Jongh, 1651 Besiender van
de Groten Gelderssen Tol. II Otters.
Gedeeld, 1. in rood vijf gouden hammen (2-1-2),
2. in zilver op een groene zwevende grond een
otter van natuurlijke kleur met vis in de bek,
Helmteken: op een zwarte en rode wrong tussen
een zwarte en rode vlucht een ham van het
schild. Dekkleden: goud en rood.
Derck Ham, “besier” (besiender), ov. voor 12
feb. 1617, tr. – Otters.
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102 Derck
Ham,
Besiender van
de groten
Geldersche
Toll, 1635.
Die weet wat
noodich is
geeft wat
salich is. II 3
groene vlasplanten met bebladerde (2) stelen met
blauwe bloemen.
Gedeeld, I. HAM (zie boven), II. drie blauwe
bloemen aan groene bebladerde stelen (2-1).
Helmteken: op een rode en gouden wrong een
gouden en rode vlucht waartussen een ham van
het schild. Dekkleden: goud en rood.

II is wsl. --- De Greve.
Hij moet een zoon of kleinzoon van Derck Ham nr 124.

090 Wilhem van Harn, Secretarius. II van Rheydt.
Gedeeld, I. in rood een wit en blauw
geschakeerde dwarsbalk drie rijen en zes
kolommen) (Van HARN), II. in zilver drie
hanenkoppen (Van RHEYDT). Helmteken: op
een kroon een uitkomende moor met rode mantel
en zilveren kraag en een gouden hoofdband.
Dekkleden: rood en zilver.

Justine et abstine
Willem van Harn, tr. – van Reydt.
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126 Diederich van Harscamp II Dibbets
Gedeeld, I. in zilver een kruis, waarvan de
verticale armen rood en de horizontale armen
blauw gekleurd zijn, alle vier armen in het hart
gepunt )Van HARSCAMP), II. DIBBETS. Links
van het schild een gouden griffioen, die het schild
aan linten omhoog houdt; alles op een gouden
grond.
Dirck van Harscamp, ov. 1645 88 jaar oud (zv
Evert Harscamp), tr. Geertruijd Dibbets
Reijniersdr, ov. 1636 oud 80 jaar
Bron: www.blancke-bogaert.nl/

118 Barent van Harscamp, Burgemeester der
Stad Arnhem ende Gedeputeerde des Quartiers
van Veluwe. Obiit den 26 Juny 1699. II vogels.
Gedeeld, I. in zilver een kruis, waarvan de
verticale armen rood en de horizontale armen
blauw gekleurd zijn, alle vier armen in het hart
gepunt (Van HARSCAMP), II. om goud drie
zwarte vogels (VOGELS).
Berend van Harscamp, burgemeester van
Arnhem, tr. Christina Vogels.
CBG: wapen Vogels: in zilver drie zwarte vogels
(2-1).
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025 Henrijck Heij, II Brienen
Obijt Anno (niets ingevuld)
Gedeeld, I. in zilver drie zwarte schoorsteenhalen
2-1) (HEIJ), II. BRIENEN. Helmteken: een schuin
naar links gestelde naakte natuurlijke vrouwentors
met op de rug hangende goud haar en op het hoofd
een groene lauwerkrans en hebbende in elke
opgerichte hand een schoorsteenhaal van het
schild. Dekkleden: zilver en zwart.

074 Gysbert Henrickx van der Houtvoort, 1618
In rood drie goud gemond, geopend en beslagen
zilveren jachthoorns. Helmteken: op een zilveren
en rode wrong de jachthoorn van het schild.
Dekkleden”rood en zilver.
Op internet geen gegevens.
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176 G. Hultman, 1785. > C.? Hultman.
Mogelijk Carolus Carlsson Hultman, geb./ged.
Tammisaar, Uusimaa, Finland 8/11 september
1745 ( zv. Carl Hultman en Elsa Goliin).
Bron: //familysearch.org/
Alliantiewapen Hultman / Chambon.
Hultman mogelijk van Zweeds-Finse oorsprong.
Hultman: gevierendeeld, 1 en 4. in in zilver drie
zwarte ringen (2-1), 2 en 3. in goud in het
schildhoofd twee rode rozen, en in de schildvoet
een hart, 2. in goud een verkort zwart kruis, 3. als
kwartieren 2 en 3 in het eerste kwartier, 4. in goud
een zilveren ruit (of parallellogram), waarop drie
zwarte vogels uitkomend, rechts en links en
beneden van een rode lelie, in het schildhoofd
twee aan de voeteneinden schuingekruiste bruine
geweien of takjes, waartussen een naar rechts
vliegende vogel. Twee helmtekens: 1. een
groengeklede arm, houdende een zilveren zwaard
tussen een zilveren vlucht, 2. het verkorte kruis
tussen een gouden vlucht.
Chambon: gevierendeeld, 1. in rood een zilveren stappende schaap (CHAMBON), 2. in
zilver een ?, 3. in zilver een dromedaris op grond, alles groen (?Cuper (van Holthuizen)), 4. in
zilver een zwart kruis, beladen met vijf gouden zwijnskoppen (1-3-1) (Kolve). Twee
helmtekens: 1. een zilveren schaap staande op een gouden grond tussen een rode vlucht, 2.
een gouden vliegende om een zilveren toren, tussen een zilveren vlucht.
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043 Thonis Huijgen
In zilver twee zwarte dwarsbalken. Helmteken:
op een zwart en zilveren wrong een zilveren
adelaarskop met hals tussen zwarte antieke
vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.
Is dit Antonie Huijghens (1510-1565) (zv.
Antonie Huijghens en Adelheid Manmaker), tr.
1540 Adelheid Heeck (1520-?) (dv. Willame
Heeck en ?).
Hun zoon is Willem Huijghens, heer van
Schoonderlocht en Opvoorst.

143 Wilhelm Huijghens tot Overhage,
Burgermr
In zilver twee zwarte dwarsbalken.
Helmteken: op een zilveren en zwarte wrong
een zilveren adelaarskop met halsen een
gouden tong tussen een zwarte vlucht.
Dekkleden: zwart en zilver.

Welke Willem Huijghens?
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070 Rutger Huijghen, Schepen, 1617. Obiit 21
August: Ao M.DC.LXVI (=1666).
HUIJGHEN. Helmteken en dekkleden:
HUIJGHEN (antieke vlucht).
Rutger Huijghen, 1586-1666, burgemeester van
Arnhem, raad van het Hof van Gelderland,
rentmeerster van de Veluwe, eerste huismeester
van St. Nicolaasbroederschap, etc. zv Willem
Huijghen (zie volgende), tr. 1581 Willemke
Tulleken (zie volgende).

009 Wilhelm Huyghen, schepen.
Iespera Mieux. = ik hoop op het beste.
(J’espère)
Obijt ao 1616 Die 18 Augusti
Vivant adora son Christi = levend aanbad hij zijn
Christus
Cherit son Espouse et ses Enfans = houdt van
zijn vrouw en zijn kindern
Aima son prochaine et sa Patrie = houdt van zijn
nabestaanden* en zijn vaderland
*in de oude betekenis = diegenen die hem na
(dichtbij) zijn.
Gedeeld, I. in zilver twee zwarte dwarsbalken
(HUYGHEN), II. in goud een zwarte dwarsbalk,
beladen met twee goudgehoorde ramskoppen
naast elkaar (TULLEKEN). Helmteken: op een
zilveren en zwarte wrong een zilveren
adelaarskop met hals binnen een zwarte antieke
vlucht, alles omgewend.
Willem Huyghen (1545-1616), heer van
Schoonderlogt en Opvoorst, burgemeester van Arnhem 1590 (zv. Anthonie Huyghen(s) en
Adelheid Heeck), tr. 1584 Willemken Rutgersdr Tulleken (1559 - ?)
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081verso alleen tekst 1623 Everhard Huijgen,
Commissaris.
081bis Everhard Huijgens, Heer tot Overhage,
Commissaris van de monsteringe in Gelre,
Coninck. 1623.
In zilver twee zwarte dwarsbalken. Helmteken:
op een zilveren en zwarte wrong een zilveren
adelaarskop met hals uitkomend. Dekkleden:
zwart en zilver.
Everhard Huyghens (1594-1674), zn Willem
Huyghen en Willemken Tulleken, tr. Maria van
Ommeren.
Het goed Overhage, door E. Huyghen.

019 Lambertt
Kempinck betalett
Gedeeld, I. in blauw
drie gouden besanten
(2-1) (KEMPINCK),
II. in blauw drie
gouden ringen (2-1)
(DIBBETS).
Helmteken: op een
gouden en blauwe vlucht een gouden vlammend
vuur. Dekkleden: blauw en goud.
Lambert Kempinck en Christina Dibbets.
Er is ook een Christina Dibbets, wed. Cornelis
Botter. Ook geschreven als Christine Dibbits/
Dibbitz.
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037 Reyner Kempinck, I. zie 135, II Godin, zie
135. I. in blauw drie gouden penningen, II. in
blauw een gouden kelk met deksel. Geen foto.
Gedeeld, I. KEMPINCK, II. GODIN. Helmteken
en dekkleden: KEMPINCK.
Reyner Kempinck, tr. – Godin.

135 Reijner Kempinck, Ao 1657. I en II
Kempinck, III Godin, IV. Van Hattem.

Frater oVI IV.Xta sTaVia aDIVV tVr à fratre
qVasI CIVItas fIrMa (= 1657).
N.B. Om deze chromogram goed te lezen, leze
men IV niet als 4, maar als I + V = 6.
Gevierendeeld, 1 en 2. KEMPINCK, 3. in blauw
een gouden gedekte beker (GODIN), 4. in goud
drie zwart gerande zilveren rozen (2-1) (Van
HATTEM). Helmteken en dekkleden:
KEMPINCK.
De kwartieren 1 en 3 zijn die van Reyner
Kempinck (037).

Kempinck X Godin
|
Reyner Kempinck
, tr.

Reyner Kempinck X Francisca VHattem
|
? Kempinck
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045 Berntt Kempinck, Lantmeeter
Berent/Bernhardt Kempinck, o.m. landtmeter

Gevierendeeld, 1. in
blauw drie gouden
besanten
(KEMPINCK), 2. in
rood een zilveren dwarsbalk boven beladen met
acht halve en met acht blauwe aanstotende ruiten
en vergezeld van drie gouden lelies, twee boven
en één beneden (SCHUTT), 3. in goud drie
zwartgerande zilveren rozen (2-1) (Van
HATTEM), 4. in rood een zilveren vis/snoek met
gouden vin. Helmteken: een gouden vlammend
vuur. Dekkleden: goud en blauw.
Bernhardt Kempinck landmeter, tr. Geertruijdt
Meijerincks. Kwartieren 1 en 3 zijn zijn ouders:
Reyner Kempinck en Francisca van Hattem (zie
boven). Kwartier 2 is Schutt.

081 Jacob Keup, 1623. ildemeester van het Sint
Catharina Gasthuis te Arnhem.
Zie 046.
Gedeeld, I. in zilver een schuinkruis, vergezeld in
de vier kantons van een ster, alles zwart (KEUP)
II. in zilver een gouden ster, vergezeld boven van
twee en beneden van één zwarte vogel (kraai)
(ZELLER). Helmteken: op een zilveren en zwarte
wrong een uitkomende zwarte ruit, beladen met
een gouden ster, alles tussen een antieke zwarte
vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.
Bovenstaande gedeeld wapen zal van Keup en zijn
vrouw of van Keup’s ouders zijn.
Op internet wapen Zeller
(Vlaanderen): in zilver een
rode ster, vergezeld van drie
zwarte merletten. Helmteken:
een omgewende merlet van
het schild tussen een gouden
vlucht. Dekkleden: goud en zwart. CBG: Zeller.
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119 Wilhelm Krevenger, 1647. II van de Wart.
Gedeeld, I. in goud een omgewende kraai
(KREVENGER), II. in goud een halve bok met
gouden hoorns (Van de WARD). Helmteken:
een gouden kroon getopt met een kraai.
Dekkleden: zwart en goud.
CBG: Geertruid van de Ward, één van de
kwartieren van het wapen Van den Berch.

030 Johan Krevanger obiit 1625 24 janu. II
Sluijsken.
Gedeeld, I. in goud een omgewende kraais
(KREVENGER), II. In blauw een zittende
zilveren windhond (SLUIJSKEN). Helmteken:
op een gouden kroon de omgewende kraai van
het schild. Dekkleden: zwart en goud.
Johan Craeyvanger (zv. Reyndert Craeyvanger en
Catharina Engelen), tr. Naleken Sluijsken.
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015 Dederick
van den Lande.
II Vermeulen?
Gedeeld, I. in
zilver drie
zwarte balken,
de bovenste
beladen met
twee en de
onderste met
één zilveren lelie met afgesneden voet (Van den
LANDE), II. in goud een springend rood hert.
Helmteken: tussen een zilveren en zwarte vlucht
de lelie van het schild (VERMEULEN).
Dekkleden: zwart en zilver.
CBG en HOGENDA: in rood een gouden hert .

116 Diedrick van Lijnden, Heer tot Hemmen
ende Blitterswijck, Amptman ende Dijckgraef In
Overbetuwe de tweeden dach gecomen, 1641.
Obiit 1651. II van Deelen.
Alliantiewapen: Van Lynden / Van Deelen.
Van Lynden: in rood een gouden kruis.
Helmteken: op een gouden en rode wrong een
op een gouden kroon zittende omgewende
goudgeringde zilveren windhond. Dekkleden
rechts: rood en goud.
Van Deelen: in zilver een rode dwarsbalk,
beladen met twee goudgehoornde zilveren
ramskoppen. Helmteken: een zilveren
vrouwentors met op de borst de balk van het
schild. Dekkleden links: rood en zilver.
Diederick/Dirk van Lynden (Hemmen 1594Hemmen 1652), heer tot Croenenburgh ende Loenen, Hemmen en Blitterswijck, ridderschap
Utrecht, ambtman van de Overbetuwe, dijkgraaf in Overbetuwe, tr. 1. 1619 Heylwich Vijgh,
tr. 2. Geertruydt van Deelen.
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Bron: genealogieonline.nl/

185 Schets J.J.C. van Lynden. Vrouw:
Schimmelpenninck van der Oye.
Alliantiewapen: Van Lynden /
Schimmelpenninck van der Oye.
Van Lynden: een kruis Helmteken: zittende
hond.
Schimmelpenninck van der Oye: twee
schuingekruiste sleutels. Helmteken: sleutels.

117 Jacobus
Meilingius,
Medicinae Doctor
et chirurgh, Ao
1645. II Engelen,
III?. IV. van
Ommeren. Reg.
Melingius.
Gevierendeeld. 1. in goud een rode omgewende vos
of wolf met hals komende uit de deellijn,
(MEILINGIUS), 2. ENGELEN, 3. in rood drie
zilveren, groen getipte vijfbladerige bloemen
(RATERING?), 4. Van OMMEREN. Helmteken:
op een rode en gouden wrong het dier uit kwartier 1
omgewend. Dekkleden: rood en goud.

Meiling X Ratering
Engelen X van Ommeren
|
|
Jacobus Meiling, ged. Goor 1698 X Margaretha Engelen
|
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Jacob Meilingius

154 Wilhelm Menthen, I:U:Dr., Out Burgermr:
der Stad Hattem, Auditeur van de Reken Camer
en bewaerder der Chartres des Furstendums
Gelre en Graefs[cha]p Z[u]t[phen].
Alliantiewapen Menthen / Engelen.
Menthen: gevierendeeld, 1 en 4. MENTHEN, 2
en 3. in blauw drie gouden sterren (2-1)
(MOLENSCHOT).
Engelen: gevierendeel, 1, 2, 3 en 4. ENGELEN.
Willem Menthen (zv Adriaan Menthen en
Geertruid van Molenschot), tr. 1699 Luijtje
Engelen (1678-1711) (dv Mr Engelbert Engelen
(zv Otto Engelen en Naleken van Brienen) en
nicht Sophia Engelen (dv Willem Engelen en
Geertruyt Schijvelberg)).

159 Adriaen/Adriaan Menthen, Burgermr. Deeser
Stad en Ordinaris Gecomm.re ter vergaderinge van
haar H:G Mogen:e Sec.
Alliantiewapen:
Menthen / Molenschot.
Menthen:
gevierendeeld, 1 en 4.
in goud drie zwarte
hoefijzers, elk gaande
over een zilveren
kruisje (MENTHEN),
2 en 3. in goud een
dubbelkoppige rode
adelaar. Helmteken: op een gouden kroon een
zwarte adelaarskop met hals, houdende in de
snavel een hoefijzer van het schild. Dekkleden
rechts: goud en zwart.
Van Molenschot: gevierendeeld, 1 en 4. in blauw
drie gouden sterren (MOLENSCHOT), 2 en 3. in
zwart twee schuingekruiste zilveren pijlen met de
punten omhoog. Helmteken: op een gouden kroon
de ster van het schild getopt. Dekkleden links: goud en blauw.
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N.B. De naam Moleschot met hetzelfde wapen komt ook voor in Dordrecht. (HOGENDA).

012 Wilhelm Muijs, hopman, II Schevichave
Gedeeld, I. in zilver drie omgewende zwarte
muizen (2-1) (MUIJS), II. in zilver drie zilveren
lelies (2-1), de onderste groter dan de bovenste
twee (Van SCHEVICHAVE). Helmteken: op een
zwart en zilveren wrong de muis van het schild
zittend. Dekkleden: zwart en goud.
Op internet niets gevonden (sept. 2016).

031 Pelgrom Muijs
:II. in goud een zwarte
arendsbeen
Gedeeld, I, MUIJS, II. in goud een zwarte
arendsbeen. Helmteken en dekkleden: MUIJS.
Er worden twee personen genoemd: l. Agneta
Vos en 2. Petronella Geijlvoets, die met een
Pelgrom Muijs zijn getrouwd.

56

041 Jacob Muijs
Gedeeld, I. MUIJS
(omgewend), II. in goud
een rode kerkbanier,
hangende aan van een rood hart, het hart getopt
met een zilveren ster (ter MAET).
Jacob Muijs, tr. Niesken ter Maet.

125. Abraham Muys, 1652. Obiit 1658. II van
Rhienen. X 14-11-1628.
In potlood: niet van Rheenen.
Gedeeld, I. MUIJS (omgewend), II. golvend
doorsneden, a. in zilver twee zwarte vogels die op
de snijlijn staan, b. effen blauw (Van RHIENEN).
Helmteken en dekkleden: MUIJS.
Abraham Muijs, tr. Jenneken van Rhienen.
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094 Steven Muijs, Hopman. II Wijnen. obijt 102-1622.
Gedeeld, I. MUIJS (ongewend), II. in rood drie
gouden bellen (2-1) (WIJNEN). Helmteken en
dekkleden: MUIJS.
Steven Muijs, ov. Arnhem 10 feb. 1622, tr.
Neeltie Wijnen.

136 Willem Muijs, 1657. Willem Muijs Borgemr.
Der Stadt Wageningen, Rentmr. Servysmr: en
Borger hopman der Stadt Arnhem. II Verstegen,
III Tulleken, IV Sluysken.
Gevierendeeld, 1. in zilver drie omgewende
muizen (2-1) (MUIJS), 2. in zilver een boom op
grond, alles groen (VERSTEGEN), 3.
TULLEKEN (ramskoppen omgewend), 4.
SLUIJSKEN. Helmteken: op een zilver en zwarte
wrong een zittende muis.
N.B. De muizen grijs en niet zwart.
Geen nadere gegevens.
1. Jacob Muijs X 3. Heesken Tulleken

2. Versteghen X 4. Sluijsken
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172 B. van Neukirchen gen:
Nyvenheim, 1784. II Hs in
goud een omgewende zwarte
adelaar met gouden kroon. Ht
een wrong zilver-rood waarop
hondekop zilver en zwarte band.
Alliantiewapen van Neukirchen genaamd
Nyvenheim / Van Spaen.
Van Neukirchen genaamd Nyvenheim:
gevierendeeld: 1 en 4. in zilver een dwarsbalk,
rechtsboven vergezeld van een klophamer, alles
zwart; 2 en 3. in rood een gouden dwarsbalk.
Helmteken: een gouden kroon waarop een helm
getopt door van een naar rechtsgewende zilveren
zwartgehalsbande windhondenkop met hals
Van Spaen: gevierendeeld, 1 en 4. in zilver drie
rode schuinbalken; 2 en 3. in rood tien gouden
ringen (3-3-3-1). Hartschild: in goud een zwarte
adelaar. Drie helmtekens: 1. op een gouden kroon
een berenpoot met rode zool, 2. op een zilveren
en rode wrong een zwarte goudgekroonde
adelaarskop met hals, 3. op een gouden en rode wrong een zilveren vlucht, de vleugels
beladen met een rode balk, de balk beladen met drie gouden ringen. En tussen de
vleugelstompen een zwevend gouden ring.
Schildhouders man: een omziende zilveren hond met zwarte halsband, vrouw: een omziende
gouden leeuw met rode tong. Dekkleden: rechts rood en zilver; links: goud en rood.
Berend van Neukirchen genaamd Nyvenheim (1743-?) (zv Johan Gijsbert Ludolf Adriaan van
Neukirchen genaamd Nyvenheim en Seina Margriet van Wijhe), tr. 1. Jacoba Antonia
Gerritsdr Mom (1743-1779), tr. 2. Johanna Maria Henrietta van Spaen (1758-1789 (dv
Alexander Diederik Des Vrijheer van Spaen en Elisabeth Anna Maria van Riebeeck), tr. 3.
1790 Marie Charlotte Pierette Le Saint.
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086 Johan van Ommeren, Scepen. OBIIT V IULI
M.DC.LV. (= overl. 5-7-1655). II Buddingh’
Gedeeld, I. Van OMMEREN, II. BUDDINGH.
Johan van Ommeren (1580-1655), tr. Anna
Buddingh.

162 De Hr Reinier van Ommeren.
In goud drie zwarte goudgekroonde gaande
aanziende leeuwen boven elkaar. Helmteken: een
gouden kroon, waaruit een zwarte goudgekroonde
en –getongde leeuw van het schild uitkomt.
Dekkleden: zwart en goud.
Dr Reinier van Ommeren, kapitein Compagnie
Golsteen, tr. Leersum 2 mei 1712 Maria
Oudenaarden??
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149 Engelb[er]t Opten Noorth I.U.D., twede
Secrtetaris der Cantzoierije en Griffier van de
Leenen der Vuerstendoms Gelre en Graafschap
Zutphen Secretaris der Quartier [van de Veluwe]
en de Stad Arnhem, 1702.
Alliantie wapen: Op ten Noorth / Schas.
Opten Noorth: gedeeld, I. OPTEN NOORTH, II.
Van BRIENEN. Twee helmtekens: rechts OPTEN
NOORTH, links Van BRIENEN. Dekkleden:
rechts goud en rood.
Schas: gedeeld, I. doorsneden, A. in goud een
rode aanziende leeuw, B. in goud drie zwarte
vogels (2-1) (SCHAS), II. rood, gepaald van vair,
een schildhoofd: in goud een blauw schuinkruis
met afgesneden einden geplaatst beneden in het
kwartier (STALPART van der WIELE). Twee helmtekens: rechts: Van der WIELE, links een
blauwe en gouden krul. Dekkleden: goud en blauw.
Engelbert Opten Noorth (zie boven,raadssecretaris en leengriffier) (zv Opten Noorth en Van
Brienen), tr. Wilhelma Schas (dv Schas en Stalpart van der Wiele).
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152 Johan Opten Noorth, Consul van den Staet der
Verenigde Nederlanden binnen Cadiz, Porto,
S[an]ta Maria, Porte Real en Xerez, 1717.
Gevierendeeld, 1 en 4. OPTEN NOORTH, 2 en 3.
Van BRIENEN. Helmteken: OPTEN NOORTH.
Dekkleden: rood en goud.
Johan Opten Noorth (zv Joost Opten Noorth en
Reintje van Brienen), tr. Geertrui van Brienen (dv
Reinier van Brienen (1596-1636) en Hilletje
Everwijn (1600-1681) (dv. Reinier Everwijn en
Ermegarde Tulleken).

157 Gijsbert Opten Noorth, I:U:D., Secretaris er
Stadt Arnhem, Rentmr. Van Nicolai Broederschap
binnen deselve Stadt. MDCC. XVII (=1717).
Opten Noorth: gedeeld, I. OPTEN NOORTH, II.
Van BRIENEN.
Van Eck: gedeeld, I. Van ECK (schuinbalk), II.
VERSTEGHEN.
Gijsbert Opten Noorth, tr. Van Brienen.
Van Eck X Verstegen
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169 Arnold Opten Noorth, I:U:Dr:, Advocaat voor
der Hove Provintiael van GelderLand.
Gevierendeeld, 1. Opten NOORTH, 2. Van ECK,
3. Van BRIENEN (ongewend), 4. VERSTEGHEN.
Helmtekens: rechts Opten NOORTH, links Van
ECK. Dekkleden: rechts rood en goud, links rood,
zilver en groen.
In 1755 wordt Dor. Arnold Opten Noorth alleen
genoemd, wanneer hij een huis koopt.
Johan OptNoorth X van Brienen
Engelbrecht OptNoorth X van Brienen
Reinder van Brienen (zv Jan van Brienen en
Elisabeth de Beyer), tr. Anna Catharina Opten
Noorth (1716-) (dv Gijsbert Opten Noorth en
Helena Henrica van Eck).

Gijsbert OptNoorth X vBrienen
van Eck X Versteghen
Gijsbert Opten Noorth
X
Helena Henrica Van Eck
Arnold Opten Noorth

038 Johan van de Poel
Spreuk: Moderata Durant II van Rienen
Johan van de Poel.
Gedeeld, 1. doorsneden A. in blauw een gouden
vijzel, B. een merk, II. in zwart een klimmende
zilveren ram met gouden hoorns en hoeven (Van
RIENEN). Helmteken: op een zilveren en blauwe
wrong de vijzel van het schild tussen een blauwe
en zilveren vlucht. Dekkleden: blauw en goud.
N.B. Zie wapen van Johan van Rijenen (hierna).
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087a Johan van de Poel. II van Schrieck, zie 46.
Poeïl.
Van de Poill / Schrieck
Gedeeld, I. in blauw een gouden vijzel met twee
zilveren stampers (Van de POILL), II. in goud
een zwart schuinkruis met tussen elk paar armen
een zwarte vogel (SCHRIECK). Helmteken: de
vijzel van het schild tussen een blauwe en
gouden vlucht. Dekkleden: blauw en goud.
Expectante
Johan van de Poel, ov. voor 18-5-1665, tr.
Geertruijt van Schrieck.

084 Hendrick van de Poill, 1623. Verso Jacob
van Wetten. Poell.
In blauw een gouden vijzel met twee zilveren
stampers. Helmteken: de vijzel van het schild
tussen een blauwe en gouden vlucht. Dekkleden:
blauw en goud.
Hendrick van de Poel.
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107 Floris van Ratingen,
Maioir, 1637. II in
potlood Verbeeck (zie
039).
Gedeeld, I. VAN
RATINGEN, II. in goud
negen zwarte lampen
(VERBEECK).
Helmteken en dekkleden:
VAN RATINGHEN.

N.B. Verbeeck zie VERBEECK hierna.

023 Johan van Ratinghen I handmerk, II in zilver
een zwarte adelaar,
Gedeeld, I. Van RATINGEN, II. in zilver een
zwarte adelaar. Helmteken en dekkleden: Van
RATINGEN.

Johan van Ratinghen/Ratingen. Verder niets op
internet gevonden.
N.B. Er zijn in de Heraldische Databank van de
CBG enkele families met een wapen als kwartier
II te vinden.
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047 Johan van Ratinghen, hopman, luetenant I zie
23 en 18, II Kraeijvanger
Gedeeld, I. Van RATINGHEN, II.
CREVENGER. Helmteken en dekkleden:
RATINGEN.

055 Wilhelm van Ratinghen I. een merk, II.
Sluysken.
Gedeeld, I. in zilver een zwart merk (Van
RATINGHEN), II. SLUIJSKEN. Helmteken en
dekkleden: Van RATINGEN.
Willem van Ratinghen, ca 1590 - ? tr. Neleken
Sluijsken, ca 1595 - (dv Johan Sluijsken en
Lucretia Block).
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073 Joost van Reijdt, Schepen, 1617, 1618. Obiit
1626. Al dinck met reden. II van Bemmel.
Gedeeld, I. in zilver drie omgewende rode
hanenkoppen met hals (2-1) (Van REIJDT), II. in
zilver drie zwarte bemmels (2-1) (Van
BEMMEL). Helmteken: op een rode en zilveren
wrong de hanenkop van het schild. Dekkleden:
rood en zilver.
De familie Van Reydt heft veel op Texel in
eigendom.
Joost van Reijdt, leengriffier van het Hof van
Gelre, en burgemeester van Arnhem. Hij trouwt
Johanna van Bemmel. Kinderloos en daarom
wordt het studiefonds “Studente Renthe”, te
Arnhem opgericht om familieleden financieel
tijdens hun studie te steunen.
Hij zoon van – van Reydt en Clara Everts (begr.
Leeuwarden)

017 Reckenmr Johan van Rijenen Reckenmr
1587
In zwart een klimmende goudgehoornde ram.
Helmteken: op een zwarte en zilveren wrong een
ram van het schild uitkomend tussen een gouden
vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.
Johan van Rijnen/Rienen.
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Otto van Rijswijck
RentMr 1638,
Gedeeld, I. in rood een zilveren dwarsbalk, boven
vergezeld van een gouden bel (Van RIJSWIJCK),
II. in zilver een natuurlijk gekleurde uitgerukte
boom (VERSTEGHEN). Helmteken: op een rode
en gouden wrong twee overvallende struisveren,
rechts rood waaraan een bel van het schild hangt,
links zilver. Dekkleden goud en rood.

133 Gerlich van Rijswijck, Hopman, Ao 1655. II
van Gesperden, III Verstegen.IV. Baexem.
Gevierendeeld, 1. Van RIJSWIJCK, 2. in zwart
twee zilveren dwarsbalken, 3. VERSTEGHEN,
4. in zilver een goudgekroonde, -getongde en –
genagelde rode leeuw (BAEXEM). Helmteken
en dekkleden: Van RIJSWIJCK.
Otto VRijswijck X Verstegen (zie hiervoor).
Gesperden X ?Baexem.
Geerlagh van Rijswijck, capt. tr. Sebilla/Sijbilla
van Gesperden.
Bron: DDZ (Wageningen).& GAA.
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De spelling van de
naam is Van de Sande,
vandaar hier geplaatst.
100 Derck van de Zande, Burgermr. 1635. Obiit
1642 in Iuli. In inkt geschreven
In rood een geënte dwarsbalk, vergezeld boven
van twee sterren, alles van zilver. Helmteken:
een gouden kroon waaruit een rode naar rechts
kijkende beer komt met op de hals een geënte
balk. Dekkleden: zilver en rood.
Deze Derck van de Sande te Velp?
N.B. Niet te verwarren met één der wapens Van Lawick.

016 Heynderick Schaep
In rood een springend zilveren schaap. Helmteken:
het schaap van het schild uitkomend in een rode
antieke vlucht. Dekkleden: rood en zilver.
Hendrik Schaep.
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103 Jr. Alexander Schimmelpenningh, Rekenmr.
OBIIT XXVII.MAY M.DC.LXVI (= overl. 27-51666), II rode leeuwen. Reg. –inck.
Gedeeld, I. Schimmelpenninck van der Oye, II. in
goud twee rode leeuwen boven elkaar (WISCH).

Alexander Schimmelpenninck van der Oye (ca 15811666) (zv. Adriaan Schimmelpenninck van der Oye en
Margriet ter Bruggen), tr. Anna Wisch (dv Gijsbert
Wisch en Catharina van Bronckhorst).

174 H.
Schivelberg
Becking, 1784.
Doorsneden:
A. in goud een schuinlinks geplaatste knoestige
eikentak met een bebladerde en bevruchte spruit,
alles van natuurlijke kleur (BECKING), B. in blauw
drie zilveren zwanenkoppen met hals (2-1). Een
goudgekroonde helm. Alles geplaatst op een met
twee bokalen versierd voetstuk en voor een zilveren
toren, die met een bokaal getopt is.
Zeer waarschijnlijk MR. HENDRIK SCHIVELBERG
BEKKING, president van het Hof van Justitie te
Arnhem, 1795-1796.
Bron: Hof van Justitie van Gelderland (1795-1802) te Arnhem. Schivelberg ook gespeld
Schijvelberg.
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046 Johan van
Schrieck, obijt 12
Augusti 1614 II van
Zeller?
Gedeeld, I. in goud
een zwart schuinkruis
met in elke hoek een
omgewende zwarte
vogel (SCHRIECK),
II. in zilver een
gouden ster vergezeld
van drie zwarte goudgebekte vogels (2-1)
(ZELLER). Helmteken: een vogel uit kwartier I
tussen een gouden vlucht.
Johan van Schrieck, tr. Metgen van Zeller, ov.
voor 1631. Zie ook 081 (Keup).
Wie? Johan Schrieck, tr. Armolda van Seller.
< Zeller/Seller

067 Johan Schutt,
1616. III van
Rheenen
Gedeeld, I.
Doorsneden, A. in
rood twee zilveren
schuinkruisjes
(SCHUTT), B.
opnieuw doorsneden, a. in blauw drie zilveren
linker schuinbalken, b. rood. B. in zwart een
omgewende zilveren goudgehoornde ram
(RHIJNEN/RIENEN), II. doorsneden, opnieuw
doorsneden, A. in goud een zwart merk, B. in
zilver drie gouden penningen (1-2), B. opnieuw
doorsneden, A. in goud een zwarte vogel, B.
blauw. Helmteken: op een rode en zilveren
wrong een half naar links gewende zwarte
schutter met zilveren hairband en in de handen
een schuinlinks omhoog gericht gouden geweer.
Dekkleden: zilver, rood en blauw. Alles binnen een laurierkrans.
Johan Schutt, tr. ?
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126 Evert Sluysken. De naam in potlood.
SLUIJSKEN.
Welke Evert? Deze? Evert (1623-) (zv Jan
Sluijsken).
Evert/Everhard, burgemeester/schepen 1631-, tr.
2. Johanna van Ommeren (dv. Ambrosius van
Ommeren, schout van Barneveld en Huychje van
Delen).
Bron: genealogieonline.nl/

013 Ricqwin
Sluysken, secretaris
II Luebben

Gedeeld, I. SLUIJSKEN, II. in zwart een gouden
schuinkruis, vergezeld tussen elk armenpaar en
op het kruispunt van een zilveren ring (LUEBBEN). Helmteken en dekkleden: SLUIJSKEN
(de hond omgewend).
GAA: 1604: Richwin Sluisken als borg.
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044 Wilhelm Sluijsken, Griffiers haves [hof] van
Gelderlandt, obiit 22 maij 1615
Gedeeld, I. SLUIJSKEN, II. TULLEKEN.
Helmteken en dekkleden: SLUIJSKEN.
Willem Sluijsken (1537-1615) (zv Johan
Sluijsken en Alijt van Doornick), tr. Heesken
Lutteken(1558-1592) (dv Evert Tulleken en
Hilleken Gaijmans).

061 Everhart Sluijsken, Tolschrijver. II van
Reydt?
Gedeeld, I. SLUIJSKEN, II. Van REYDT.
Helmteken en dekkleden: SLUIJSKEN ( de hond
naar links gewend.

Evert Sluijsken (zv Willem Sluijsken en
“onbekend”), tr. Catharina van Reijdt.
N.B. De naam van de moeder als “onbekend” kan er opduiden, dat Evert uit een niet-wettig
huwelijk is geboren.
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062 Gerhartt Sluysken, Secretaris. II in rood 3
zilveren ramskoppen met gouden hoorns.
Gedeeld, I. SLUIJSKEN, II. in rood drie zilveren
goudgehoornde ramskoppen (2-1) (GAIJMANS).
Helmteken en dekkleden: SLUIJSKEN ( de hond
linksgewend)
Gerhardt Sluijsken tr. Margaretha Gaijmans.
(vermeld in 1625).

085 Johan
Sluijsken, 1623
Griffier, obiit
1649. II leeuw.
Watze Eelken.

Alliantiewapen: Sluysken / Eelken.
Sluijsken SLUIJSKEN.
Eelken: een ruitvormig schild: in goud een zwart
leeuwhondje op een grond. Helmteken en
dekkleden: SLUIJSKEN.
N.B. De identificatie als het wapen EELKEN zal door Muschart gedaan zijn. Maar is Watze
niet een mannenvoornaam? En is Eelken een patronym? Zo ja dan heette de vader Eelke
(spellingen).
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069 Wilhelm Spoltman, 1616. II Wyntgens
(deze naam in potlood bijgeschreven), zie 49.
Gedeeld, I. in goud twee schuingekruiste zwarte
pijlen met de punten omlaag (SPOLTMAN), II.
in zilver een zwart lierwormig voorwerp
overtopt door een rode ster (WYNTGENS). Helmteken: op een gouden en zilveren wrong de
pijlen van het schild. Dekkleden: zwart en goud.
Willem Spoltman, tr. Gertruydt Wyntgens (dv. Hendrik Wyntgens).
N.B. Wyntgens waarschijnlijk door Muschart bijgeschreven.

146 Johan Spoltman, Ao 1702. Burgermeester der
Stadt Arnhem. Den maij 1718 versoeke en krijgt
ontslaging v[an] de directre en ontfan v[an] de
broederschap. Obiit 14e January 1725.
Gevierendeeld, 1. SPOLTMAN, 2. Van
BRIENEN, 3. SLUIJSKEN, 4. CREVENGER.
Helmteken en dekkleden: SPOLTMAN.

Spoltman X Sluijsken
|

Gijsbert van Brienen X Lucretia Crevenger/Craeyvanger
|
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Johan/Jan Spoltman X1675

Naleke van Brienen

158 De Hr. Gijsbert Spoltman.
SPOLTMAN.
Gijsbert Spoltman ( zv Nicolaes Spoltman en
Aletta Noest), tr. 1722 Johanna Rijnvisch.

076 Everhart van Staverden, beyder rechten
docter, Advocaett t haves van Gelderlandtt, 1620.
Euvrarhardus Staverdenus. Anagramma: Deus
verundus aut erras
Gedeeld, I. in zilver drie rode lelies (2-1), II. in
blauw een pronkende zilveren pauw (Van
STAVERDEN). Helmteken: tussen een rode en
zilveren vlucht een lelie van het schild.
Dekkleden: zilver en rood.
Ingeschreven op 8 maart 1600 21 jaar oud in de
Universiteit van Orléans, > geb. ca 1579.
CBG geeft één wapen als kwartier 1: de
Rochefort.
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161
Goswinus van Steenler, I.U.Dr., Advocaet voor
den Provintialen Hove van Gelderlant.
Er boven: In Cruce Sidera Spero = ? In het
sterrenkruis hoop

Gedeeld, I. in groen een ankerkruis, vergezeld in
de bovenkwartieren van een ster, alles van zilver
(Van STEENLER), II. in blauw een gouden pijl
met de punt naar boven (ZOER). Helmteken: op
een groene en zilveren wrong een zilveren ster
zwevend tussen een zilveren en groene vlucht.
Dekkleden: groen en zilver.
Dor. Goswinus van Steenler, R.K.,wsl. Ongehuwd (zv Dor. Cornelis van Steenler en
Geertruijt Zoer). Zijn broers zijn Reinier en Willem van Steenler.

080 het waapen van Jan Tolleken. II Serris.
Gedeeld, I. TULLEKEN, II. in zilver een zwart
merk. Helmteken: op een zwarte en gouden
wrong een zwarte en gouden antieke vlucht.
Waartussen een ramskop van het schild.
Dekkleden: goud en zwart.
Johan Tulleken, (1610-?) (zv Arnt Tulleken en
Frensken Louwen), tr. 1. Grietje Fehren, tr. 2
Judith Serris.
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063 Arnoltt Tulleken,
Hopman.
ACZ:
II.1. Louwen
II.2. Luijtten
Gedeeld, I.
TULLEKEN, II.
doorsneden, A. in
blauw een ster en
daaronder een
wassenaar, alles van
goud, B. in rood het
Lam Gods met vaan.
Helmteken:een zwarte
en gouden antieke
vlucht een ramskop
van het schild.
Arend/Arnold Tulleken, 1602-1654 (zv Evert Tulleken en Hilleken Gaijmans), tr. Frenske/
Vreesken Louwen, geb. Orsoy, Nordrhein-Westfalen (dv Laurens Louwen en Hilleken
Luijtten).
Bron: www.genealogieonline.nl/
N.B. Aangezien het wapen in kwartier II niet Gaijmans is, moet het dat van Frenske Louwen
zijn, en misschien van haar ouders: doorsneden Louwen / Luijtten.
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068 Rutger
Tulleken,
Rentmr. Der Stadt Arnhem, 1616.
Gedeeld, I. TULLEKEN, II. in zilver twee zwarte
palen (POITOUW). Helmteken: de kop en haks
van een goudgehoornde ram, Dekkleden: goud en
zwart.
Rutger Tulleken, tr. Christine Poitouw.

092 Arndt Tulleken, Renthmr. Obiit 1654 in
Nov. Omgewend.
TULLEKEN (ongewend).
Arndt Tulleken, rentmeester, ov. November
1654.
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105 die Burgermr.
Abraham Tulleken,
1637. Obijt Ao 1651. 27
Maia.
Gevierendeeld, 1. Van
DELEN (omgewend), 2.
EVERWIJN, 3. doorsneden, a. in blauw een
zilveren dwarsbalk, b. in zilver twee rode distels
groen gebladerd en gesteeld, schuin en
schuinlinks geplaatst, boven vergezeld van een
rode roos, komende uit de snijlijn (De VOS,
CBG), 4. Van TULLEKEN. Helmteken: op een
zwart en gouden wrong en zilveren
goudgehoornde ramskop. Dekkleden: zwart en
goud.
Abraham Tulleken (zv Gerraert Tulleken en
Susanna de Vos), tr. Gerardina Everwijn (dv
Reinier Everwijn en Ermgard Tulleken).
Bron: genwiki.nl/Gelderland

121 Everhard Tulleken, Hopman, 1651. Obiit
1661 10 Novemb. II Verstegen
Gedeeld, I. TULLEKEN, II. VERSTEGEN.
Helmteken: op een zwart en gouden wrong en
zilveren goudgehoornde ramskop. Dekkleden:
zwart en goud.
Zie volgende.
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142 Johan Tulleken, Ao 1662,
Gevierendeeld, 1. TULLEKEN, 2. in zilver een
rood kruis, in het tweede en derde kwartier
vergezeld van een zwart schildje
(SINGENDONCK), 3 en 4. VERSTEGHEN.
Helmteken en dekkleden: TULLEKEN.
Matthias Lambertus Singendonck, Hof en
Rekenkamer, tr. Verstegen.

Evert Tulleken X Peterken Verstegen
Singendonck X Verstegen
|
|
Tulleken
X
Singendonck
|
Johan Tulleken, mogelijk Johan Evertsz Tulleken
155 Jan Christoffel Tulleken, I:V:Dr.,
Rentmeester van Munnikhuisen en Renckum,
Hopman. Omgewend.
De tekenaar : J.C.T. ft. Hij tekende dus zijn eigen
wapen.
TULLEKEN (de ramskoppen omgewend).

Jan Christoffel Tullekens (zv Jacob Tulleken), tr. Catharina Wilhelmina Coets.
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165. Gijsbert Tulleken Senior, I:U:Dr:, Burgermr
der Stad Arnhem. Tweede wapen o.a. Metelerkamp, geen helmteken ACZ Gijsbert Tulleken,
tr. Maria Magdalena Metelerkamp.
Alliantiewapen Tulleken / Metelerkamp.
Gijsbert Tulleken: 1. TULLEKEN, 2. COETS, 3. in blauw vijf zilveren penningen (2-1-2),
volgens gegevens is dit het wapen OPHEFT, 4. COETS.
Tulleken

X
Kempinck
|
??Dr Johan Christoffel Tulleken

? Jacob Coets X ? Hendrina Coets
|
X
Christina Wilhelma Coets

Metelerkamp: 1. Metelerkamp, 2. Van Arnhem, 3. Boshof, 4. ? Van Eck (leeuw)
Metelerkamp, tr. Boshof

Van Arnhem, tr ?Van Eck (leeuw)

Metelerkamp: in zilver de drie gouden korenhalmen, groen gesteeld en gebladerd, op
rijzende grasgrond. CBG
Boshof: in blauw een gouden rechteronderarm komende uit de rechterschildrand, in de hand
houdende een uitgerukte zilveren boom.
In zilver een rechteronderarmvan natuurlijke kleur komende uit de rechterschildrand in de
handhoudende een geplante boom, alles groen.
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168 Gijsbert Tulleken iunior, I:U:Dr.,
Burgermeester der Stad Arnhem. &c &c &c
Man: I Tulleken, II Cuper, III Opheft, IV
vSuchtelen,
N.B. Het wapen Opheft = wapen Kempinck.
Tulleken x Kempinck

Cuper X vSuchtelen

Tulleken: gedeeld, I. doorsneden, A. TULLEKEN,
B. in blauw vijf zilveren munten (2-1-2)
KEMPINCK, II. effen rood met een blauw
schildhoofd beladen met drie gouden sterren (1-2)
CUPER.
Of gedeeld, II. doorsneden, A. opnieuw
doorsneden, a. in blauw drie gouden sterren (1-2),
b. effen rood, B, in rood vier gouden ringen (2-1-1)
(Van SUCHTELEN).
Vrouw: gevierendeeld, 1 Wilbrenninck, 2 Tulleken,
3 Noeij, 4 Coets.
Wilbrenninck X Noeij

Tulleken X Coets

WILBRENNINCK: in zilver een blauwe schuinbalk, beladen met drie gouden sterren 2.
TULLEKEN, .3. in goud drie zwarte omgewende hanen (NOEIJ). 4. COETS.
Twee helmtekens: 1. op een blauwe en zilveren wrong een gouden ster tussen een blauwe en
zilveren vlucht. 2. TULLEKEN. Dekkleden: rechts en links zwart en goud.
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175 J.E. Tulleken, 1785.
: I Tulleken, II Metelerhage (tulpen Metelerkamp = korenhalmen), III Coets IV –
Vrouw I Velse, II Boellaard, III ten Nuyl, IV ? ACZ: mogelijk Verhoeff.
Alliantiewapen Tulleken / Velse
Jan Everwijn Tulleken (zv Jan Christoffel Tulleken en Christina Wilhelmina Coets), tr. Maria
Magdalena Metelerkamp )dv Johan Everwin Metelerkamp en Geertrui Verhoeff.
Man: gevierendeeld, 1. TULLEKEN, 2. in zilver drie groengebladerde en –gesteelde
korenhalmen met gouden aren (METELERKAMP), 3. COETS, 4. ? volgens de genealogie
Metelerkamp zou kwartier 4 het wapen Verhoeff zijn. Deze identificatie wordt niet bevestigd
door de Heraldische Databank-CBG en HOGENDA.
Twee helmtekens: 1. op een gouden kroon een zilveren ramskop met hals, 2. op een gouden
kroon korenhalmen van het schild.
Vrouw: gevierendeeld, 1. drie zwarte ongewende vissen boven elkaar, 2.in blauw een gouden
mogelijke gekroonde slang gekronkeld om een gouden paal, 3. in rood een gouden mogelijk
kussen, 4. In zilver drie rode dwarsbalken, 2. gedeeld, A. in zwart twee naar elkaar gewende
springende zilveren paarden, B. in goud een zilveren ?ankerkruis, 3. in zilver een half naar
rechtsgewende zwarte goudgehoornde ossenkop, 4. in zilver een zwarte eenhoorn met gouden
hoorn. Twee helmtekens, 1. op een gouden kroon een schuinlinks geplaatste zilveren pijl, 2.op
een gouden kroon een zilveren steigerend paard.
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024 Dibbet van Uchelen, hopman, schepen, Van
Dans, Schutt
Gedeeld, I. Van UCHGELEN, II. doorsneden,
A. Van DANS, B. (SCHUTT, zie 067 Johan
Schutt). Helmteken en dekkleden Van
UCHGELEN.
Dibbet van Uchgelen, tr. Naleken van Dans
Een Dibbet van Uchgelen tr. Jenneken Pagie. In
de archieven worden meerdere personen
Naleken van Dans genoemd.

140 Segerus van Uchgelen, I.V.D. ende
Advocaet vanden Ed. Hove van Gelderlandt, Ao
1661. Zeger.
Gevierendeeld, 1. in goud een op een grond
staande groene boom (Van UCHGELEN), 2. in
goud een door twee schuingekruiste zware pijlen
met de punten doorboord rood hart, alles
geplaatst voor een zwart handmerk
(SPOLTMAN?) , 3. in rood een omgewende
zwaan zwemmend op water, alles zilver
(BONGART), 4. in rood een gouden lelie (De
VREE).
Segerus/Seger van Uchgelen (zv Herman van
Uchgelen en Hilleken Bongart), tr. – Spoltman
(dv. – Spoltman en – de Vree).
Bron: www.genealogieonline.nl/
N.B. Zie voor Herman van Uchgelen de volgende. Het wapen Spoltman beperkt zich tot het
hart met de pijlen.
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106 Herman van Uchelen, RentMr.,
Kerckmeyster. Obiit 1644 in Aprili.
Gedeeld, I. Van UCHGELEN, II. BONGART.
Helmteken en dekkleden: Van UCHGELEN.
Herman van Uchgelen (159501644) (zv Dibbeth
van Uchelen en Reynera van Schevichaven), tr.
1631 Hilleken Bongarts (dv Hendrick Bongarts
en Dercksken Craevanger).

177 G. Umbgrove. Ned.Patr. Mr Gerhard
Umbgrove, geb. Arnhem 5-12-1734, jud Leiden
1757, controleur vh Kwartier van Veluwe, later
commissaris gen. En ontvanger der domeinen,
vervolgens inspecteur der tollen, lid St.
Lucasbroederschap 1771-?, ov. Arnhem 26-71810, tr. Ellecom 22-9-1794 Lydia Cornelia van
Boogaerdt, geb. Rotterdam 8-2-1773, ov. Kleve
30-6-1853 (dv. Nicolaas Martinus vdB heer van
Alblasserdam, en Lydia Cornelia van Riel). Zij
hertr. 1822 Jhr Gerrit van Riemsdijk.
In goud een op een groene grond staande groene
boom, en een uit de rechter schildrand komende
rode mouw waaruit een hand houdende een
bruingesteelde zilveren spade, die aan de voet van
de boom steekt. Helmteken: op een gouden en
groene wrong de boom van het schild.
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151 Wijnant Valk. Obiit 13 febr: 1737. 150 en 151
trouwen 2 zusters.
Alliantiewapen Valck / Everwijn
1716 vermelding van Wijnand Valck, tr. Susanna
Everwijn.
Wijnand Valk: gevierendeeld, 1 en 4. in blauw
drie omgewende gouden valken (2-1), 2 en 3. in
blauw een ankerkruis, vergezeld in elk kwartier
van een klaverblad, alles zilver. Helmteken: op
een blauwe en zilveren wrong eem gouden valk.
Dekkleden: rechts: goud en blauw.
Susanna Everwijn: gevierendeeld, 1 en 4.
EVERWIJN, 2 en 3. KELFFKEN. Helmteken,
wrong en dekkleden (rechts): EVERWIJN.

021 Geerlach Valckenborch II Kempinck
Gedeeld, I. in rood een zilver en blauw
geschakeerde dwarsbalk, boven vergezeld van
twee gouden sterren (VALCKENBORCH), II.
KEMPINCK. Helmteken: op een gouden kroon
een omgewende zwarte goudgehoornde zwarte
mensenkop met hals en schouders, en een
hoofdband gevlochten van zilver en rood.
Dekkleden: rood en zilver.
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051 Jacob Veeren, hopman.
Gevierendeeld, 1. in zilver een zwart merk, 2.
in groen drie zwarte vogels, 3. in goud een
omgewende rode leeuw, vergezeld van rechts
van drie, links van drie en beneden van één
zilver blokje (WORM), 4. in zilver een rode
vijfpuntige ster. Helmteken: op een rood en
zilveren wrong het merk van kwartier 1
tussen een zwarte en zilveren vlucht.
Dekkleden: rood en zilver.
Op internet niets gevonden.

110 Matthias Vehren, Juris Utrisque Doctor, JUD
1638. Veren.
Doorsneden, A. in goud drie zwarte vogels, B.
effen zwart. Helmteken: op een zwarte en gouden
wrong een vogel van het schild tussen een gouden
en zwarte vlucht. Dekkleden: zwart en goud.
(VEHREN)
Niets gevonden.
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039 Cornelis Verbeeck, in goud 9 zwarte lampen
(4-3-2).
In goud negen zwarte lampen (4-3-2). Helmteken:
op een zwart en gouden wrong de lamp van het
schild. Dekkleden: zwart en goud.
Misschien: Cornelis Verbeeck, ged. Hattem 1707
(zv David Verbeeck en Cornelia van Zanten?).

059 Henryck Versteeghen, Secretaris. II Sluysken.
Gedeeld, A. VERSTEGEN, B. SLUIJSKEN.
Helmteken en dekkleden: VERSTEGEN.

Hendrik Verstegen, tr. Hilleken Sluijsken (dv.
Wilhelm Sluijsken en Heesken Tulleken).
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050 Peter Versteegh, Secretaris II van Schrieck
zie 046
Gedeeld, VERSTEGEN, II. SCHRIECK.
Helmteken en dekkleden: VERSTEGEN.
Peter Verstegen (1575-), tr. 1600 Christine van
Schrieck (1580-).
Bron: www.genealogieonline.nl/

075 Peter Versteeghen, Rentmr., Secretarius
(doorgehaald), Coninck, 1620. Obiit 20 Septemb.
1666. II Sluysken.
Gedeeld, I. VERSTEGEN, II. SLUIJSKEN.
Helmteken en dekkleden: VERSTEGEN.
Peter Verstegen, tr. Elisabeth Sluijsken.
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128 Peter Verstegen, Secretaris des Quartiers
ende der Stadt Arnhem, 1652.
VERSTEGEN.
Peter Verstegen, Secretaris des Quartiers ende
der Stadt Arnhem, tr. misschien Naeleken
Kelffken.

122 Gerlach van Vinceler, 1651. II Dibbets.

Gedeeld, I. in zilver een goud kruis (Van
VINCELER). II. DIBBETS. Helmteken: op een
zilveren en gouden wrong een zittende windhond
met rode geringde halsband. Dekkleden goud en
zilver.
N.B. Goud op zilver is heraldisch ongebruikelijk.
In Genealogie Van der Hoop: in zilver een rood
kruis.
GAA: 1672 Angela Dibbets, wed. Gerhardt
Vinceler in het Rampjaar 1672 naar Holland
gevlucht.
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053 Diederick van Volden.
Gedeeld, I. in zwart drie schuinlinks geplaatste
gouden vissen boven elkaar, II. in goud een zwart
merk. Helmteken: op een gouden en zwarte wrong
een paalsgewijs met de kop omlaag staande vis
van het schild. Dekkleden: goud en zwart.
Geen informative op internet.

108 Louys de Voocht, Schepen, 1638. Obijt Ao
1662 10 maij. II van Kinschot.
Gedeeld. I. doorsneden, A. De VOOCHT, B.
effen blauw, II. in goud een beurtelings
gekanteelde zwarte dwarsbalk, boven gedeeld, I.
in groen een zilveren valk, II. in goud een zwarte
vlieg en beneden in goud drie zwarte vliegen
naast elkaar (Van KINSCHOT). Helmteken: een
half naar rechts gewend mensenhoofd met kroon,
waaruit een rode muts getopt door een gouden
kuip, waaruit een eveneens gouden verenbos.
Dekkleden: rood en geel.
CBG: in goud een beurtelings gekanteelde zwarte
dwarsbalk, vergezeld van twee zilveren bijen (21) en in een groen vrijkwartier een opvliegende
zilveren valk.
Geen informatie op internet.
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079 Nicolaas de Vooght, Burgemr. 1621. II
Plettenburg. Niclaes de Voocht.
Gedeeld, I. De VOOCHT, II. opnieuw gedeeld
van goud en blauw (Van PLETTENBURGH).
Helmteken en dekkleden: De VOOCHT.

109 Wilhem de Vree, Schepen ende der beijde
rechten Docter, 1638. II van Dans en vd Berch
Gedeeld. I. in rood een gouden lelie, II.
doorsneden, A. Van DANS, B. in goud een lelie,
vergezeld in elke kwartierhoek van een liggend
blokje, alles rood (Van de BERCH). Helmteken:
op een rode en gouden wrong een gouden lelie
tussen een rode vlucht. Dekkleden: goud en rood.

Willem de Vree x – van Dans (dv Van Dans en
Van den Berch).
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134 Johan Wilhelm van Weli. Obiit 1660.
Alliantiewapen: Van Weli / Worm.
Van Weli: in zilver een rode lage keper, beladen
met drie gouden schelpen (1-2), de schelpen
geplaatst in de richting van de balk. Helmteken:
op een gouden kroon een naar links gewende
zwarte leeuw tussen twee zilveren ? Dekkleden
rechts: zilver en rood (Van WELI)
Worm: in goud met blauwe vierkante blokjes
bezaaid veld een rode blauwgetongde en genagelde leeuw. Helmteken: op een rode en
gouden wrong de leeuw van het schild.
Dekkleden links: rood en goud (WORM).
Johan Willem van Weli, ov. 1660, tr. Sibilla
Worm.

010 Egbertt van Wetten, schepen. II in potlood
Huyghens.
Op achterzijde Latijnse tekst.
In potlood: Huijgens.
Gedeeld, I. in rood vijf gouden vissen met de
koppen omhoog (2-1-2) (WETTEN), II. in zilver
twee zwarte dwarsbalken (HUIJGENS).
Helmteken: op een rode en gouden wrong twee
vises uit kwartier 1 met koppen omlaag en Vvormig geplaatst. Dekkleden: rood en goud.
Egbert van Weli, tr. Naleke Huyghens (-1600)
(dv. Anthony Huyghens en Adelheid Heeck).
Bron: //smaak.home, xs4all.nl/
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098 Herman Worm, Hopman. Zie 132. I Worm
ongewend, II, doorsn. A. van Dans, B. vdBerch.
Gedeeld, I. in goud met blauwe vierkante blokjes
bezaaid veld een rode blauwgetongde en genagelde omgewende leeuw (WORM), II.
doorsneden: A. Van DANS, B. Van de BERCH).
Helmteken: op een rode en gouden wrong de
leeuw van het schild. Dekkleden links: rood en
goud.
Herman Worm, tr. – Van Dans (dv Van Dans en
Van den Berch).

132 Johan Worm, 22
Augusti 1654. Obijt 1658.
Den 19e Aprilis. II van
Dans, IV vdBergh. In
potlood zie 96.
Gevierendeeld, 1. WORM, 2. Van DANS, 3. in
zilver twee toegewende rode klimmende leeuwen,
4. Van de BERGH. Helmteken: op een rode en
gouden wrong de linker leeuw van het schild.
Dekkleden: rood en goud.
Worms (zv Worms en ?), tr. Van Dans (dv Van
Dans en VandeBergh).
Ik vind dat de leeuwen dansen; anderen vinden
dat zij vechten.
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099 Daniel t’Zas, Bosmeister, 1634. II vdPoell
Gedeeld, I. in blauw een zilveren golvende
dwarsbalk, vergezeld boven van een gouden ster,
en beneden van een naar links gewende zwaan
met opgeheven vlucht, II. Van de POELL.
Helmteken: een blauwe en gouden wrong getopt
door de ster van kwartier 1. Dekkleden: blauw en
goud.
Hij lijkt ongehuwd te zijn. Indien dat het geval is,
dan is zijn moeder een Van de Poell. Zijn naam
wordt ook ‘t Sas gespeld.

137 J. Zoer. Obiit 1661. In potlood 25 Sep. //Zoer.
De pijl in het wapen zal in relatie staan met hun
handmerk. Helmteken: een gouden en blauwe
wrong getopt door de pijl van het schild.
Dekkleden: blauw en goud.
Jan Zoer. In het geslacht Zoer worden van vader
op zoon enz de voornaam Jan gebruikt. Welke Jan
Zoer/ Soer stierf in 1661.
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173 G.W. van
Zuylen van
Nieveldt, 1784.
Alliantiewapen Van Zuylen van Nievelt / van
Lijnden.
Van Zuylen van Nievelt: in zilver drie rode
zuilen (2-1). Helmteken: een gouden kroon
waaruit een naar rechts gewende drakenkop en -hals
van hermelijn, en een rode, niet pijlpuntig tong.
Dekkleden: rood en zilver. Schildhouder: een gouden
omziende leeuw.

Van Lijnden: in rood een gouden kruis.
Helmteken: op een gouden kroon een zittende
zilveren hond.
Gerrit Willem baron van Zuylen van Nijevelt
(1756-1813 (zv Coenraad Jan van Zuylen van
Nijevelt en Theodora Wilhelmina van Lynden), tr.
Jacoba Wilhelmina Maria van Lynden tot
Oldenaller (1756-1784) (dv. Herman Willem van
Lynden tot Oldenaller en Jacoba Louise van Eek
van Overbeek).

171 J:H: Zuylen van Nyveld, 1784. II. van Pabst.
Hartschild in zilver een zwarte vogelkop met hals
met rode tong en kroon.
Alliantiewapen: Van Zuylen van Nyvelt / Van
Pabst.
Van Zuylen van Nijevelt: in zilver drie rode
zuilen (2-1). Helmteken: een gouden kroon
waaruit een naar rechts gewende drakenkop en -hals
van hermelijn, en een rode, niet pijlpuntig tong.
Dekkleden: rood en zilver.
Schildhouder: een gouden omziende leeuw.
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Van Pabst van Bingerden: gevierendeeld: 1 en 4. in zilver een pauselijke tiara, bestaande uit een
rode hoed, getopt met een gouden kruisje en omgeven door drie gouden kronen van drie bladeren en
twee parels; 2 en 3. in goud drie zwarte leeuwen, roodgetongd.Hartschild: in zilver een afgerukte
zwarte adelaarskop en - hals, goud gebekt en gekroond met een gouden koningskroon. Helmteken:op
een gouden kroon een uitkomende vrouwenfiguur van natuurlijke kleur met lang gouden haar,
roodgekleed, een tiara als van het eerste kwartier op het hoofd en met twee zwarte vleugels in plaats
van armen. Dekkleden links: rood en goud. Schildhouder: een omziende roodgetongde gouden
griffioen.

Schildhouders: twee gouden griffioenen, roodgetongd, met gesloten, naar boven gerichte
vlucht, de staart tussen de achterpoten doorgeslagen. Het geheel geplaatst op een voetstuk.
CBG (aangepast aan bijgaande afbeelding).
Jasper Hendrik van Zuylen van Nijevelt, oa. Ambtsjonker etc, Barneveld, o.a. hoofdschout
Over Betuwe (zv. Coenraad Jan van Zuylen van Nijevelt en Theodora Wilhelmina van
Lynden van Ressen), tr. 1. 1784 Theodora Anna Wilhelmina van Pabst (-1785) dv Rudolf van
Pabst en Antonia Huyghens), tr. 2. 1785 Susanne Elizabeth Lewe van Aduard.
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