Album amicorum van Nicolaus van Beverwijck, uit Dordrecht
Kon. Bibliotheek, Den Haag aanvraagnummer 129 G 38
Plaatsen bezocht: Angers, Blois, Orléans, Parijs, Dordrecht, Den Haag, 1631-1633.
20 wapens. Ik vermoed dat de 29-31-jarige Nicolaas een reis naar Frankrijk heeft gemaakt en
daarbij inscripties en wapens verzamelde.
Mr. Nicolaas van Beverwijck, geb. Dordrecht 1602, ov. nov. 1652, begr. Vlissingen, zv
Bartholomeus van Beverwijck en Maria van Weseltr. Susanna Boudewijns/Bouwens Schot.

CBG HDATNL001898.

f 113 gevierendeeld, 1 en 4. in goud drie zwarte dunne dwarsbalken, 2 en 3. in rood een
zilveren dwarsbalk beladen met een stappende zwarte bever, rood getongd.
Het wapen Van Beverwijck is als kwartieren 2 en 3 opgenomen. Waarom niet als kwartieren
1 en 4? Misschien was het wapen van kwartieren 1 en 4 het oudste Van Beverwijck wapen?
En werd later de kwartieren 2 en 3 als ‘sprekend’ toegevoegd. Enkele CBG-wapens zijn gelijk
aan kwartieren 1 en 4.
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f 114 naam?: in rood een keper, vergezeld boven rechts en links van een zilveren bijl, en
tussen de poten van een blauwe rijksappel, goud gekruist en omgord.
N.B. Misschien is het kruis gepareld.

f 115 naam?: gevierendeeld, 1 en 4. in rood een zilveren beurs met gouden sluitlint, 2 en 3. in
blauw een gouden schuinbalk.

2

Bankert gesegt van
Trappen
CBG HDATNL
001067
In rood een golvende
zilveren dwarsbalk,
vergezeld van drie
rechtsomdraaiende
gouden wenteltrappen.

Ook: Bankert geseyt van Trappen.

f 116: in rood een blauwe dwarsbalk, vergezeld boven van twee en beneden van één
losstaande gouden wenteltrap.
ACZ: een blauwe balk in rood is heraldisch ongebruikelijk. De balk had dus, zoals in een
Wapenkaart Zeeland, zilver moeten zijn.
Nagtegaal in zijn Heraldisch Vademecum geeft als voorbeeld van een wapen met een
wenteltrap het wapen van Bankert gesegt van Trappen. Een natekening is terug te vinden in de
Heraldische Collectie van het CBG.

CBG HDATNL016427
Lijkt op CBG Sterk.

f 117 naam? in blauw een zilveren keper, boven rechts en links vergezeld van een gouden ster
en tussen de benen een rode leeuw.

3

f 118 naam? mogelijk wapen van een lid van de familie Nicolaus. Wapen vervalt. Mogelijk
dat de tekenaar in het gele lint de naam Nicolaus heeft gezet, omdat hij dacht dat het hier
bovenstaande wapen van hem was.
In rood eem zilveren keper, beladen met vijf zwarte gesteelde klaverbladeren en vergezeld
boven rechts en links en tussen de benen van een zilveren roos.

Lijkt op Both CBG
HDATNL002718

f 123 de Both: in rood een zilveren dwarsbalk, beladen met een blauwe bot met de kop naar
rechts en vergezeld boven van drie afgesneden berenkoppen (2-1).
CBG-wapen: in zilver een blauwe dwarsbalk, beladen met een gouden naar rechts
zwemmende bot, en boven en beneden vergezeld van drie rode afgesneden leeuwenkoppen
(2-1).
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CBG HDATNL004233

f 124 CBG: Van den Corput: in rood een stappende haan, vergezeld in het schildhoofd van
drie geknotte palen, alles goud.

CBG DATNL025858

f 125 Pompeeüs de Roovere: in goud drie rode molenijzers. ACZ: Pompejus.
Pompejus de Rooveren, ged. St. Joriskerk, Antwerpen, heer van Hardinxveld (verworden in
1628), schout van Dordrecht, baljuw van Holland, ov. Dordrecht 24 okt. 1638, begr. Groote
kerk aldaar.

5

f 126 van Haerlem: in rood een staande zilveren paard.

f 127 Sijmon Rottermont: in goud een viool met de hals naar boven en vergezeld van drie
muizen (2-1), alles zwart.
Ged. Den Haag 16 okt. 1620, essayeur-generaal van de Verenigde Nederlanden, muntmeester
van Holland, veertig, raad en schepen van Dordrecht, begr. Dordrecht 25 nov. 1678, tr.
Dordrecht otr. 14 sept. 1670, Theodora Sonnemans,, ca 1645-1721.
Zijn wapentekening zou uit de periode 1631-1633 stammen. Toen was Simon 11-13 jaar oud.
Erg jong.
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f 128 Jacob Sonnemaans: gevierendeeld, 1. in blauw een gouden zon, 2 en 3. in blauw drie
gouden sterren (2-1), 4. in blauw een gouden omgewende wassenaar.
Geb. Weert 1565, koopman hout en zout in Dordrecht, tr. Dordrecht 15 juni 1639 Elisabeth
van Nederhoven, geb. ca 1565.

f 130 Jacob van Meeuwen: gevierendeeld, 1 en 4. gedeeld, I. in goud vier resp. vijf dunne
rode dwarsbalken, II. in rood twee gouden vissen met de koppen omhoog en de rug naar
heraldisch links, 2 en 3. in rood een zilveren leeuw; een hartschild: in zwart drie vogels (2-1)
met zwarte halsring, en rode snavel en poten.
ACZ: de vogels zullen meeuwen voorstellen, waardoor het hartschild sprekend wordt.
Jacob van Mewen, ca 1575-1625, tr. 1601 Machteld van Scharlaken, ca 1580-1636. Hij zv
Johan van Mewen en Alida van Beveren.
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Beverwijck
CBGHDATNL021509

f 129 Dit is wellicht Aper Van Beverwyck: in zwart drie zilveren schuinkruisjes (2-1).
Zijn zoon is wsl. Philips Apersz van Beverwijck, die in 1625 schepen van Dordrecht was. Dan
zou Aper misschien ca 1575 geboren zijn.

f 131 Lodynch: in rood drie gouden schuinkruisjes (2-1).

8

f 132 alliantiewapen Gijsbt Tulleken: in goud een zwarte dwarsbalk, beladen met twee
goudgehoornde naar rechts gewende zilveren ramskoppen,
en Alida Ophoff: in blauw vijf kleine gouden penningen (2-1-2).
Gijsbert Tulleken, geb. Arnhem 10 juni 1646, ov. Arnhem 11 jan 1699 (52 jr), tr. Huissen 27
juni 1668 Aleida Ophoff, geb. 1639, ov. Arnhem 9 nov. 1729 (90 jr).

f 133 Ingels: in zwart een gouden keper, vergezeld rechts en links boven van gouden ster, en
tussen de benen van een zilveren wassenaar.
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CBG HDATNL003123:
Cannoy: blauw schildhoofd
met drie gouden
molenijzers.

f 134 Cannoey =Cannoy: in rood een gouden leeuw, blauw getongd en genageld, en in een
gouden schildhoofd drie rode molenijzers naast elkaar.

f 135 Sanders: in goud drie blauwe gesteeld klaverbladeren (2-1).
Familiewapen van Maria Magdalena Sanders, die aangetrouwd was.
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f 136 Sju?ot: in zilver een gouden merk, bestaande uit een keper en een omgekeerde keper
over elkaarheen met tussen de benen van de ene keper en de top van de andere keper in totaal
vier zwarte kruisjes.
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