Buchelius Band 4 Coll. Het Utrechts Archief
Alleen de heraldische gegevens.

Anton C. Zeven, www.antonzeven.nl
Wassenaar, 2021
4 Band, gemerkt B, gefolieerd 2-124, hand Aernout van
Buchel, bevattende: - afschriften en uittreksels van
oorkonden en andere stukken van verschillende herkomst,
voornamelijk betreffende de provincie Utrecht en voor een
minderheid Holland en Gelderland, 1271-1634, met
tekeningen van zegels,…
De vele zegels werden door mij gecopiëerd en eventueel met
gegevens uit andere bronnen hieronder opgenomen. Daarnaast
beschreef hij in een (te) korte beschrijvingen een aantal nietgetekend zegels.
Alle omschriften in hoofdletters.
Blz 14
Diderick van Schrixhamme richter = schout, Gerit van Westrhenen, Henric VtenWeerde
Dircsone ende Albert Blythur schepenen binnen Rhenen
Met onsen segelen segelen int iaer o.h. 1359 des dynsdaegs nae des heyligen cruys dach
Inventio = Heiligen kruisverheffing 14 september
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Zegel 1
Diderick van Schrixhamme

Diderick van Schrixhamme: een schuinbalk, vergezeld van zes
lelies, drie boven en drie beneden. Omschrift:
S.DIEDERIC.VAN.SEERIXHAMME

Gerit van Westrhenen

Gerit van Westrhenen: drie zuilen. Omschrift:
S.GHERRIT.VAN.WESTRHENEN.

Henric van Vtenweerde

Henric van Vtenweerde: een zittende vos. Omschrift: S.
HENRICK.VTENWEERDE DIERCX SOENE

2

Albert Blyfhiec of /Blyfhur

Albert Blyfhiec of Blyfhur: drie met leeuwenkoppen
uitgestoken tong. Omschrift: S. AELBRECHT BLYFFGER.

Blz 14
Gerit Vrencke schout, Werner Braem, Henric de Witte. Johan de Bole, scepenen t’Vtr. (=
Utrecht). int iaer o.h. 1371 op St Gregor dach = 3 september 1371
Vijf segelen, waarvan 2 elders getekend zijn

Gerit Vrencke: hoofd-schout van Utrecht 1370

Gerard Vrencke : geknopte
uitgeschulpte dwarsbalk. Schildhouder:
mogelijk achter het schild een staande
persoon. Omschrift: -- GERRE RT
VRE NCKEN
CBG HDATNL018100
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Henric de Witte
Henric de Witte (in blauw) binnen
een uitgeschulpte zoom twee zalmen
met de koppen omhoog en de
ruggen naar elkaar (alles zilver).
Omschrift: HENR --- WIT TE
CBG: HDATNL018956 Hendrik de
Witte, dijkgraaf van de Lekkendijk
1426, schout van Utrecht 1455

Arnold Proeys

Arnold Proeys: (in zwart) een
gekanteelde (zilveren) dwarsbalk.
Omschrift: SIGIL LVV(M) AR
NOLDI PROEYS
CBG HDATNL010936

Buchelius: de zegels van Werner Braem en Johan van Bole zijn elders afgebeeld.
Blz 15
Hendrik van Loenresloot
Hendrik van Loenresloot: (van goud) een (rood) schuinkruis.
Omschrift: S.HENRICK . VAN . LOENRESLOETH
Onder segel [van] Loenresloot, Ao 1329
Vri[daegh] nae h.Victoerste d[aegh] = 10
oktober
HDATNL011161
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Blz 28

Alert h. van Buren -- borgen syn Janne van Ryswyck synen neve ende Otto van Tiel h. Arents
soon van Tiel synen swager. Ao 1357 stelden hare wapenen inde segelen
ACZ: h. = heer
Alert heer van Buren

Alert heer van Buren: een beurtelings gekanteelde dwarsbalk;
in het schildhoofd een barensteel met drie hangers

Janne van Ryswyck

Janne van Ryswyck: twee afgewende zalmen
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Otto van Tiel Arents soon

Otto van Tiel heer Arents soon van Tiel: drie leeuwenkoppen
(2-1)

Blz 28
Daniel van der Merwede

Daniel h.[eer] vander Merwede.: een dwarsbalk, vergezeld
van vijftien schijfjes (5-4 en 3-2-1)
1377 des manend[aghs] na s. odulfs d[aegh]] = 12 juni
Gr[oene] segel

Blz 33 (was in het origineel blz 24)
Vuytseekere Copien mij by Sr Wal. De Angelis gecommuniceert Bronckhorst in de kantlijn
Wy Reinout grave van Gelder doet condt dat int iaer o.h. 1328 des goensdach (?woensdag) na
de helige elff dusent maechden dach (= 21 oktober) – nichte Johanna vr[ouwe] van
Bronckhorst ende van Batenburg met hare gecoren momber --- scheijdinge van alle goederen
heerschappen ende erven die h.[eer] Willem h.[eer]van Bronckhorst die haren man was aen
ene syde – Gysbert, Diederich ende Balduin haer sonen van dandre syde (etc)
1448 Magescheyt tusschen Henrick van Bronckhorst, Dirck van Bronckhorst, gebroeders, (en)
de getuigen: Claes Collert, Dirck Vijgen ende Peter Vijghe Geritssoen
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Dirck Vijghe

Dirck Vijghe: twee schuingekruiste beklede armen met gebalde
vuisten

Henrick en Dirck van Bronckhorst

Henrick en Dirck van Bronckhorst: een leeuw. Helmteken:
onduidelijk

Claes Collert

Claes Collert: drie schuinkruisen (2-1)
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Dirck Vijgen en Peter Vijghe Geritssoen

Dirck Vijgen en Peter Vijghe Geritssoen: zie boven. Helmteken:
twee armen.

Blz 33
1447 Jan van Steenberg tot Dornic, Willem ten Hage, Arndt de Oy h. van Obbergen, Bernt
van Lent au chevron Dirck van Haetert, Henrick Tidmans drie vogelkens.
ACZ: is Willem ten Hage een voorvader van de later in Arnhem werkende heraldisch
schilder? Anton C. Zeven. 2015. De achttiende eeuwse Arnhemse heraldische schilder
Willem ten Haegh. Blazoen 1: 18-21.
Eén afbeelding van het schild van de waszegel Van Haetert.

Van Haetert/Hatert: (in goud) drie
(zwarte) dwarsbalken.
CBG HDATNL007844

Blz 41
Jan van der Zyl, knape hof en richter tot Coten van mijn heer des Domproost wegen van Vtre
(Utrecht) en tweede naam is ?Spisebrecht van Bloemenweerde, knape Dideric van Jutfaes,
can(unnik)
Int J. o. h. 1361 des Woensd. na St Peters en St Pauwels in groen wasse 2 segelkens
In de kantlijn staat Rynestein In het jaar onser Heer = 29 juni 1361
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Jan van der Zyl > minen segel

Jan van der Zyl: (in zilver) drie (zwarte)
bemmels

CBG-HDATNL019146 Van Zijll

Van Bloemenweerde of Rynesteyn

Gedeeld door een omgekeerde trapgevel, 1. gedwarsbalkt van
vijf of zes stukken, 2 effen; een gekanteelde schildhoofd
Niet bij CBG

Blz 42/43
Roelof van Wyckersloot, als hof en richter tot Coten, van wegen h[eer] Gysb. xxx
Brederode xxx proost tot Oudemunster
Jan Albrechtssoon van Noorde ende ?
Vranc vter Dufel cure
Gysb. Van Starckenborch, knape
Alart van Buren, knape
Rutger Peters, burger tVtrecht
Daniel van Nyenwael
voors. Jan van Noorde zv Alyt Willems dochter van Blockhoven
Segelen op des h. sSacraments dach 1444.

4 groene zegelkens -- waervan de schilden – yuijtgemaect. (kennelijk zijn de randen met het
omschrift afgebroken).
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Roelof van Wyckersloot

Roelof van Wyckersloot: drie bemmels (2-1)
ACZ: zie ook blz 119

2. ?Jan Albrechtssoon van Noorde [of] Vranc vter Dufel cure

?Jan Albrechtssoon van Noorde of Vranc vter Dufel cure:?
doorsneden, A. drie schelpen, B. effen,
of effen met een schildhoofd beladen met drie schelpen

3. Gysb. Van Starckenborch, knape

Gysb. Van Starckenborch, knape:
golvend gedwarsbalkt van 8 stukken; de
tweede, vierde en zesde balk beladen met 5
schijfjes, de achtste balk beladen met ?
schijfjes

van Sterkenburg, CBG HDATNL029346.
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4. Alart van Buren, knape

Alart van Buren, knape: een beurtelings gekanteelde dwarsbalk,
vergezeld rechtsboven van een lelie.

Blz 45
Jan van Clarenborch, Johan van Groenewoude, Johan van de Spiegel ende Tijdeman Trinde.
Int J.o.h.. 1412 des manendaghes na Zint Bonifaes dach = 5 juni 1412
J.o.h. = jaar onzer heren
Onderan dubbelde pergemene sterten hebben vier groene wassen segelen gehangen maer alle
gebroken alleenlicken condenen vande twee voorste bekennen de helm teeckenen alzie van
clarenborch ende groenewoude al dus --- begost het parckement oeck te vergaen als vochtich
gelegen hebben
Het document was dus nat bewaard en de zegels waren gebroken.
In Het Utrechts Archief vinden we een charter met drie zegels. De foto van het charter is op
de tekst scherp gesteld, waardoor de zegels onduidelijk zwarte schijven zijn. Met ‘correcties’
kreeg ik nauwelijks verbeteringen. De zegels moeten in de toekomst met strijklicht
gefotografeerd worden..

Arch.nr 217 Toegangnr 701, regest 383a. Jan van Cranenborch neemt op zich, om het
stadshuis Gildenborch op de Nywe vaert gedurende een jaar te bezetten en te bewaren, 1373
juli 4. 1 charter.
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Johan van Clarenborch

Johan van Clarenborch: Helmteken: een vogelkop met hals
tussen een vlucht

Van Groenewoude

Van Groenewoude: Helmteken: een vlucht. Rechts: helmteken
van Van Lockhorst
Aannemende dat de volgorde van de zegels deselfde is als de
namen genoemd in het charter.
Johan van Clarenberch
Zo heb so ghebeden Johan van Groenewoude ende Herman van
Lochorst te besegelen

Blz 49/50

-- dien wy verstaen Johan militis proest van
Aernhem etc ende Sint Johan tVtrect etc ende
Johan van Behargne? Curent tot Rotterdam aen de
ene Henric Pyl ende Aernt van Zingell borgers
tVtrect aen die ander
Betreft huwelijk van Gerard van Feron en Joffer
Gouborch van Lechtenberch
Int iaer o.h. 1467 op Zinte pontiaens de onderhangen -- 4 segelen de eerste 2 in roden en de 2
lesten in groenen wasse = 14 januari 1467
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Ridder Johan

Ridder Johan, proost van Aernhem en Sint Johan te Utrecht,
volgens omschrift elect = gekozen: drie schuinbalken.
Schildhouder: een mens met in de rechterhand een scepter?
Omschrift: ---------AH ECL.ELECT.CO

Johan van Behargne? Curent tot Rotterdam

Johan van Behargne
: een dwarsbalk, vergezeld met drie leeuwenkoppen, twee in het
schildhoofd en één in de schildvoet. Schildhouder: links van het
schild een vogel, vermoedelijk een adelaar. Omschrift:
beschadigd.

Henric Pyl

Henric Pyl: drie pijlen schuinrechts geplaatst. Helmteken: een
vogelkop met kuifje en hals tussen een vlucht. Omschrift: S.
HENRIC ---
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Werner Braem

Werner Braem
Arent van Singel heeft klaarblijkelijk het zegelstempel van
Werner Braem gebruikt:? drie ??dieren??. Helmteken: een
zespuntige ster. Omschrift: SIGILLU : WAR------ER : BRAEM
ACZ: beneden wapen met drie kronen.

Blz 53
1446 Sonnend[ach] na St. Catharinen d[ach] = 25 november – Gijsb. Van Starckenborch,
knape en Hendr. De Ridder
Hindrick de Ridder

Hindrick de Ridder: doorsneden, I. opnieuw doorsneden. II. zes
schijfjes (3-2-1).
Boven int hooft in twee gedeelt
Zie hieronder: twee wapens zonder doorsneden schildhoofd.

In groen resp. zwart zes zilveren schijfjes
(3-2-1); een gouden schildhoofd
Buchelius vermeldt met nadruk dat het
schildhoofd doorsneden is.

De Riddere
CBG HDATNL007121

De Ridder van Groenesteijn
CBG HDATNL014454

ACZ: zie ook blz 111
Blz 57
Twee segelken het eene groen van de scout als hier vuytgedruct ende het ander van roden
wasse met het wapen van Amstel als op andere plaetsen hebben vuytgemaect.
Inde iaere o.h. 1448 opte xi (elf) d. (dag) in Januarie = 11 januari 1448
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Gysbert Oudecoop Janss, schout van Portengen in Vred. Gerichte van Utenhamme ende Melis
van Aemstel en van Mynden
Gysbert Oudecoop Janss

Gysbert Oudecoop Janss: een ster, vergezeld van drie
vijfbladige bloemen. Omschrift: S.. GHYSBERT –
OUDECOEP --?—

Zie volgende blz.
Het zegel lijkt op onderstaand wapen.
Costijn Jansz, veertigraad van Delft CBG, GHS 50A22, Naamen en
Wapens vder Edel en Agtbaare Heeren Veertig Raaden der stad Delft
(1477-1772) blz 4
CBG HDATNL 009615
In zilver een zwarte ster, vergezeld van drie vierbladige gepunte rode
rozen
ACZ: Janss/Jansz is misschien de familienaam (geworden).

Blz 58
Maechgescheid Trinde

Wy
Dijna wede Jacob Bor van Amerongen, Dirc Bor ende Jacob Bor hare sonen, Hubert van
Culenborch bastert, Jan de Wit, Henric Trinde ende Peter Trinde
Int iaer o.h. 1464 op St Valentijnsd[ach] = 14 februari 1464
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Dirc (Jacobs)) Bor

??
Dijna? wed.e Jacob Bor van Amerongen, Dirc Bor ende
Jacob Bor hare sonen: schild afgebroken, helmteken:
vermoedelijk een bos veren. Omschrift: SIG. DIRC--- IACOB
ACZ: dit moet het zegel zijn van Dirc Bor Jacobszoon.
Hubert van Culenborch bastert

Hubert van Culenborch bastert: gevierendeeld, in elk
kwartier een leeuw, overallesheen een dunne schuinbalk,
helmteken: een aanziend dier
ACZ: de naam bastert en de schuinbalk duiden op een
illegitieme zoon.

Jan de Wit
Jan de Wit: twee afgewende
zalmen met de koppen omhoog en
in het schildhoofd een barensteel
met drie hangers. Helmteken: een
kroon, waaruit een vogel stijgt.
Omschrift: SIGILLUM.
IAN.DE.WIT

Peter Trinde, hij zegelt vermoedelijk ook voor zijn broer Henrick Trinde: in de
rechterhoek een schuingeplaatst vierblad, in de linker bovenhoek en in de schildvoet een
leeuw. Helmteken: mogelijk een kroon waaruit een leeuw komt. Omschrift: SIGILLUM
PETER.TRINDE
Peter Trinde en Henrick Trinde

16

CBG HDATNL017142: in rood rechtsboven een schuingeplaatst zilveren vierblad,
linksboven en in de schildvoet een gouden leeuw
In een bijna identiek wapen staat op dezelfde plaats een rechtopstaand vierblad.
Blz 58
Wy Wilt Voet, Zywert van Winbergen, Gheret van Spuelde ende Andries van Eemsen
Int J. o. h. 1480 des manend[ach] na nyen jaers dach.

3 gr[oene] segelen een afgebroken synde de derde ind getal
Wilt Voet

Wilt Voet: vermoedelijk zeven
aaneengesloten en aanstotende ruiten
(3-3-1). Hemteken: misschie twee
opgeheven naar buiten gebogen armen.
Omschrift: resteert VOIT

In zilver negen aaneengesloten en aanstotende zwarte ruiten (3-3-3)
Gerhard Voet, substituut-momber 20 mei 1620
CBG HDATNL017914
Zywert van Winbergen

Zywert van Winbergen: drie wielen. Helmteken: een wiel van
het schild. Omschrift: S.ZIWERT VA’ WINBERGE
Van Wijnbergen
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Gheret van Spuelde: de derde is afgebroken en verdwenen
Andries van Eemsen

Andries van Eemsen: een handmerk. Omschrift: S. ANDRIES
VAN EEMSE N

Blz 67
1339
H[eer] Aert van Heuckelum en [syn] vr[ouw] Geertruyt van Wysfit tussen de Wapenen van
Heuckelum en Arckel met vogelkens
ACZ: een afbeelding van het wapen Van Arckel met vogels niet gevonden
Zegel van Aert van Heuckelum niet afgebeeld. Zegel van Van Arckel: het Van Arckel wapen
verrijkt met “vogelkens”. Tussen deze twee zegels het zegel van Geertruyt van Wyslit
Geertruyt van Wysflit

Geertruyt van Wysflit: een beurtelings gekanteelde dwarsbalk,
vergezeld van drie molenijzers (2-1).

Blz 67
1522 woensd[ach] na St Peter inde Cathedr. met segel van Albert van Leuven int gr[oene
wasse] 22 februai
Albert van Leuven

Albert van Leuven: een aanziende leeuw. Helmteken: ?
Omschrift: S. AELBERT VAN LEWE
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Blz 68
1312 een aantal namen wordt vermeld, waaronder:
Drembrechts haren Dembrechts sone int segel een visken ende een vogelken,
En Lambrecht haren Bartolomeus sone
Lambrecht Bartolomeus sone - zegel en tegenzegel
Lambrecht Bartolomeus sone
Links: een omgewende
mannenhoofd met hals en schouders.
Omschrift: S.LAMBERTI
BARTOLOMEI:
Postremi sigillarunt keerzijde= drie
lelies. Omschrift:
S.LAMBERTI.DE.BARTOLOMEI
Postremi = achterkant/-zijde en
sigillarunt = zegel > tegenzegel.
ACZ: misschien lijkt de afbeelding
op het hoofd van de eigenaar.
Blz 68
Johan den Pauwe 1313

Johan den Pauwe: een liggende ovaal schild met een naar
rechts gewende pauw met gesloten staart. Omschrift: S:
IAN DE: PAV :

Verder namen, waarvan enkele vergezeld met een korte beschrijving van hun wapen:
Albrecht de Visser: met drie vischen (zie ook volgende)
Johan Pyl: drie pylen recht nedergaande.
Blz 68
Christaen off Carstiaen Vinc schepen1316

Christaen off Carstiaen Vinc: een dwarsbalk; in het
schildhoofd drie lelies. Omschrift: S.CARSTIAN . VINC

19

Blz 68/69
1319
Albert de Visscher: in de schilt 3 halve vischen (zie
voorgaande)
1. Sigillum Arnold de Velde vt hic (als hier)
2. Signum Johans Haren Vredericsoon
3. S. Johan HERMAN COECKER
S. Jan Pauwe (zie hiervoor)
S. Jan van Rodenburch: 3 castelen = burchten
ACZ: hoe ziet een afbeelding van een halve vis eruit?
Waarschijnlijk vanaf de kop gerekend.

Zegel 1 Arnold de Velde

Arnold de Velde: gevierendeeld, 1 en 4. een leeuw, 2 en 3. een
leeg groot schild; op de kruispunt een achtstralige ster.

Zegel 2 Johan Herman Coecker

Johan Herman Coecker: twee dwarsbalken, de bovenste
beladen met 4 schuinkruisjes, en de onderste met 3
schuinkruisjes.
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Zegel 3 Johan Vredericsoen

Johan Vredericsoon: zes schijfjes (3-2-1), in het schildhoofd een
barensteel met vijf hangers.

Blz 69
1321

Veymbrecht van Compostello vt hic (= als hier)
S. Arnoldi Loef haren Jacobs
S. Jacobs h. Tidemannessoon +
Johan van Amerongen exx?scheer int
Wape = droogscheerdersschaar in het wapen
+ in circumferentia leguntur (omschrift) S’JACOBI FILII DNI
TIDEMANNI

Blz 69
Veymbrecht van Compostello

Veymbrecht van Compostello:drie schuinkruisen (2-1).
Omschrift: S. VEIBRECHT.DE.C[OM]PESTELLE
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Arnoldi Loef haren Jacobs

Arnoldi Loef haren Jacobs: een dwarsbalk vergezeld van zes
schijfjes, drie boven (1-1-1) en drie beneden (2-1).

Jacobs h[eer]. Tidemannessoon

Jacobs h[eer]. Tidemannessoon: gedwarsbalkt van 8 stukken,
de tweede balk beladen met 4 schuinkruisjes, de vierde met drie,
de zesde met twee en de achtste met 1 schuinkruisje.

Blz 69
Noch 1322
Arnout vanden Velde scout, Machelein van Cranenborch, Peter vanden Velde, Amelis
Hounentorp, Bart. Pont, Jacob vander Spiegel, Peter de Wolf

Van wie is dit zegel? Of Hounentorp of Pont of ?
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Blz 69
1325
Nicolaes Hardebolle mette croon int segel
S.ABRAHAM VTER COERMARCC noch
S.ABRAHAM ABRAHAMSONE

Geen tekst

Nicolaes Hardebolle mette croon int segel

Nicolaas Hardebolle: geen schild: boven een kroon en beneden
een uit de omschriftbinnenlijn komende leeuw. Omschrift:
S.NICOLAS.HARDEBOLE

Zegel 1
Abraham vter Coermarcc

Abraham vter Coermarcc: gedwarsbalkt van 8 stukken, de
tweede balk beladen met vier schuinkruisjes, de vierde met drie,
de zesde met twee en de achtste met 1 schuinkruisje. Door
Buchelius toegevoegd omschrift: S.ABRAHAM VTER
COERMARCC
ACZ: is dit een afdruk van een eigen zegelstempel. Zie boven,
en de volgende. Coermarcc = ?Kurmark (D).
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Zegel 2
Abraham Abrahamsone

Abraham Abrahamsone: gedeeld, I. een leeuw, 2.
gedwarsbalkt van 8 stukken, de tweede balk beladen met 3
schuinkruisjes, de vierde met 2, de zesde met twee en de achtste
met 1 schuinkruisje. Door Buchelius toegevoegd omschrift:
S.ABRAHAM ABRAHAMSONE
ACZ: hij zal verwant zijn aan de voorgaande, maar waarom de
leeuw in het eerste kwartier.
1326
Veertien namen, maar geen zegelafbeelding. Wel één heraldisch notitie:
Jan de Wale: een leliken inden schilt = een lelie in het schild.
1327
Zeven namen, waaronder Vredric Albertsone en de enige naam met Jacob als voornaam:
Jacob van [den] Alzehorst.

Vredic Albertsone

Vredic Albertsone: twee golvende dwarsbalken: elk beladen
met vijf kleine schijfjes. Omschrift:
S.FREDERICI.FILII.ALBARTI.
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Jacob van[den] Alzehorst

Jacob van[den] Alzehorst: geen schild: een omkijkend
Godslam met vaandel over de linker voorschouder. Omschrift:
S.IACOB:VAN. ALZEHORST (lijkt te zijn doorgehaald).

1328
Vele namen waarvan één onderstreept is: Jan van Wulvenbergh sc[hout] en één herkenbaar
door het omschrift: Jacob van Lockhorst.
Van twee personen wordt een korte heraldisch gegeven vermeld:

Proeys segel als ap: me onder drie bladeren
Jan Hugensone: het scholleken midden in het segel

Jan van Wulvenbergh

Jan van Wulvenbergh: schout (alleen het schild): een
dwarsbalk, beladen met 4 lelies, en vergezeld met boven twee en
beneden van één leeuw.
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Jacob van Lockhorst
F

Jacob van Lockhorst: een groot uitgeschulpt kruis, vergezeld
van een lelie? tussen de bovenarmen. Omschrift: S. IACOBI --DE LOCKHORST.

Blz 69
1329

Geen tekst

Tideman Herbartsone

Tideman Herbartsone: een lelie. Omschrift: —TI DE----BARD(S)

Peter Wolf

Peter Wolf: twee wolven boven elkaar.
ACZ: ik neem aan dat het een sprekend wapen is
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Blz 69

1330 Tideman Hombout en Abraham van
Compostellae

Zegel 1
Tideman Hombout

Tideman Hombout: twee golvende dwarsbalken

Zegel 2
Abraham van Compostelle

Abraham van Compostelle: een dwarsbalk, beladen met drie schijfjes
en vergezeld boven van twee en beneden van één schuinkruis
ACZ: tekening lijkt op een bloem met vier langwerpige bloembladeren.
Zie beneden: 5 golvende balken

Blz 69/70
1331
Enkele namen, waarvan twee onderstreept: Gerard de Vrese en Jacob van Clarenborch
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Gerard de Vrese

Gerard de Vrese van hooghstraten?: geruit met een
vrijkwartier, beladen met misschien ruiten?. Omschrift:
S.GHERARDT --.DE --VRIESE

Jacob van Clarenborch

Jacob van Clarenborch: een dwarsbalk vergezeld boven van
drie schijfjes (1-1-1) en beneden eveneens van drie schijfjes (21). Omschrift: .IACOB ------ CLAREN---

Blz 70
Lambrecht Hoen

Lambrecht Hoen: A. een haan, staande op de snijlijn. B. drie
schijven (2-1). Omschrift: S.LAMBRECHTHOEN
ACZ: een gedeeltelijk sprekend wapen.

Van twee personen werd door Buchelius het zegel beschreven, maar niet getekend:
Jacob van der Vischemerct: een gespe int segel. Omschrift: IACOBI VANDER
VISCHEMERCT
Harman vanden Rijne: drie leukens au bordure. Omschrift: HARMEN VANDEN RIINE
ACZ: Misschien drie leeuwen binnen een zoom. Het Vanden Rijn wapen is gedwarsbalkt.
Niet bij CBG.

28

1339

Johan van Leuvenberch, militis

Johan van Leuvenberch: een dwarsbalk beladen/bezaaid met
zeven hermelijnstaartje, boven vergezeld van twee en beneden
van één leeuw; in het schildhoofd: een barensteel met drie
hangers. Omschrift: S’IOHAN[IS] DE LAUVENBERCH MILIT
(volgens Buchelius)
Niet CBG

Johan Alvekiin

Johan Alvekijn: gedeeld, I. een aanziend dier? II. gedwarsbalkt
van acht stukken de bovenste balk beladen met 2 en de derde met
één ster. Omschrift: S’IOHAN.ALVEKIIN
(volgens Buchelius)
Niet CBG

Blz 70
1343 Johan van der Velde en Tideman Scrodekijn
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Jan vander Velde

Jan vander Velde: drie leeuwen. Omschrift: SIG.
IAN.VANDER VELDE

Tideman Scrodekijn

Tideman Scrodekijn: twee kepers boven elkaar, vair ??
Omschrift: STIDEMAN SCRODEKIIN??

1344
Heraldische gegevens:
Lichtenberch: met de lelien
Driel: met drie gecroonde papegaykens
1346
Hombout: met 6 en[de] 5 golven vijf golvende balken
Zie boven met twee golvende balken.
1344 geen tekst Tideman Herberts
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Tideman Herberts

Tideman Herberts: een dwarsbalk beladen met een lelie?, en
vergezeld boven van twee en beneden van één zwemmende??
vogel. Omschrift: S’TIDEMAN HERBERTS SOENE
ACZ: het wapen Herberts (CBG) toont op de dwarsbalk een
wassenaar

Jacob Wasnaers sone geen tekst

Jacob Wasnaers soon: drie leeuwen (2-1); in het schildhoofd
een barensteel met drie hangers. Omschrift: S.IACOP
WASNAE RS.SONE

1344 Frederik van Drakenburch en Tideman de Langhe

Vrederick van Drakenburch

Vrederick van Drakenburch: doorsneden van acht stukken de
tweede, vierde en zesde balk beladen met vier, resp drie, twee
en één schuinkruisje. Omschrift: VREDERICK.VAN.
DRAKENBERCH RIDder
ACZ: ik lees Drakenberch.
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1344 Gysbert Grauwert

Gysbert Grauwert: een hoge keper
vergezeld van drie harten (2-1).
ACZ: hoort dit zegel bij Grauwert?

1350
Tydeman God en Roetard van der Sterre en Jan van den Spieghel

Tideman de Langhe: een hoge keper, vergezeld van drie harten. Omschrift: S.TIDEMANNI
DE LANGHE
Het zegel is niet getekend. Waarschijnlijk alleen de tekst van het omschrift
1350
Tideman God

Tideman God: een dwarsbalk, zig-zag doorsneden, vergezeld
van drie lelies, twee boven en één in de schildvoet. Omschrift:
S.TID EMAN GOD
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Roetard van der Sterre

Roetard van der Sterre: gedwarsbalkt van acht stukken, de
eerste, derde, vijfde een smalle balk, de tweede, vierde, zesde en
achtste balk beladen met vier resp. drie, twee en één schuinkruis.
Omschrift: S . ROETAE RD.VAN DER .STERRE

Jan vanden Spiegel

Jan van den Spiegel: drie spiegels. Omschrift:
S.IAN.VANDEN.SPIEGHEL

1356
Flores van Jutfaes: SIGILLUM FLORENTII DE IUTFAES MET 8 LELIKENS
Godscalc Arnoutsone namaels gnt Godscalc Vrencken tot het iaere 1378 altijt bij sijn
wapen blijvende vt notauit [als verleden] f. v. Hoencop
Blz 70.2

33

1357
Henric van Langeraeck

Henric van Langeraeck
: een hoge keper, vergezeld van drie sterren (2-1). Omscjrift:
S.HENRI C VAN LANGE RAECK

1358
Wernaer van Draeckenborch
Wernaer van Draeckenborch
: gedwarsbalkt (van goud en
rood), de tweede, vierde, zesde en
achtste balk beladen met 10
(zilveren) schuinkruisjes (4-3-2-1)
(CBG). Helmteken: wsl. een
gewei. Omschrift: S.WERNAER
VAN.DRAECKE[N]BOR[C]H

Gerard Dvmbaut

Gerard Dvmbaut: een dwarsbalk, rechtsboven beladen met
een roos. Omschrift: S’GERA. RDI DVMB AUT
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1359
Albaren van Dole

Albaren van Dole: drie ? (2-1). Omschrift: S.A LBAR
E.DOL

Godscalc Vrenck als Winsem met de baerstel van vieren (met barensteel met 4 hangers).
1364
Wouter van Lockhorst met barstel van 5 (met barensteel met 5 hangers).
1367
Boudewijn de Witte

Boudewijn de Witte: een dwarsbalk, boven een breedarmig
verkort kruis, beneden drie vijfbladige bloemen (2-1).
Omschrift: S:BOVDEN WIIN DE. WITTE

Nicolaas Voncke

Nicolaas Voncke: doorsneden, A. vier keer gedeeld, in
kwartier 2 een lelie, B. drie vijfbladige bloemen (2-1).
Omschrift: S.NICOLAI.VONCKE
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1368 Johan van Muden

Johan van Muden: rechtsboven een schuin geplaatste
klophamer, 5 lelies ( midden- en rechtsboven, midden links en
rechts en in de schildvoet), in het hart een ? Omschrift:
S.IOHAN. :VAN. MVDEN

Wouter van Calenberch

Wouter van Calenberch: drie leeuwen. Omschrift:
S.WOUTER : VAN : S CALENBERCH :
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Peter Jansssoon

Peter Jansssoon: drie papegaaien (2-1). Omschrift: S:PET ER
: I ANS: S OON
In tekst wordt een Peter Machelm genoemd

1369-1370
Jac. Van Lockhorst Sch(epen) met helmteken als by my met de baerstel van drie (barensteel
met drie hangers)
Jacob de Lockhorst, sch[epen] met helmteken als by my met v baerstel van drie

Jacob de Lockhorst: Omschrift: S.JACOB: DE
LOCKHORST
met barensteel met drie hangers

Blz 71
1371
Roetert van Lanscroon voerende het heele wapen mette drie cronen
Henrick de Witte mette viskens in tenderinge
Alfer van Niendale ct [als] Lichtenb[erch] mette baer van arminen (barensteel met hermelijn)
Arnout Preijs met een sterreken au canton
Johannes geheten Hont

Johannes geheten Hont: een leeuw, in een schildhoek een
hond. Omschrift: SIGILV IOHAN.DI CTI.HONT
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Evert Trinde

Evert Trinde: rechtsboven een kruis, linksboven en in de
schildvoet een leeuw. Omschrift: S EVERT:TRINDE

1372 Buchelius: de vermelde namen zijn elders te zien
Braem ende Aernt vande Velde mette 3 wulven
ACZ: drie golvende dwarsbalken
Hombout als Vulven = Wulven

Hombout als Vulven met 8 golven
Wulven: golvend gedwarsbalkt met 8 stukken goud en rood.

Oestrum

Oestrum: (in blauw) een (gouden)
adelaar.
CBG HDATNL013126
ACZ: van Oostrum

Stripe

Stripe: een geschakeerd schuinkruis gaande over een dwarsbalk
Van der Stripe HMUSNL040167 Muschart 36F = geschakeerd
gaande over
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Bole

Bole van Heemskerk
CBG HDATNL002222

Bole: rechtsboven en
linksbeneden een
leeuw, linksboven en
rechtsbeneden een
lelie.
CBG-wapen: kwartieren verwisseld: gevierendeeld, 1 en 4.
Bole?Boel, 2 en 3. Van Heemskerk.
F. Mouwer

F. Mouwer: gedwarsbalkt van acht stukken, de tweede balk beladen
met 4 schuinkruisjes, de vierde met 3, de zesde met 2 en de achtste
met 1 schuinkruisje.
ACZ: zie hierna bij Peter Mouwert.

Voorn

Voorn: een dwarsbalk

Ger. Coman

Ger. Coman: drie accoleyen. Op de helm een
dubbelden toorn.
Zie hierna: met barensteel
Anton C. Zeven 2021. De accoley, waterputter of bouget bestaat uit
twee lapzakken. Blazoen 7: 84-88.
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1375
Peter Oheel?

Peter Oheel: drie koeken/spiegels/schijven (2-1); tussen de
bovenste twee een ? Omschrift: S.PET ER.O HEE L

1375
Willem van Wende vt (als) Wulven
Jacob de Cuper met een vyfhoeck ofte esperon (= ruiterspoor). Zie Anton C. Zeven. 2021.
Het wapen van Herbert van Pallaes en het bakkersmerk van Jacob de Cuper. Gens Nostra 76:
152-153.
1376
Tideman cappelan: het recht cruys met 4 starren
Jan de Witte: vischen tenderinge ende barstel van drie (een vis binnen een getande zoom en
een barensteel met drie hangers)
Jan van Alendorp: drie gecroonde leuwen hoofden
ACZ: zie ook hierna.
1377
Jan de Bole: vt [als] ‘s’ hoc fol au barstel
op deze bladzijde met barensteel
1379
Zegel 1 Gysbert Voncke Zegel 2 Jan van Blockhouen
(lees Blockhoven)
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Gysbert Voncke

Gysbert Voncke: doorsneden, A. twee palen, B drie rozen (2-1).

Jan van Blockhouen

Jan van Blockhouen: acht lelies zoomsgewijs geplaatst (3-2-3), in
het hart een schildje.
ACZ: Blockhoven lijkt op Jutfaes.
Plder Blokhoven ligt ten oosten van Nieuwegein

1380
Jan van Oosten: een aernt als schilt bij 2 leuwen gehouden.
ACZ: een adelaar. Schildhouders: twee leeuwen.
Johan van den Velde

Johan van den Velde: drie leeuwen. Helmteken: een half naar
rechts gewende borstbeeld. Helmhouders: rechts en links een
man. Omschrift: S.IOHAN.VAN DEN VELDE
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Blz 71
Zegel 1 Gijsbrecht Grauwert

Gijsbrecht Grauwert: doorsneden, A. een op de deellijn staande
vogel, B. drie vijfbladige bloemen (2-1)

Zegel 2 Gijsbr. v. Bloemenwerde

Gijsbr. v. Bloemenwerde: een gekanteeld schildhoofd.

Zegel 3 Henrich Ryn

Henrich Ryn: drie dwarsbalen

Hubrecht van Vulven den schilt aen een boom gehouden ter syden bij 2 mannen
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1386
Henric Trienen Henric sone scepen

Henric Trienen Henric sone: rechtsboven een schuinkruis,
linksboven en beneden een leeuw. Omschrift: --ENRIC.TRIE
SOEN

Gysbr. v. Wende: vt (als) vulven tussen 2 Wulven
Jacob de Langhe

Jacob de Langhe vt hic (als hier): een hoge keper, vergezeld van
drie harten (2-1)

1389
Jacob van Groenewoude: drie haentgens ind schilt van 2 luparden gehouden op een croen
een hanen cop tussen 2 esels oren
ACZ: drie hanen. Helmteken: een kroon waarop een hanenkop tussen een vlucht.
Schildhouders: 2 luipaarden
Lud. De Wael

Lud. De Wael: vier rozen (2-1-1)
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Henrick v. Gent

Henrick van Gent: een taukruis.

1392
Jan Lieboert

Jan Lieboert vt solet (als gebruikelijk) een engelken boven ende
twee gewapende mans ter syde

Gerrit van Damasch vt Soudenb. au barstel als Soudenbalch met barensteel
Gerrit van Damasch: gedwarsbalkt (van goud en rood) de tweede, de
vierde, de zesde en de achtste beladen met resp. 4, 4, 2 en 1 (zilveren)
vierbladige bloem.

Soudenbalch CBG HDATNL019179
1393
Dirck van Weyde metten helm het schilt by twe[e] vogels gehouden een vrouwe hooft opden
helm het haer afhangende seie vt (zie als) Taets

Taets – NL-UtHUA
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Gerrit Coman

Gerrit Coman: drie accolyen; in het schildhoofd een barensteel
met drie hangers. Omschrift: SIGILLUM. GHERRIT COMAN

1392

Wie?
Drie afgerukte leeuwenkoppen (2-1). Helmteken: een uit de
bovenrand van het schild uitkomende engel. Omschrift: ? Aan
beide zijden van het schild een als het ware weglopende
aanziende leeuw.
De wapencollectie van het CBG toont meerdere gelijke wapens.
1396
Johan de Coninck

Johan de Coninck: 2 leuwen op croontgens houdende de schilt
ACZ: onduidelijk

Woutman: als Lichtenb[erch].: een ? int midden den schilt bij twee (op blz 72 geen vervolg)

Latere verbetering:
Woutman als Lichtenb[erch], opten helm een vrong met een elephantsnuit, gehouden by twee
doggen de bec om hoghe stekenden.
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Blz 72
1411 Johan van Gronewoude

Johan van Gronewoude: zie jaar 1389. Omschrift: S. IAN.VAN
GROENEWOUDE

Matheus Pot den schilt van 2 gryphen gehouden potten met hengelen een sterreken in ponte
= potten met hengsels met in de schildvoet een sterretje. Schildhouders: 2 griffioenen

Amelis van Amstel en Muyden

Amelis van Amstel en Muyden: gedwarsbalkt van 10 stukken,
over alles heen een schuinkruis. Helmteken: op een kroon een
?vogelkop met hals. Helmhouders: rechts een leeuw, links een
man. Omschrift: AMELIS (van Amstel en) MUYDEN
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Van der A

Van der A: gedwarsbalkt van zes
stukken (goud en zwart). Helmteken:
een vlucht. Helmhouders: twee
misschien gekroonde of gehoornde
dieren. Omschrift: VD A
CBG HDATNL025960

1413 Johan van Damasche

Johan van Damasche
: een dwarsbalk, beladen met twee ?, en vergezeld van 6 lelies,
drie boven (1-1-1) en drie beneden (2-1). Schilderhouders: links
een paard en achter het schild uitkomend misschien een engel.

Onbekend
De enige Jan/Johan, die bij deze zegeltekening genoemd wordt
is Jan Van Driel. h. Aernt Vos sone. Boven werd een Driel
genoemd met gekroonde papegaaien. In de CBG-collectie geen
Vos of Van Driel met dit wapen: drie geknopte ruiten (2-1).
Helmteken: misschien een vlucht bestaande uit twee evenwijdige
vleugels. Helmhouders:
Rechts een naar links gewende vogel (zwaan?), staande op het
schild, rechts een dier (vos?, wolf?) houdende helm met zijn
voorpoten en staande op de binnenrand van het omschrift.
Omschrift: SIGILLUM JOHAN --

1402 Claes Sloyer, schout

Claes Sloyer: drie vijfbladige bloemen. Helmteken: een boom.
Schildhouders: twee aanziende leeuwen. Omschrift: CLAES
SLOYERT
ACZ: datum tussengevoegd.
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1413 Peter Mouwert

Peter Mouwer: gedwarsbalkt van acht stukken, de tweede balk
beladen met 4 schuinkruisjes, de vierde met 3, de zesde met 2 en
de achtste met 1 schuinkruisje. Omschrift: PETER MO
UWERT
ACZ: zie hiervoor bij F. Mouwert.
1417 Alfaert van Lichtenberch

Alfaert van Lichtenberch
: drie lelies (2-1) binnen een uitgeschulpte zoom. Helmteken:
twee poten?. Omschrift: ALFERT VAN LICHTENB

1414
Peter Jacobs: een vosgen met een tacxken ind schilt gehouden van 2 gryphen.
Lod. De Wale: heel wapen met de rosen gehouden by 2 leuwen een boom boven het schilt.
Blz 72
1422 Bartelmeus Soudenbalch met den helm vt solet (als gebruikelijk)

Bartelmeus Soudenbalch: zie hiervoor.

1424 Dirck van Houdan a;s Taets metten helm
ACZ: zie hiervoor.
1425 Hendric Trinde metten helm
Willem van Genth metten helm 2 vleugelen opde vrong
ACZ: (een taukruis?). Helmteken: een wrong waarop een vlucht.
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1426
Peter Grauwart sch[out] metten helm, vrong schilt gelandeert met een roosken au Canton
Dirck Grauwart met helm en vrong schilt getendeert
Bernt Grauwart met helm, croen O au canton sonder tenderinge
Henric van Luttekenhuys de tinnen met 2 eenhorens gehouden
Albert van Hamerstene opden helm een cruckgen daerop een vogel de vleugelen vuytgespreyt
S. Jan Lieboert au berstel (barensteel) de 3 en schilt getandeert opden helm een leuken
comende vuyt een cuijve

Cuijve ?= cuve = kuip
1429

1439 Jan Proeys

Jan Proeys van Lichtenberch
: een gekanteelde schuinbalk. Boven het schild een naar links
springende hond. Omschrift: ---LICHTEN BERCH
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Jan Grauwert

Jan Grauwert: drie rozen (2-1); een schildhoofd rechts beladen
met een ? Helmteken: een kroon waaruit een puntmuts, getopt
door een ? Omschrift: -- IAN
GRAWERT

s. tonge Jan van
Lichtenb. Lansersoon

1449 Jan Grauwert Hugensone scepen vt et ao 1453
1450 Gerrit Drakenborch inde plaets van lof ende draperie

Gerrit Drakenborch: zie hiervoor. Omschrift:
DRAKENBORCH

EERIT

Jan Grauwert heele wapen op den helm een vrong
1451 Jonge Gysbert van Hardenbroeck

Jonge Gysbert van Hardenbroeck
: golvend gedwarsbalkt van acht stukken, de tweede en vierde balk
beladen met vijf, de zesde met vier en de achtste met één
schuinkruisje.
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Henrick van Z. van Nievelt: hele wapen met helm ende croon
Lubbert van Alendorp metten helm een lupartscop gecroont op een vrong
ACZ: “lupartscop”, wsl een leeuwenkop.

Jan? de Witte

Jan? de Witte
: twee gebogen zalmen met de koppen omhoog en de ruggen naar
elkaar toegekeerd. Omschrift: S IGILUM AN DE WITTE
ACZ: Buchelius noemt hem niet in de tekst.

Willem van Culemborch metten helm heel vt solet (als gebruikelijk) gehouden bij 2 leuwen

Willem van Culemborch: gevierendeeld, in elk kwartier een
leeuw. Omschrift: S.
GHERRIT.VAN.KULENBORCH.GHERRIT/S
Het zegelstempel van Gerrit van Culemborg Gerritszoon.
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Blz 73
1453 Grauwert
Wouter van Teylingen met de leu gebaresteden 3 helm (leeuw en barensteel)
ACZ: zie zegelafbeelding van Symon van Teylingen hieronder
1454 Vuysting ende Teylingen
1455 Huge Vuystink

Huge Vuystink: een dwarsbalk, en een geschakeerd
schuinkruis over alles heen. Helmteken: twee armen met
gebalde vuisten. Omschrift: S HUGE VUSTINK

Symon van Teylingen

Symon van Teylingen: een leeuw; in het schildhoofd een
barensteel met drie hangers. Helmteken: op een wrong een
aanziende leeuwenkop met hals. Omschrift: S. SYMON VAN
TYLINGEN

Jacob van Winsem schilt alleen s helm
Franc van Isselsteyn een maenken int hooft opden helm een croon ende lefeb? ofte vederen
opden helm vuyt een tumbe
Dirck van Oostrum het schilt metten aernt
ACZ: zie hiervoor
Sigllum Johan Mouwer den schilt alleen vt solet (als gebruikelijk)
R. Ruysch mette vleugelen opten helm
1456
Berolomeus van Nievelt schilt alleen een rincxken int midden
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Willem van Snellenb[erch] met de helm vrong erm ende can
Bostulen hoornkens inden schilt met een engel gehouden
Jan Ludolfs mette ogen
1457 Jan van Hamerstein het gewoonlyk wapen gehouden by een grijph op den helm twee
vluegelen daer tusschen een visch.
ACZ: het “gewoonlyk wapen” zou drie kerkvaandels kunnen zijn
1458 Jan van Jutfaes sch. als Rijn met het helmteecken
Jan van Blochoven
1460 Renes vt solet ter syden croon ende ossencop opden helm
Sandenburg als Ridder metten helm
Dirc van Zulen zu barst (barensteel) gehouden by 2 lupards drakencop opte helm
Philip van Groenevelt

Philip van Groenevelt: drie wassenaars (2-1). Helmteken: een
kroon waaruit een naar rechts kijkende links gewende hond.
Omschrift: S. PHLIPS VA(n).GROENEVELT

Jacob van Jutfaes

Jacob van Jutfaes: acht zoomsgewijs geplaatste lelies (3-2-2-1),
in het schildhart een schildje beladen met een
Omschrift: JACOB.VAN HAES.??

1461
Folpart van Amerongen: de scheren au barstel de helm bij 2 aernden gehouden
ACZ: scharen en een barensteel, helm gehouden door twee adelaars.
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blz 73 rechts
1463 Henric mette T (tau-kruis) gehouden met leuwen
ACZ: misschien Van Ghent
Pallaes op een vrong een swaenscop vt videtur tusschen vl
Jan van Amerongen sterren barstel een vleugel op een vrong
1364
Eerst van Hardenb. Heele wapenen mette helm een croon daer op
Wautman met de gelelide? snuit
Steven van Zuylen Gerritsen, schynt een hooft op een vrong
Steven van Zuylen Gerritsen: in het schildhoofd een muuranker, half
daaronder twee zuilen en beneden een droogscheerderschaar met de
bladen omhoog.

1467
Dorens? Van Pallaes mitten helm schint een scherpe bec vanden
Coninc metten helm met beeren clauwen
Henric vande A, vt solet au barstel opden helm staende vleugelen
ACZ: als gebruikelijk: gedwarsbalkt, zie boven
Renes syden den helm mette croon
1458
Braem van Lichtenb. als Lanscr. metten helm,
Leuwenb[erch] gehouden met 2 leuwen
Eerst Tates van Amerongen heel wapenen metten
1471
Johan de Coninc Janss fet? Syn schilt helm ende segek als plach met met een croon opten
helm onder d wildemans handen
1472
Henric van Leuwenb[erch]. den schilt ende helm met een Jofferken gehouden
1473 Jan Knyff metten helm vt solet (als gebruikelijk)
Bernt Grauwart een croon opten helm, ende sterrenken au canton synde tenderinge
Hubert Jacobs een vosken inde scilt op een vrong 2 vleugelen
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Knoop
Henric Knoop: een schuinbalk beladen met drie
posthoorns. Helmteken: een kop van een ?Omschrift:
S.HENRIC KNOOP
Jan Knoop: een schuinbalk beladen met drie posthoorns.
Helmteken: een kop van een ? Omschrift: SIGILLUM
IAN KNOEP

CBG-HDATNL010286

Blz 74
1476
S. Jacob van Amerongen Jacobsoon opden helm vleugelen ende int hooft vande scheerkens
het selver boven als sterreken. De coen den helm op een vrong een cranehals tusschen 2
vleugelen
Peter Pot een pot met oren sonder hengels helm op de vrong een pot tusschen 2 vleugelen
1478
Jan Overde vecht, thooft met ejdec oren sonder tenderinge den schilt au canton een sterreken
Gerrit van Ryn Gerritsn vt solet
Jan van Amerongen sch. Schere au barstel de trois
ACZ: sch is wsl schout. Schere schaar. Barensteel met drie hangers.
Willem Foeijt het schilt gehouden bij een gryph
ACZ: griffioen
1480
Dirck van Zulen metten helm sondr leuw
1481
Aernt Ruysel met de catgens, een sterreken int hooft
Egbert van Groenenb.[erg] op een vrong een halve hen tusschen 2 tacken
1482 en 1484
Bruning pyl
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(Govert) Coning met helm croon ende rupe? armen
Jongen Willem de Vosse voerde metten helm en aernts cop op een croon
ACZ: adelaarskop op een kroon
1486
Willem van Winsem au baerstel (met barensteel)
Hendric van Alendorp

Hendric van Alendorp: drie afgerukte leeuwenkoppen, in het hart
een schildje of een schijf? Omschrift: S.HENRIC VAN ALENDORP

Gruter met Gespen ende helm

Staat bij Gruter van gespen

1490
Jan vanden Borch metten helm een borch opde vrong 2 borgen een leuker inde schilt
Wie?

Wie? : een zittende vos, in het schildhoofd een barensteel met
drie hangers.
Zie boven: misschien Henric van Vtenweerde: een zittende
vos.
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Jan van Zulen/Zuylen

Jan van Zulen: drie zuilen. Helmteken: een kroon waaruit een
naar rechts gewende zwanenkop met hals. Omschrift: S JAN
VAN ZULEN

1494
Aernt Taets

Aernt Taets: een dwarsbalk. Helmteken: een vrouwentorso,
gekleed als het schild. Omschrift: SIGILLUM AERNT TAETS

Bernt van Groenvelt

Bernt van Groenevelt: drie wassenaars (2-1). Helmteken: een
kroon waaruit een naar rechts kijkende hond. Omschrift:
afgebroken

1498
Gerrit van Heemskerck

Gerrit van Heemskerck: gedeeld, I. gevierendeeld, a en d:
een leeuw, b en c: een lelie, II. boven een ?schuinkruis en
beneden een leeuw. Omschrift: S.GHERRIT VAN
HEEMSKERCK
Kwartier I: CBG: Boel van Heemskerk (in verwisselde
kwartieren)
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1503
Jac. Sloyer mette tinnen (gekanteeld?)
Henric van Amerongen mette scheren (schaar)
Ansen Salm opten helm een draecken cop vuyt een cuyp
Roelof van Baern gequart opden helm een croon daer op een cuyp met vederen
Peter van Merenborch

Peter van Merenborch: een gekroonde leeuw, een dwarsbalk
overallesheen. Omschrift: PETER VAN MERENBORCh

Henric Roeck

Henric Roeck: drie vogels = roeken. Helmteken: een roek
tussen een vlucht. Omschrift: S HENRIC ROECRK
ACZ: een sprekend wapen.

Jacob van Snellenberch op een vrong de hant met een kan
Michiel Ram een rams cop inden schilt ende opden helm
Albert van Wulven met een Leu inden schilt vt hic expressum (als hier uitgedrukt)

Albert van Wulven: een leeuw. Helmteken: een uitkomende
leeuw tussen een vlucht. Omschrift: AELB ERT VAN
LEEWEN
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1521
Jacob van Voordt met het geruyt cruys een croon opden helm een vogels cop
Isbrant Isbrants me gnt Dremen?

Ysbrant Isbrantssoen: drie dwarsbalken, de eerste beladen
met vier, de tweede met drie en de derde met twee lelies.
Schildhouder: een half linksachter het schild zittende adelaar.
Omschrift: YSBRANT ISBRANT? SOEN

Blz 80
Wy Godert Collert, Willem Collert, Harman van Santwyc als magen ende hylicsluden J.
Hadwech echte huysfr. Voyen Johans van Bronckhorst aen de eene syde ende Peter Claes
Collert, Dirck Vych, Peter Vyge Henricsone als magen ende dedingsluden Henrick ende
Dirck van Bronckhorst van wegeoir selfs ende Henrick de Jongen haer broeder enz ende
gegeven ao 1436 op St Jans avont Nat.

Collert

Collert: drie schuinkruisen
Zie beneden
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Bronckhorst

Van Bronckhorst: een leeuw. Helmteken: een vlucht

Collert

Collert; drie schuinkruisen
Zie boven

Vych

Vych: twee gekruiste armen
onduidelijk

Rechusen

Rechusen: gemanteld, de mantel zesmaal doorsneden of
gedwarsbalkt van zeven stukken, rechts- en linksboven
vergezeld door een hart
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Bronckhorst

Van Bronckhorst: een leeuw. Helmteken: een vlucht

Blz 80
Mr Meynaert van Del ende Johan Ruemsborch cureijt St Jac. (Jacob) ao 1397 segelen dese als
bemmel ende de ander met drie lelien.
Meynaert van Del: bemmel
Johan Ruemsborch: drie lelies
Aernt Schade van Tulle sch. Evert Scade ende Jan Broenis buerrade inde Weerde by vtrecht
1462 segelen den schout met den valck ende cruyskens s. helm vt et Evert gebroken met een c
int hooft
Schade: een valk en kruisjes s. helm
Jan Broenys

Jan Broenys: drie vijfbladige bloemen (2-1); in het schildhoofd
een ster

Adam Groenevelde Adams van Groenvelde 5? engelen
ACZ dus: Adam Adamsoon van Groenvelde
Fien van Noertwyc 1492
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Jacob Barthout, Jacobs

Jacob Barthout: een klimmend hert? en linksboven mogelijk een P

Peter Suuys Vredericks

Peter Suuys Vredericks: een adelaar.
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Jacob de Goede Jacobs soon schepenen tot Dort

Jacob de Goede: drie adelaars

Gerrid vanden Steenhuse Jans sone

Gerrid vanden Steenhuse: twee toegewende gevleugelde
arendsbenen

Claes Buweel h. Wermvoude sone

Claes Buweel: tweemaal vier aangesloten ruiten

Henric Bot Diederics sone schepen

Henric Bot: twee schuingekruiste zwaarden met de punten omlaag,
tussen de zwaardpunten een ?
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Wouter van Geuderen Wouters soo[n]

Wouter Geuderen: twee afgewende zalmen, in het schildhoofd een ?

Betout Hamert Janssoen Ao 1462
Gerrit Jacob Hamert

Betout en Gerrit Hamert: twee pijlpunten?, één linksboven, de tweede
in de punt, een vrijkwartier beladen met een ruiten schuinkruis.

Blz 82
Wij Borgermeistre[n], Scepene, Rade, Overstoudermans Gemene gilden der Stadt van Vtrecht
doen cont – vercoft hebben Herman van Zanten Gherrits soen – perceel grond –
Gegeven indt iaer o.h. 1456 optes heylich tzws? Avont Exallatus. Onderhangen an dubbelde
pergamine sterten XII (12) segelen in groene wasse by cans in forma ende groote als hier
vuytgemaect is.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11
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12

4

HUA 39490.jpgx
Correctie: Nr 2 Gilde van de kuipers
Correctie: Nr 4 misschien Gilde van zeilmakers
Opificium = handwerkers, uartorum voor de wind
De oorspronkelijke bron is mij niet duidelijk
geworden.
Ofschoon de Overstoudemans van 12 Gemene Gilden als vierde “groep” verkopers worden
genoemd, maar hun vertegenwoordigers zijn de enigen die namens de verkopers zegelen.
Toentertijd vormen de Gilden de machtigste (beroeps)groep in de stad Utrecht.
Zegel 1
Lakenkopersgilde te Utrecht

Lakenkopersgilde te Utrecht: geen schild. In het midden
drie kronen boven elkaar, vergezeld rechts van een
schapenschaar en links van droogscheerdersschaar. Onder de
schapenschaar iets onduidelijk. Omschrift: SEGHEL DER
WANT SNIDERS GHILDE I TUTRECHT
lakenkopers
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Zegel 2
Bakkersgilde te Utrecht
Bakkersgilde te Utrecht: één van de bakkersheiligen (Sint
Nicolaas) met in de rechterhand een sierbrood en in de
linkerhand een ander brood. Omschrift:
GHILDE.PISTORVM.TRAIEC
Niet alleen dat de maten van het brood correct moesten zijn,
maar ook de samenstelling. Bijv. te veel rogge in tarwebrood
of te veel zand. Anton. C. Zeven. 2021. Het wapen van
Herbert van Pallaes en het bakkersmerk van Jacob de Cuper.
Gens Nostra 76: 152-153.
Zegel 3
Viscopersgilde te Utrecht

Viscopersgilde te Utrecht: geen schild. Een grote vis, erboven
misschien een net. Omschrift: DIT IS HETVISCOPER
SEGHEL TUTRECHT

Zegel 4
Zegel van het ?vleeshouwersgilde te Utrecht

?Vleeshouwersgilde te Utrecht: geen schild: een tegen een
boomstam staande dier. Omschrift: SEGHEL DER -OUWER
ACZ: ik vermoed een geit, omdat geiten tegen boomstammen
gaan staan om de bladeren te bereiken.
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Zegel 5
Rechtsgeleerden?

Rechtsgeleerden?: een man met muts houdende in de
rechterhand een ? en in de linkerhand een weegschaal.
Omschrift: GHIlde ARCATORVM TRAIECTENS
ACZ: een arcatorum = secretaris. De weegschaal zal duiden op
een evenwichtige rechtspraak.

Zegel 5
Gilde van Botterluden
Gilde van Botterluden: een
burcht met drie torens. Omschrift:
S’.GHILD—LEC:BO---IVDA
IN.TRA-Gilde van kaas- en
boterkooplieden. Een poort? in de
stadsmuur, waarvoor het Gilde
van Botterluden verantwoordelijk
zal zijn geweest. Welke poort?
Zegel 6
Gilde van de Corduweners/Leerbewerkers
Gilde van de Corduweners: links
en rechts een schoen, de linker
omgewend, in het midden een grote
laars. Omschrift: S’.GHILDE .
ALVTARIORVM . TRIECTEN
= Gilde van schoenmakers. Er was
ook een periode met een Oude
Corduaniers gilde.
Corduwener = Corduanier, zo
genoemde omdat ze van Corduaans
leer schoenen maakten
ACZ: volgens het Latijn > NLwoordenboek betekent alut = wit leer
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Zegel 7
Gilde van de Cupers

Gilde van de Cupers: gedeeld. I.
drie stapels duigen? boven elkaar,
II. drie kuiphamers boven elkaar.
Omschrift: GEMAECT.
DESEN.ZEGEL.TVTRECHT.
TOT CUPERS INT.IAER.LV =
Zegelstempel gesneden te Utrecht
in het jaar 1(4?)55 (om in 1456 te
gebruiken).

Zegel 8
Riemsnijders (gordel- en zadelmakers)
Riemsnijders
(gordel- en
zadelmakers):
een (St.
Michael)engel
met halo,
staande op
een op de rug liggende draak en
een schild hangende aan de hals:
een kruis, elk kwartier beladen
met een schijfje. Omschrift:
S.FRATERNITATIS. ED SNID, .TIECTEN
ACZ: wapen op het schild misschien christelijk: een kruis met bijv.( 4 sterren of harten.
Zegel 9
Graeuwerkers (of zeilmakers)
Zegel van de graeuwerkers =
grauwwerkers = bontwerkers
: een omkijkende St Jans lam met
vaandel, staande op een stapel ?
Omschrift:
S’.GHILDE.OPIFICVM
VARTORVM. TRAIECTEN
Opificum = handwerkers
Uartorum = voor de wind
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Zegel 10
Timmerlieden

Gilde van de timmerlieden: een bijl met een korte steel.
Omschrift: S’GHILDE.CARPENTARIOR.TIECTEN

Zegel 11
Smeden
Gilde van de smeden: ovaal zegel,
met binnen de rand met het
omschrift twee personen,
gescheiden door een pilaar en
staande op een boog. Onder deze
boog een hamer en een nijptang.
Omschrift: SIGILLVM . GHILDE
DE FABRORVM TRAICTN
faber ferrarius
ACZ: de sigillografisch rechts
geplaatste personen is zeer
waarschijnlijk St Eloy. En links
mogelijk een bisschop.
Zie: J.C. Overvoorde & J.G.C. Joosting 1896. De gilden van Utrecht tot 1528.
S.J. Muller Fzn. Uitgebreide toelichting in De Gids 58,1896, 62,1898.
N.H. Slokker. 2009. Ruggengraat van de stedelijke samenleving. De rol van de gilden in de
stad Utrecht, 1528-1818. Utrecht.
Blz 88/89
Bartoudt van Assendelf, rid(der) make condt ---hebbe ic desen brief besegelt met mijnen
zegelle hier aen hangende. Gegeven int iaer o.h. 1401 opten 23 d. in Meert.
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Barthoudt van Assendelf

Barthoudt van Assendelf: een stappend paard. Omschrift: --ASSENDELFT . MILITIS
ACZ: in tekst Assendelf, in omschrift correct Assendelft. En
volgende ook Assendelf. Dus zonder t.
Blz 101 (voortzetting van blz 90; daar geen zegels)
Van onsen geduchtigen heere ofe van synen hove van Hollant voorgnt dselve J. Alydt van.
Kyfhoeck gebracht. ende gelevert sy in handen ende ten huyse van Gerrit van Assendelf--soo hebben wy Gerrith tot Asslf,, Johan van Assendelf, syn broeder, Johan van Assendelf,
oudste zoon van Gerrit voorgnt. Ter eenrezyde. Ende Adriaen vander Lecke, Antonis heere tot
Hoichtwoude ende Gerrit van Poelgeest voichden Willem van Doorninck ende Dirck van
Wtwijck (Uitwyck) voor mynen selve ende voor Phls van Vtwyck mynen broeder ter andere
zyde – besegelt met onse segellen Ende ick (meester) Zeeger van Kyefhoeck oick oom ende
voicht van den voorgenoemde J. Alyd overmidts gebreke myners zegels op deze tyt hebben
gebeeden Vrederick vander Zevender de Jonghe – over my mede te bezegelen. -Aldus gedaen inden Haghe (Den Haag) opten xiiii (14) d. in Meye Int iaer o.h. 1476 (14 mei
1476). Onder hangen acht segelen.

1(2)
6

1(2)
7

3
8

4
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Zegel 1, door Buchelius gemerkt 2
Jan van Assendelft

Jan van Assendelft: gevierendeeld, 1 en 4. een stappend paard
(Van Assendelft), 2 en 3. door een smal kruis gevierendeeld, a
en d. drie lelies?, b en c. drie zuilen?. Helmteken: een kroon
waaruit tussen een vlucht een draken/dierenkop. Omschrift: S .
IAN VAN ASSENDELF

Zegel 2 door Buchelius gemerkt 1
S. Gerrith heer van Assendelf.

S. Gerrith heer van Assendelf: enden forma vt precedens
De vorm als voorgaand
Zie boven voor Assendelf(t).

Zegel 3 door Buchelius gemerkt 3
Adriaen vander Lec

Adriaen vander Lecke: drie wassenaars (2-1). Helmteken: op
een kroon een antieke vlucht. Helmhouders: twee mannen,
gemutst en gekleed in een ?, rechts aanziend, links van opzij.
Omschrift: S.ADRIAEN VANDER LEC
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Zegel 4
Vrederick van Sevender

Vrederick van Sevender: twee beurtelings gekanteelde
dwarsbalken. Helmteken: een olifantenkop. Omschrift:
FREDERIC.VAN. SEVENDER
CBG: Van Zevender
Zegel 5
Anthonis van Hoochwoude

Anthonis van Hoochwoude: twee beurtelings gekanteelde
dwarsbalken; een vrijkwartier: gevierendeeld en in elk kwartier
een leeuw (2-2). Schild- en helmhouders: twee leeuwen, de sig.
rechtse leeuw aanziend, helm getopt met een ?vlucht.

Zegel 6
Gerrit van Poelgeest

Gerrit van Poelgeest: een dwarsbalk, vergezeld van drie
adelaars, twee boven en één beneden de balk. Helmteken: ?
Omschrift: verloren.
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Zegel 7
Willem van Doorninck

Willem van Doorninck: een
dwarsbalk. Helmteken: een dier.
Omschrift: S.WILLEM.VAN
DOERNIC.HELMICH SOEN
ACZ: in Gelders Archief zijn andere zegelafdrukken van (een)
Willem van Doorninck) uit die tijd beschikbaar.

Zegel 8
Dirck van Wtwyck/Uitwijck

Dirck van Wtwyck/Uitwijck: twee afgewende zalmen met de
koppen omhoog; in het schildhoofd een barensteel met drie
hangers. Omschrift: S.DIRC.VAN.WTWYCK

Blz 101
Aert van Sulen Sweertss

Aert van Sulen Sweertss segelde ao 1486, scout tot Harmelen in Dircks van Sulen gerecht,
aldus ten behoeve van h[eer] Sander van Raij Balyer Sinte Catarinen binnen Vtrecht
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De naam van de zegelvoerder is mij niet duidelijk
Een dwarsbalk, boven gedeeld en in het eerste kwartier drie wassenaars (2-1), tweede kwartier
en beneden leeg. Of: een dwarsbalk en een vrijkwartier beladen met drie lelies (2-1).
Johan van Cuijck segelde ao 1556 mette leu ende balck., dwz met de leeuw en de
(dwars)balk.
Mocht de dwarsbalk beladen zijn met kruisjes, dan was dat in de zegelafdruk niet herkenbaar.
CBG HDATNL004527 in zwart een rode dwarsbalk, beladen met twee
gouden kruisjes en gaande over een zilveren leeuw.

Blz 102
Peter Baer segelt ao 1562 met 3 zulentgens
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Adriaen Henricks van Veen segelde aldus
CBG HDATNL017440
Jan van Veen, burgemeester van Utrecht
1470
ACZ: Buchelius tekende een ingebogen
keper.

Peter vanden Berch segelde ao 1525 als tegenwoordich
Willem van Noort, schout in Wulvengerecht segelde als Grauwart au barsel ende
tusschen de vleugels = een barensteel en tussen de vleugels
Wouter Maes van Ossenvoerde segelden ao 1526 met r rechte sweertgens de ?hechte om
hoogeWy een ramscop opden helm
Goyert de Jong segelt ao 1543 metten helm als ?mi
Heytgen Wede Willems van Deyl haer soon Willem van Deyl segelde voor haer ao 1559 een
climmenden leuv int segel
Adriaen Jansen segelt ao 1505 als die vanden Berg
Ao 1517 segelen Steven van Rutenberch ende Lambert Boll vt solent met helm
Bernt vtenv?? Ao 1501 syn soon Bernt ao 1512 met h Sand[er] van Ray Balier ende
Commandr Ste Catarine ---

Dirck Baers? noemt Reynaert Modde syn broeder ao 1433 ende segelt au chevron (met
keper)
Gerrit van Ryn hondenen? borger tVtrecht mette balcken
CBG: gedwarsbalkt van acht stukken, of drie dwarsbalken.
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Van wie is het ”vijf ruiten” wapen?
Gerrit Jans van de Poll segelt vt nunc int Sticht
Ant. Corneliss van Blanckenstein segelt ao 1558
Adriaen van Rhenen schout inde Wittevrouwen segelt ao 1576? met een schilt
Anton van Donzelaer segelt ao 1570 vt solet metten helm
Blz 104/105
Hylich tusschen Gerrit van Leewen ende J. Anna van Lichtenberch
Wy Goesen van Hattum, canunick tot Oudemunster t’Vtrecht, Henrick Kunertorff van der
eenre zyde, Frederic de Voecht van Rynevelt ende Henrick Pyl in beyde recht van de andere
zyde maken condt --Aldus geschiet t’Vtrecht Int iaer o.h. 1540 25 in Aug.
Onder stont gescreven Ghert van Leewen, Aliet van Leewen, Gosen van
Hendrik Kunretorff, Derick de Voecht van Rynevelt, Henric Pyll. Onder hangen an dubbelde
pergamene sterten 4 groene segelkens aldus

Goesen Hattum, canunick tot Oudemunster t’Vtrecht

Goesen van Hattum: gedeeld, I. twee gekruiste zwaarden met
de punten omhoog, II. een lage keper, vergezeld van drie
vogels, boven twee en beneden één. Helmteken: misschien een
dierenkop tussen een vlucht. Omschrift: -- .GOESWIINI.A
HATTUM.TRAI CAN
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Henrick Kunretorf

Henrick Kunretorf: drie rozen. Helmteken: een antieke
vlucht. Omschrift: HENRICK KVNRETORF

Frederick Voecht van Rynevelt

Frederick Voecht van Rynevelt: een achtpuntige ster, de
schildranden rakende. Helmteken een kop en hals van een
zwaan of gans tussen een vlucht. Omschrift: FREDE VOEC-VAN RINEVELT

Henrick Pyl

Henrick Pyl: drie schuinrechts geplaatste gevederde pijlen
naast elkaar. Helmteken: een kroon. Omschrift: SIGIL HEN
RICK PIIL

Blz 105
Ick Gherrit van Lichtenberch doe kondt

Gherrit van LIchtenberch: gevierendeeld, 1 en 4. drie lelies
binnen een zoom, 2 en 4. drie leeuwen. Helmteken: een kop van
een dier/ezel? Omschrift: S.GHERRIT.VAN LICHTENBERCH.
Gegeven int iaer o.h. 15 xwn (?x v ii = 17?) opten eerst April – in
groene wasse segel --
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Blz 105 Allen den ghenen etc doe wy verstaen Jacob Herbers, scout, Egbert Janss, Goyert
Stevensoen de Wit, Reyer Willemsoen ende Willem van Scaye, scepenen inde Weerde buyten
by Vtrecht
Gegeven int iaer ons heren 1494 des manendach ende na Grote Vastelauont. Onder hangen
aen dubbelde sterten 5 groene segelkens waervan
Het eerste niet conde bekennen (niet te vinden) = Jacob Herbers
het 2. Een gans inde schilt = Egbert Janss (ACZ: zie volgende blz)
het 3. Drie toornkens sonder spits = Goyert Stevensoen de Wit
het 4. Een visch als cabbeleau gecromt = Reyer Willemsoen
het 5. Een aernt dragende een schilt gans afgebrocken. = Willem van Scaye
ACZ: een adelaar als schilddrager. De rand afgebroken.
ACZ: als de namen dezelfde volgorde hebben als de beschrijvingen van de zegels.
Blz 105/106
Allen doe wy verstaen – Goyert Peters, scout, Ghysbers Winter, Egbert Janss, Jan Ghysberts
ende Jan Pontiaenzz, scepenen ide Weert buyten Vtrecht

Links staat: het 2 gants aff = twee zegels zijn zwaar beschadigd

Gegevens int iaer o.h. 1496 dess manendachs na Latere Jerusalems.
Onder hangen 5 groene segelkens an (maar het zegel bam Jan Ghysberts is niet getekend.
Goyert Peters, scout

Goyert Peters: drie gespen (2-1). Helm en eventueel helmteken,
en omschrift zijn afgebroken.
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Ghysbers Winter

Ghysbert Winter: een gans. Helm en eventueel helmteken en
omschrift zijn afgebroken.
ACZ: zie blz 105

Egbert Janz

Egbert Janz: een gans. Helm en eventueel helmteken omschrift
zijn afgebroken.
ACZ: zie blz 105

Jan Pontiaenzoon

Jan Pontiaenzz: een haan. Omschrift: IAN . PONTIAENSOEN

Blz 106
Doe wy verstaen Cornelis Roeloffsen als Spycker, schout, Adriaen Mertens en Reyer Dircks,
schepenen inde Weerde buten by Vtrecht (‘Bemuurde Weerd’)
Gegeven int iaer ins h. xvc (1561) opte xx (20) dach in Junio. Onder hangen drie groene wasse
segelen
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Cornelis Roeloffsen als Spycker, schout

Cornelis Roeloffsen als Spycker: een gans. Omschrift:
CORNELIS . ROE LOFZ.SPIICKER

Adriaen Mertens

Adriaen Mertens: twee molenijzers. Omschrift:
ADRIAEN.MARTENSZOEN
ACZ: Mertens en Martens

Reyer Dircks

Reyer Dircks/Jacobs: een rijksappel met in plaats van een
kruis een ?vaantje. Omschrift: S. REYER : JACOBSSOEN
ACZ: volgens afschrift Dircks en volgens zegel Jacobs.

Blz 109 1251 onduidelijk
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Een hoofd. Omschrift: CAPUT XRI.DEUS

Blz 111/112
Wy Claes Holl, Gerrit van Beynhem vnd Jan Spaen doen cond --. Gegeven int iaer o.h. 1576
den thienden d. Martij (10 maart 1576). Onder hangen 6 dubbelde pergamine sterten, twee
ledich en vier met groene wassen zegelen becleef bycans als hier vuytgemaect.
ACZ: dus aan twee perkamenten staarten zijn geen zegels bevestigd.

Erfmachgescheyt – Willem de Ridder van Groenestein, Dirck vander Horst, ,Joffr. Maria
Ridder van Groenestein, Joffr. Anthonia Ridder van Groenestein, broeder, swager ende
gesusteren
Willem de Ridder van Groenestein
Willem de Ridder van Groenestein: gevierendeeld. 1 en 4. in
groen zes zilveren schijfjes (3-2-1) en een
gouden schildhoofd, 2 en 3. in goud een
van onder gekanteeld rood schildhoofd
(CBG). Omschrift: S.WILLEM.DE.RID
DER.V.GROENESTEIN

CBG HDATNL007120
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Dirck van der Horst
Dirck van der Horst: vier golvende dwarsbalken. Helmteken:
een antieke vlucht.Omschrift: S.DIRCK.VAN DER.HORST

Golvend gedwarsbalkt van acht stukken
goud en rood (CBG)

CBG HDATNL009096
Anthonia Ridder van Groenestein

Anthonia Ridder van Groenestein: zie boven. Omschrift:
S.ANTHONIA.DE.RIDDER

Gerrit van Beinhem
Gerrit van Beinhem: een kruis. Helmteken: een staande
gehalsbande windhond. Omschrift: S.GERIT.VAN BEINEM
1509

CBG HDATNL022009

Blz 114/115
Aldus gedaan t Hagen opten achtsten dach in November int iaer ons heeren 1480 onder
hangen 9 segelen, waer drie alhier vuytgemaect, de andere boven gestelt
ACZ: tekeningen van 6 zegels zijn elders te zien. Den Haag 8 november 1480.
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blz 115

Gerrit heer van Assendelft

CBG HDATNL026128
Gerrit heer van Assendelf: gevierendeeld, 1 en 4. (in rood) een stappend (zilveren) paard, 2
en 3. opnieuw gevierendeeld, a en d. (in rood) een kruis vergezeld in elk kwartier van drie
merletten, alles zilver (CBG). Helmteken: een kroon, waaruit tussen een vlucht een hoofd en
hals van een paard. Omschrift: S.GHERRITS HEER VAN ASSENDELF
Claes soon [tot] Assendelf

Claes soon [tot] Assendelft: zie boven.
Helmteken: een kroon waaruit een hoofd
en hals van een paard. Omschrift:
S CLAES SOEN TOT ASSENDELF
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Jan van Naeldwyc

Jan van Naeldwyc: (in zilver) een (rode)
leeuw. Helmteken: op een lelieënkroon een kuip, waaruit een hoofd en hals van een paard?
Omschrift: 1AN VAN NAELDWYC
CBG Naeltwyc HDATNL012454
Gerrits van Poelgeest h[eer] tot Homadewert by twee leuwen gehouden den schilt onder
helm eenen vliegende ?

Blz 119
Gijsbert Clueting ao 1550

Gijsbert Clueting, segel Cluyting: (in
zilver) een gekanteeld blauw schildhoofd.
Helmteken: mogelijk twee knoestige
takken, V-vormig geplaatst
CBG HDATNL003975

Blz 119
Een schepenen brief vanden iaere 1549en 26 Septembers ten overstaen van Johan van
Cuylenborch, ridder, schout, Henrick Valckenaer ende Roeloff van Wyckresloot, schepenen
tVtrecht
Besegelt met drie segelen van rode wasse het derde aldus
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Roeloff van Wyckersloot

Roeloff van Wyckresloot: drie bemmels. Helmteken:
mogelijk een knoestige tak.
ACZ: Buchelius: rode wassen. Wsl roodgeverfde
wapenstukken van groene was. Of toch rode was met groene
verf beschilderd.
Zie ook blz 42

Buchel schrijft: rode was. Dat zou betekenen dat er later rode verf is aangebracht.
Onduidelijk. De wapenstukken zijn bemmels. Helmteken: onduidelijk.
Blz 120
Johan Fonck, proost ende archediaken den kercke van S. Marie t’ Vtrecht, stadhouder -Johan Foncke: troonzegel met in de voet een ovaal met een
steigerend paard. Omschrift: IO:FONCKII. TRAIECECCLE
MARIE.VETI.

1576 den 14 July besegelt met gelycke segel hier vuytgedruct
van roden wassen an dubbelden sterten hangend
Bewerkt

Rodulp Straetman, can[nunik] S.Marie tvrecht, stadthouder der proesters --

Rodulp Straetman: een staande, gekroonde Maria met kind
op linkerarm, staf in rechterhand en staande op een wassenaar.
Omschrift: S.EPTVRE.ECCLE D MARIE
TRAIEC:ADFEV DA
Ovaal zegel.
Bewerkt
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