Buchelius Band 17 Coll. Het Utrechts Archief
Alleen de sigillografische & heraldische gegevens.

Anton C. Zeven, www.antonzeven.nl
Wassenaar, 2022
Inleiding van het HUA:
Verzameling van Buchel Booth – Band, gemerkt M, gefolieerd 4-179, hand Aernout van
Buchel, bevattende <br/> afschriften, samenvattingen en uittreksels van oorkonden uit
Utrechtse kerkelijke archieven, alsmede uit de archivalia van Loenersloot, Assendelft,
Adriaan van Winssen en andere, voornamelijk betreffende de provincie Utrecht en voor een
minderheid betreffende Holland, met tekeningen van zegels 1169-1637, alsmede <br/f. 106v-,
111v, 164-165v, opgave van namen ontleend aan cartularia en registers van het
Regulierenklooster te Utrecht, <br/f. 119, idem van de St. Servaasabdij aldaar, <br./>f 174179v; aantekeningen betreffende Britse families.
De in de tekst menigmaal gebruikte etc. is ontleend aan de oorspronkelijke tekst.
Blz 7 en 8
Hugo dei gra[ ] eps Leodium (dankzij God bisschop van Luik) , Heinric dux de[hertog van]
Lemburg, phs Marchio Namurcenses [Philips, markgraaf van Namen], Otto comes Gelren
[Otto graaf van Gelre], Adolphus com de Monte [Adolphus graaf van Berg], Wilhelmus
patruus comitis Flandren [Willem oom van de graaf van Vlaanderen],
--a0 dmce Incarnetius m cc iiij [1204] pntibus hys – aan het eind van het document vele
persoonsnamen – appendent tria sigilla caera nativa [afhangend drie zegels van maagdelijke
was]

Zegel 1

zegel 2

Zegel 3

zegel 4

HUA: 1204. Hugo bisschop van Luik, Henric, hertog van Lemburg, Philips, markgraaf van
Namen, Otto, graaf van Berg en Willem, oom van den graaf van Vlaanderen bemiddelen eene
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overeenkomst tusschen den bisschop en Lodewijk, graaf van Los, nadat de bisschop den graaf
levenslang beleend had met alle goederen van het Sticht, die zijn schoonvader Diederik, graaf
van Hollant bezeten had.
Met zegel van hertog van Lemburg en van Willem, oom van den graaf van Vlaanderen, in
witte [maagdelijke, ACZ] was: 2 zegels verloren.
Bron: google Hugo bisschop 1204.
Regest 13, 1204: Hugo, bisschop van Leodium [Luik], en andere vorsten waarborgen de
bisschop van Trajectum [Utrecht], dat Lodewicus, graaf van Los, de met hem gesloten
overeenkomst, o.a. de grafelijkheid in Frisia, zal nakomen.
Groninger Archief, Ommelander Archieven 1558-1862.
Zegel 1
Hugo bisschop van Luik

Hugo bisschop van Luik: een zittende bisschop met een ?
op zijn schoot, in de rechterhand een kromstaf en in de
linkerhand een boek. Omschrift: HUGO.DEI.GRA
Hugo dankzij God bisschop [van Luik].

Zegel 2
Philips, markgraaf van Namen

Philips, markgraaf van Namen
: een ruiterzegel, het paard
gaande naar sig. rechts; op het
schild een leeuw. Omschrift: --PHI AMVCI
ACZ: contrast versterkt.
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Zegel 3
Willem, graaf van Vlaanderen en Henegouwen bij de gratie

Willem, graaf van Vlaanderen en Henegouwen: gedeeld, I.
bezaaid met lelies ( Oud-Frankrijk), II.geschuinbalkt (
Bourgondie). Omschrift: S.WILLELMI.AVONCULI.
COIS.FLAD.HAIN.
Tegenzegel: op schild en banier de leeuw van Vlaanderen.
ACZ: Willem Avonculus = Willem, broer van de moeder,
oom van moederskant

hoc sigillu[m] est Ottonis z et plinct ad sequ[ ]es diploma
dit zegel is van Otto z? en xxx naar volgende oorkonde

Zegel 4
Graaf van Gelre
Graaf Otto I van Gelre: een
ruiterzegel, het paard gaande naar sig.
rechts; op het schild een leeuw,
vergezeld van blokjes. Omschrift:
SIGILLVM ---NCIS
ACZ: Graaf Otto I van Gelre (ca
1150-graaf 1182-ov. 25 aug.1207)
(internet)
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Blz 10
Stad Deventer
Daventria a’1357 cu[m] sigell Epi ex prina cisse
--aqui biceps
Stad Deventer

Stad Deventer: een adelaar.
ACZ: Buchelius heeft in het zegel een tweekoppige adelaar gezien
en beschrijft de adelaar met de term “biceps”. De heraldische
adelaar van Deventer is éénkoppig.

Blz 12 (latijn) en 13 (Nederlands)
Gerardus comes Gelrensis Graaf Gerard van Gelre
Graaf Gerard van Gelre, 1225: drie mispelbloemen,(schild: 2-1; banier: 1-2), voor- en
keerzijde

Onder hangt an dubbelde pergamenen sterte een groot veit? segel, hebbende de ranten va[n]
ouderdo[m] vergaen, int midden een gewapent ridder te perde met syn sabeelt inde rechte
vuytgestreckten arm hant, met luchter den schilt waer inne vuytgedruct boven een geheele
en[de] onder de halve mispelbloeme, het contresegel diep ingedruct in dorso epenbeert
insgelres een te peerde inden schilt vertonende de 3 mispel bloemen met vyf bladen, inde
randt dese woorden SECRETVM. COMITIS GERARDE DE GELRE
In dorso staet noch
Compositio inter Ottone de Lippia Ep[ ]us et Comite Gelrie [ ]ptinet ad Ep[ ]m 1225
De forme vant segel staet hier voor vuytgemaect
ACZ: de afdruk van het tegenzegel is kleiner dan dat van het zegel zelf. Hierdoor is het
tegenzegel behouden gebleven. De banier wordt niet beschreven. Opvallend is de schikking
van de mispelbloemen (1-2).
Blz 15 en 16
Vniversis etc Henricus dictus Magister et fratres domus theutonicorum (Duitse Orde)
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Hendrik geheten meester en broeders van het Duitse Huis – 1232 in die beati [heilige] Kiliani
– caere natura – 1232 op St Kiliansdag = 22 november – maagdelijk was

Een monnik. Omschrift: MAGISTER.HENRICUS. DE.IVNCGIS

Blz 17
Alle etc die verstaen Wouter Peter Coevoet Petersoon ----hebben ic Wouter Coevoet dese
brief open besegelt mit mine segel end om dat wi Peter Heimerics soene ende Heymeric
Coevoet Peter soene Wouter vader ende broeder voors. -- so hebben wi desen brief mede
besegelt mit onse[n] segele[n] tot eenre oirconde. Gegeven int i.o.h. 1378 op S Jans de
collatio = 29 augstus. Onder hangen drie groene segelkens als hier by na vuytgemaect.

Wouter Coevoet Petersoene

Wouter Coevoet Petersoene: een schildhoofd, overalles
heen een schuinkruis, tussen de bovenarmen een merk, een
uitgeschulpte zoom. Omschrift: S.WOUTER.COEVOET
PETERSOENE
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Peter Heymeric soen

Peter Heymeric soen: zie boven. Omschrift:
S:PETER.HEYMERICSOEN

Heimeric Coevoet Peters

Heimeric Coevoet Peters: zie boven. Omschrift:
S.HEIMERIC.COEVOET.PETERS

Blz 18 en 19
Jonckv. Vronest 62
Alle etc doe ic verstaen Elzabee haren Stevens dochter vanden Wale, ridders dat ic mit Hughe
Botters van Loenresloet mynen mans wille van het hebbe ende ghegheven Joncfrouwe
Maechstelde mine moyen [tante] haren Alaers d[ochte]r van Bosinchem die – hare Steven
vanden Wale myn vader voorgenoemet
Blz 19 dese – brief beseghelt hebben met onsen seghelen want ic Elzabet voorgent noch selve
en gheen segel en hebben -int iaer ons h. als men scrivet 1314 op S. Johans avont Bapt. the midsomer = 24 juni, nu zou
dat nog 13 juni zijn).
Onder hangen acht groene segelken an dubbelde sterten dochhet eerste ende 7 gebroken het
vierde [elders] == niet ongelyck het 2. D. Huberti alhier gemaect,
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Zegel 2
D. Huberti ridder

(D. Huberti): drie zuilen (2-1). Omschrift: -BERTI.DE.VIANE.MILITIS
Mogelijk: D—Huberti van Vianen, ridder.

Zegel 3
Johannes van Bosinchem, ridder

Johannes van Bosinchem, knaap: drie zuilen (2-1).
Omschrift: ---OHIS.DE.BO MVLI

Zegel 5
Hendrik van Loenresloet

Hendrik van Loenresloet: een schuinkruis met een iets
verlaagd kruispunt. Omschrift: .HENRICI.DE.LOENRESLOT
ACZ: er wordt een Alert van Loenresloet genoemd.
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Zegel 6
Gerrit van Rossem

Gerrit van Rossem: rechtsboven
een papegaai, linksboven en in de
schildvoet een zuil. Onduidelijk
of de vlek in het hart iets betekent.
Omschrift:
S.GERARDI.DE.ROSSEM
ACZ: het wapen van DE Van
Rossem: drie papegaaien (2-1)

Zegel 8
Sweder van Bosinchem

Sweder van Bosinchem: geschuind van zes stukken, over
alles heen twee smalle dwarsbalken. Omschrift:
S.SVEDERI.DE.BOSICHEM

Blz 20
-- Elzabee haren Stevens dochter vanden Wale ridders Egbrecht wyf vanden Damme dat voor
Egbert voorseit minen man – [genoemd wordt nog] Gelis vanden Berghe myn neve
Onder hangen 2 groene wasse segelen an dubbelde sterten van het eerste afgebroken ende het
andere bygans als hier vuytgemaect.
Elzabee ende Egbrecht van den Damme voorgenoemde desen brief besegelt mit onsen
seghelen. Ghegeven int iaer o.h. 1246 des Sonnendaechs na Ste Servaes dachs 13 mei 1246.
Egbrecht vanden Damme

Egbrecht vanden Damme: een schuinkruis, het kruispunt en
de uiteinden van de armen beladen met een penning of schijf.
Omschrift: S.EGBRECHT.VAN.DAMME
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Robbrecht van Wisschel, rid[der]

Robbrecht van Wisschel
: een wiel met acht spaken.
Verder beschadigd.

Blz 23
Ic Roelof Beernt Snoyen sone scout op de Nievaert inden kerspel Vreswyc.
Ic Roeloff Bernt Snoyen sone scout vuerseit desen brief ghesegelt mit myne zegel. Gegheven
int iaer ons heeren 1380 des vrydaechs na onser Vrouwen dach purification. = 2 februari.
Onder hangt an enkelen sterte een groene wassen segel bycans in deser forme ende grote.
Roelof Beernt Snoyen sone scout

Roelof Beernt Snoyen sone: drie golvende dwarsbalken; in de
rechterbovenhoek een breukteken. Omschrift: S .ROEL OF.
DE GHEIN
ACZ: Roelof van Ghein, de zoon van Beernt Snoyen.

Blz 23
Alle etc doe ic verstaen Jan vanden Zile (van Zijl) richter ende hof van myns h. wegen des
domproessts van Vtrecht tot Amerongen.
Hebben wi richter ende hoff ende tinsgenoten voorgnt deses brieft zegelen met onsen zegel
etc Johan Borre van Amerongen ende Johan van Tuul als tinsgenoten etc
Gegeven int iaer o.h. 1368 Woensd. Na Sinte Victoors dachs = 10 oktober.
Onder hangen an dubbelden pergameme sterte drie groene segelkens het eerste van zyl zonder
helm als meermaels by mij vuytgedr.[uckt] ende dandere 2 als hier te sien siet libr. Alba[m] X
fol 142
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Johan Borre van Amerongen

Johan Borre van Amerongen: zes lelies waarvan drie
boven de schuinbalk (2-1) en drie beneden de schuinbalk (11-1); de schuinbalk beladen met een (misschien in de richting
van de balk lopend dier). Omschrift: --IOHA.VAN.AMERONGEN ----

Jan van Tuul
Jan van Tuul: “syn perfect 3.
toorntgens ofte poortgens met een
barstel [barensteel] aldus. In het
schildhoofd een barensteel met 3
hangers Omschift: S IAN VAN
TUULE
ACZ: CBG vermelding zegel Tuul =
Muschart 65D = 3 hondenkoppen =
van Tuyl.

Blz 26
Wy Edwart vande genaden Goets hertoch van Gelre ende grave van Zutphen -- int iaer 1329
St. Dionnus dach = 9 oktober 1329, St. Dionysius, bisschop.
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Edwart van Gelre
Edwart van Gelre: een leeuw met dubbele staart. Omschrift:
S.E--.DEJ.GRA.DVCIS.GHELR-----TPHAN
s edwardi dei.gra duc ghelren et comit zutphan
Ik oirconde des Soe hebben wy ons segel an desen brief doen
hangen – onder hangt an enckelen pergamenen sterte een segel
van roden wasse in dese groote ende forme
rode was
blz 27
Wi Mechtelt bider Genade G.[ods] h[er]toginne van Gelre Grevinne van zutphen maken kond
ende kenlic allen luden -- onder hangen aen dubbelde sterten drie zegels, het eerste van roden
wasse maer gantsche gebroken de twee andere van groene wasse aldus (getekend)

In oirconde des hebben wi onsen segel aen desen brief doen hangen ende raden als h[er]en
Reynolt van Brederode ende h. van Genipe ende he[e]r Janne h[eer] van Lyenden dat of sy
een segel mede als desen brief willen hangen – int iaer o.h. 377 o d. des hh. Apostelen phls
ende Jacobi
hier doorgestoken de confirmantie Jans van Chastallon hert.[og] van G.[elre] ende gr.[aaf]
van Bloijs ende Zutphen d.[ach] in rode wasser besegelt. -?- Ao Sond.[ag] na St Lucien
Zegel links Jan van Chatillon

Jan van
Chatillon
Zie hieronder.

Volgens Buchelius gebroken, maar toch een duidelijke tekening. Misschien heeft Buchelius
de brokstukken bij elkaar gelegd.
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Johan de Chastillon

Johan de Chastillon: in rood drie palen van vair en een gouden
schildhoofd (CBG). Schildhouder: een engel staande achter het schild
Omschrift: JOHS.DE.CASTELLIONE.COM.BLESONSIS
CBG: HDATNL003831

Zegel midden
Reynolt van Brederode

Reynolt van Brederode: een leeuw. Omschrift: verloren

Zegel rechts
Johan van Lyenden

Johan van Lyenden: een kruis. Omschrift: verloren.
ACZ: Van Lijnden.

Blz 31 en 32
Aelbrecht by Godes Ghenaden palensgr[aef = paltsgraaf] opten Ryn h[er]toge in Beyeren
Ruwart van Henegou van Hollant van Zeelant ende van Vrieslant doen cond allen lieden, dat
wi bi den gemenen heemraed van Rynlant overdragen –
Wy Reyner Druel Henric van Alcmade Ysbrantssoen, Willam van Leuwen, Florens van
Alphen, Ysenrant vande Schure, Dederbor (Dideric) van Catwyck ende Boudyn Jans soene
knapen heemraet van Rynland
So hebben wi desen brief mede bezegelt bi behiete ons L h[er]thoge Aelbr[echt] mit onse
zegelen
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Ghegeven in den hage des Vridaghes na ad Vincul Petri Int iaero. Heeren m ccc drie ende tsestig
= 1363. St Petrusdag 22 januari.

2
7
Zegel 1 tekening elders

3
8

4

5
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Zegel 2
Reyner Driiel?, ridder

Reyner Driiel?: een halve leeuw.Omschrift:
DER

EYNE R.D.

Zegel 3
Hendrik van Alcmade Ysbranssoen

Hendrik van Alcmade Ysbranssoen: een leeuw. Omschrift: ENRICI .ISEBRANTSOEN
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Zegel 4
Florens van Alphen

Florens van Alphen: een achtpuntige ster, in het schildhoofd
een barennsteel met drie? hangers. Omschrift: S.FLOR
ENCI. A LFEN

Zegel 5
Ysebrant vande Schure

Ysebrant vande Schure: een leeuw met dubbele staart.
Omschrift: S. RAN T.VA DER SC VRE

Zegel 6
Willem van Lewen

Willem van Lewen: doorsneden, A. een uit snijlijn komende
halve leeuw, B. drie staande blokjes (2-1). Omschrift:
S.WILLAM.VAN.LEWEN
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Zegel 7
Dideric van Catwyck

Dideric van Catwyck Floriszoon: een dwarsbalk, vergezeld
van twee ? boven de balk en een hamer beneden de balk.
Omschrift: S.DIDERIC.FLORISSOEN

Zegel 8
Boudyn Jans soene

Boudyn Jans soene: een schuinbalk beladen met een
achtpuntige ster, of een achtpuntige ster, waaroverheen
misschien een schuinbalk. Omschrift: ---BOUDIN .
IANSONE

Blz 33
Allen etc doen ic verstaen Claes vander Sevender – In oirconde des briefs bezegelt mit mynen
zegel. Gegeven int iaer o.h. M CCC XCJ (1391) na onze Vrouwe d.[ach] d. nativitas.= 8
september.
Claes vander Sevender

Claes vander Sevender: twee
beurtelings gekanteelde dwarsbalken
Helmteken: een half naar rechts gewende
hondenkop en -hals. Omschrift:
S.CLAES.VAND ---- VEDER.

Blz 33
Wi Margareta vander Lippe vrou vande Lec ende van Breda maken cond – So heb wi desen
brief open besegelt met onsen seghel int iaer ons heeren m ccc ende teen 1310 op sente
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Valentius dach. Onder hangt aen enkelen sterte een groen wassen segel om de swackte vande
sterte afgebroken doch bewaert ende weer aen gehecht = 14 februari 1319.
Margareta vander Lippe vrou vande Lec ende van Breda
Margareta vander
Lippe vrou vande
Lec ende van
Breda: geen schild;
twee toegewende
staande aanziende
leeuwen, de rechter naar links
gewend en houdende stok waaraan een banier, beladen met
drie wassenaars boven elkaar, en de linker naar rechts
gewend, houdende een stok waaraan een banier, beladen met
een roos (Lippe); beide stokken aan de top verbonden door
een lint waaraan een zegel? hangt en aan de voeten een
verbindingslint met mogelijk een kop van een dier. Omschrift: S’MARGARIT -- DER.LIPPE
VROU ---ET B’DA
Blz 33 en 34
Ic Willam van Colvenscoten ---- Ic oirconde der waerheit zoe hebbe ick myn zegel hier
benede aende brief doen hangen. Gegeven int iaer o.h. 1416 opden xm martelaren dach. Onder
hangt een segelken aldus
Willam van Colvenscoten

Willam van Colvenscoten: twee vleugels. Omschrift: WILLAM ---- COL-ACZ: in zilver twee rode vleugels.

Blz 34
Florens by der genade Goedts biscop t’Vtrecht maken condt --- Borchmannen van de Horst
Claes van de Zevender vrye Borchman ende maecke met synen vryen wille etc zynen
oudsten zoon die hy achter laet na zien doot, alze van Mechtelde synen wittelicken wyve h.
Wauters d[ochte]r van
In orconde onss zegels aen desen brief gehangen. Gegeven int iaer o.h. 1377 des manendages
na onser Vrouwen d[ach] annunciaptius = 15 maart
Onder hangt --- roden wassche een segel van deser groote ende forme ande ranten gebroken.
ACZ: het zegel groen getekend.
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Mechteld van hertogin van Gelre en gravinne van Zutphen

Mechteld van hertogin van
Gelre en gravinne van Zutphen:
gedeeld, I. doorsneden, a.
“Chatillon”, B. gevierendeeld, in
elk kwartier een leeuw, II. een
gekroonde? leeuw met dubbele
staart. Omschrift: S’.MECHTIL -- DUXISSE.GELRIE.COM
PHANIE
Mechteld van Gelre (ca 1324-Huisen 1384), dv Reinoud II, tr. 1. Godfried van LoonHeinsberg, 2. graaf Jan van Kleef, 3 en op 14 februari 1372.Jan II van Chatillon.(Internet 27
mei 2022).
Blz 34
Aen wtgaendens briefken by Willem van Gulich hertoge van Gelre en grave van Zutphen een
Goidsbriefe voorden duytschen huse tot Driel vergust de martine 1379 – een root wassen
segel met helmteyken van gelre aldus = 11 november 1379.
Willem van Gulich
Willem van Gulich: een naar rechtsgewende harnashelm,
getopt door een pronkende “Gelre” pauw.

Blz 34
Ic Vde van Meteren, richter van Veluwe -- In oirconde des so heb ic Vde voors. desen brief
besegelt mit minen segel
Gegeven int iaer ons h. 1329 des manendages na dertien dage.
Onder hangt an enckelen sterte een groen segel mit dit wapen.
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Ude van Meteren

Ude van Meteren: een schuinkruis, tussen elk armenpaar een
droogscheerdersschaar of open schapenschaar, met de punten
naar beneden. Omschrift: S.VDONIS.DE.METEREN

Blz 35
Wy Melis van Wilte ende Henric van Veen, schepenen in Heusden onder onse segelen dat --Gegeven int iaer o.h. 1362 opten 9 in Meye. Onder hangen van groenen wassen – 2 segele
aldus

Melis van Wilte

Melis van Wilte: drie naar rechts gewende pootloze vogels (21). Omschrift: S.MELIS ---DE WILT -ACZ: de vogel linksboven lijkt gekuifd, die rechtsboven heeft
een kromme snavel.

Henric van Veen

Henric van Veen: drie gaande leeuwen boven elkaar.
Omschrift: SEGEL ----
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Blz 35
Henric Momme, kerckhere to Halle do kont – In orkonde der wairheit so hebbe ic her Hentic
voors. minen segel an de brief gehangen
Gegeven int iaer ons h. 1387 de Vrydach na Sante Lambertius ende Valerianus dage. Onder
hangen aen enckelen sterte een groen segelken in dese forme = 9 oktober.
Henric Momme, kerckhere to Halle

Henric Momme: een kruis, het kruispunt en de armen beladen
met een ?, in het eerste en tweede kwartier een gekanteelde
toren. Omschrift: verloren gegaan.

Blz 35
Allen etc. doe ic verstaen Bernt Proys --- dese brief besegelt mit minen segelt. Gegeven int
iaer o.h. 1352 op S. Mathys d.[ach] = 14 mei of 21 september.
Bernt Proys

Bernt Proys: een gekanteelde dwarsbalk. Omschrift:
S.BERNARDI . PROEYS.

Blz 36
Ic her Hobbrecht van Hessen een gecoren richter eens eed. Heere den grave van Cleve doe
cond –int iaer o. H 1360. Onder hangt an enckelen sterte een groen segel met dit wapen.
Grave van Cleve

Grave van Cleve: een hartschild., vergezeld van drie ringen (2-1).
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Blz 36
Claes van Haestenberch baillui ende rentmr. inde Lande van Altena scoude h.[eer] Willem
vander Merwede quyt vande penningen gelooft voor den dootslach an h.[eer] Dirck van
Houweningen begaen ao 1290 te overstaen van Willem Stolp, Jan Doems ende Claes de Wolf,
scepenen te Woudrchem.
Bijgeschreven: Willem den Haghe Zegersen Sc(afgebrokkeld papier) wich.

Vermoedelijk Willem Stolp (Jan Doems)

Willem Stolp:vijf palen waaroverheen twee schuinbalken.

Claes de Wolf

Claes de Wolf: een rad of wiel met zes spaken.
CBG-HLAKNL013816

Vermoedelijk Jan Doems (of Willem Stolp)

Jan Doems: een leeuw.
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Blz 37
Alle etc doen wi verstaen Johan van Aemstelle de sone van Aemstelle, ridders ende Johan
Aemstelle syne oudsten sone knapen. So hebben wi desen openen brief hier op gegeven dese
voorsegde met onsen segellen. Gegeven int iaer onse heere 1321 de Saterdaeghs na mit
Vasten. Onder hangen aen dubbelde sterten 2 groene segelen, het eerste als [elders], het
andere als hier.
ACZ: wanneer was Vasten in 1321?
Zegel 1 van Johan van Amstelle, zoon van Ghisebrecht
Staat elders.
Zegel 2
Johan van Aemstelle/Amstel, ridder
Johan van Aemstelle/ Amstel, ridder:
gedwarsbalkt van 9 stukken, overallesheen
een schuinkruis, geschaakt in twee rijen;
een vrijkwartier doorsneden in zes
stukken, het eerste, derde en vijfde stuk
hoger dan de andere balken en beladen
met respectievelijk 3, 2 en 3 zwemmende?
vogels? eenden? Omschrift:
S.IOHANNIS.DE. AMESTEL
Blz 37 en 38
Ic Daniel van Tolloysen rid.[der] doe cond. In oirconde desen brief gegeven onder myne segel
int iaer o.h. 1368 des Vrydaechs na St Lucien dach. Onder hangt an dubbelde sterte een in
forme als hier vuytgemaect aende ranten gesloten. = 7 januari.
ACZ: de zegelranden verworden.
Daniel van Tolloysen

Daniel van Tolloysen: een dwarsbalk, vergezeld van 15
schijfjes, negen boven de balk (5-4) en zes (3-2-1) beneden de
balk. Schildhouder: een achter het schild staande adelaar met
opstaande oorveren..
ACZ: Verdronken (St. Elisabethsvloed, !421) dorp en ambacht
Tolhuizen in de Grote Waard. Enige jaren bezit van Van
Merwede.

Blz 38
Ic Herberen van Riede van Pendrecht doen cond. -- In kennisse der wairheit so heb ic desen
brief open besegelt met minen segel. Gegeven int iaer o.h. 1366 des Sonnendaech na St
Jacobsdach apostel. Onder hangt an enckelen sterte in groenen wasse een segel deser forme.
= 25 juli.
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Herbaren van Riede
Herbaren van Riede: gevierendeeld, 1 en 4. twee kromme
zalmen, wsl. met de koppen omhoog en met de ruggen
toegewend, 2 en 3. een smalle dwarsbalk, boven vergezeld van 9
(5-4) en beneden van 5 (3-2) schijfjes (van Riede). Omschrift:
S.HER AREN VAN . RIEDE
CBG: het wapen van hem is als kwartieren 2 en 3. Hij was Heer
van Pendregt en baljuw van Zuid-Holland.

Blz 38
J uretie Willems van Drongelen, h.[eer] van Ethe ende Meuwen op Jan van Vehen van Peters
soen op Jan van Ghusse sine neve – int iaer o.h. 1365 in groene was
Willem van Drongelen

Willem van Drongelen: een rad of wiel met zes spaken.
Omschrift: S.WILLAM . DE . DRONGELEN
H.V.ETHE.MEVWE
ACZ: Drongelen ligt in de gemeente Altena, Noord-Brabant-NL
Ethe ligt in de Belgische prov. Luxemburg, B en Meeuwen in de
Belgische prov. Limburg-B.

Blz 38 en 39
Wi brueder Johan vande Vlaec, prior vanden Jacopinen tVtrecht maken kond ende kenlic –
voor onser Vrouwen dach te Lichtmisse ende wi brueder Jan vande
Vlaec prior vande Jacopinen tVtrecht voorseit hebben dit
vuitschrift en orconde der waerheit bezegelt mit onsen seghelix Int
iaer ons h. 1347 des saterdaechs na alre Gods heyligen dach,
Onder hangt aen enckelen sterte een langwerpich segelken van
roode wasse in dese forme in dorso geteeckent E.E. 9.
= 2 februari.
ACZ: zegel bewerkt. Een op een troon zittende persoon met halo
en brede onderarmen omhoog houdende; in de zegelvoet een naa
sig. rechts gewende torso, vermoedelijk de gevouwen handen voor
zich houdende.
Omschrift: S.PRORIS.FRA.DOM.DE TRAIECTO IN -- FER
E.E.9. ?

Blz 39, 40 en 41
Blz 39 Alle etc doe wi verstaen Dirck vander Lccke rid.[der] ende Oedzier van Cralingen,
knape dat wi soo hebbe ick Dirck vander Lecke ridder ende myn mede borgen, als Johan
vander Lecke ende van Breda ende Johan van Heemstede, ridder aen die eene zyde. Ende
Oedzier van Cralinghen ende myn meede borgen, alse Willem van Cralinghen, Ridder ende
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Dick van Hodenpyl, knape an die ander zyde dezen brieff bezegelt mit onsen zegelen, ende
geloven met goeden trouwen alle deze voorwarden we te houden
Blz 41 den ende te voldaen sonder argelist Int iaer o.h. 1388 op de Marcus d. Evangelist
appendant 6 sigilla van viride caera hic expressa (hangende 6 zegels van groene was deze
uitgedrukt) = 25 april 1388.

Dirck vander Lccke rid.[der]

Dirck vander Lccke rid.[der]: drie wassenaars (2-1), in het
schildhoofd een barensteel met drie hangers. Omschrift: --VANDER ---

Jan vander Lecke ende van Breda

Jan vander Lecke ende van Breda: drie wassenaars. Omschrift:
IAN.VAN.PONANE.HEER.VAND.LECKE.EN.BREDA
ACZ: wsl. wordt POLANEN bedoeld.
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Johan van Heemstede, ridder
Johan van Heemstede: zeven geknotte vogels zoomsgewijs
geplaatst, een leeg schildhoek (CBG). Helmteken: een hoofd
gedekt door een kroon, waaruit een bos ?pauwenveren, en
gehouden links en rechts door twee mensen, de rechter staande
met de linkerbeen op het schild, en de linker staande naast het
schild. Omschrift: IAN ------ER

Oedzier van Cralingen, knape --

Oedzier van Cralingen, knape --: een achtpuntige ster.
Helmteken: onduidelijk. Omschrift: S.OEDSIER.VAN --LINGHEN

Willem van Cralinghen, ridder

Willem van Cralinghen: een achtpuntige ster. Helmteken: een
hoofd gedekt door een kroon, waaruit een bos ?pauwenveren, en
gehouden links en rechts door twee mensen, de rechter staande
met de linkerbeen op het schild, en de linker staande naast het
schild. Omschrift; S.WILLEM.VAN.CRALINGHEN.RIDDER

Dirck van Hodenpijl

Dirck van Hodenpijl: drie schuinbalken.
Helmteken: op een naar rechts gewende helm
een kroon, waaruit een hals en kop van een
ooievaar of reiger. Omschrift: S. DIRC.VAN
HODENPYL
CBG: in goud drie rode schuinbalken.

Blz 41 en 42
Ic Dirck vander Lecke, ridder doe condt alle luden want Johan vander Lecke mynen soon in
den naeme ende inden ere Goods vergadert is in wettelicken huwelycke mit joncfr. Jan Dirck
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h[eer] Dircs d[ochte]r van Egmonde – mit syne zeghel. Ende ic Willem broeder tot Egmonde
Ridder ende h.[eer] van Ysselsteine hebben ter beede – soo hebben wij – desen brief bezegelt
met ons zegelken, gegeven opte vyfden dach in September int iaer ons heeren 1430 = 5
september 1430.

Dirck vander Lecke, ridder

Dirck vander Lecke: drie wassenaars (2-1). Omschrift: S.D….
DE.LEC MILITIS

Johan van der Lecke

Johan van der Lecke: drie wassenaars (2-1). Omschrift: S.
IAN . VAN DER.LEC.

Blz 41 en 42
Ic Dirck van Egmonde rid,[der] die etc want Johan vander Leck h.[eer] Dercks soon v. Leck
innder naeme ende eeren Gods vergadert is in wittachtige (wettelijk) huwelick met Jan Dir
myne oudste d[ochte]r -- so hebbe ic gebeden h.[eer] Willem van Egmonde mynen neve dat
hy alle deze hylicvoorwarden met in rede over myn kennen wil syne seghel Ende Willem
broeder tot Egmonde Ridder ende h.[eer] van Ysselsteine hebbe ter beeden h.[eer] Derc van
Egmonde mynen neve voorss. mynen seghel meede aen desen brief gehangen. Gegeven opte
Vde dach in September Int iaer o.h. 1430. = 5 september 1430.
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Willem van Egmonde

Willem van Egmonde: gekeperd van 11 stukken; in het
schildhoofd een barensteel met drie hangers. Helmteken: een
achter het schild staande naar links kijkend gevleugelde adelaar
Omschrift: SIGILLUM. WILLEM.VAN.EGMOND
ACZ: of was een paard (pegasus) bedoeld?
Dirck van Egmonde

Zijn neef
Dirck van Egmonde: gekeperd van 11 stukken. Schildhouder:
een links van het schild staande gans of zwaan. Omschrift: -DIRC VAN
ACZ: of was een adelaar bedoeld?
Blz 43
Wij Gerrit van Schoten com[m]eldeur van Ste Johans Godshusen tot Haerlem mitten gemene
conventie aldaer doen – zoo hebbe desen brief bezegelt mit mijnen zegel. Ende soo heb om
die meere zekerheit ende vasticheit soo heb ic gebeden h.[eer] Willem van Egmonde myn
neve mit mynen zeghel. -Dezen brieve bezegel mit onzen zegele hier gehangen Int den iaere o.h. M CCCC 34 = 1434
ten eerste dach in Meye = 1 mei 1434
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Gerrit van Schoten, commandeur

Gerrit van Schoten: gedeeld, I. een ankerkruis, II. een leeuw.
Schildhouder: een gevleugelde misschien engel. Omschrift:
GHERRIT SCHOTEN M
ACZ: in de tekst staat: comeldeur. De M in het omschrift vormt
wsl. een deel van het woord COMMANDEUR.

Blz 49 en 50
Als wi etc alszulck zeggen als van phls (Philips) van Polanen ende Wouter van Mathenesse,
ridd.[er] als overmannen mit onze meede seggers als Willem van Cralingen, Derck van
Odenpyl, Ridd.[er], Jan de Wit, priester, ende phls (Philips) Aerntsen van den Dam, knapen
geseit – mit onzen segelen hier aen gehangen. Int iaer M CCC 89 =1389 op St Lucas
Evangelisten = 18 oktober 1389.

1

2

3

5

4

6

Zegel 1
phls (Philips) van Polanen

Philips van Polanen : drie wassenaars (2-1).
Helmteken: een naar rechts gewende hoofd en
hals van een man, gebaard en gemutst (kapruin)
en komende uit een ? Omschrift: afgebroken.
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Zegel 2
Wouter van Mathenesse, ridd.[der]

Wouter van Mathenesse: een linker
schuinbalk beladen met drie sterren.
Helmteken: een kroon waaruit twee
vleugels, en gedouden door rechts
een persoon en links een dier
(leeuw?, griffioen?)

Zegel 3
Willem van Cralingen,

Willem van Cralingen: een
achtpuntge ster. Hemteken: een kroon
waaruit twee vleugels. Omschrift:
verloren.

Zegel 4
Derck van Odenpyl, Ridd.[er]

Derck van Odenpyl: geschuinbalkt
van zes? Stukken. Helmteken: een
kroon, waaruit een naar rechts
gewende ganzenkop met hals.
Omschrift: afgebroken. Misschien
helmhouders?
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Zegel 5
Jan de Wit, priester

Jan de Wit: beladen met 10? linkerschuinbalken, de oneven
balken smal. Omschrift: afgebroken.

Zegel 6
phls (Philips) Aerntsen van den Dam, knape

Philips Aerntsen van den Dam: drie wassenaars (2-1),
waaroverheen een schuinstreep.

Blz 49 en 50
Wy Lambrecht de Vriese, Ridder ende Alart van Buren, knape maken cond allen etc. dat onse
here Guy, byder gen. Godts Biscop tot Vtrecht, van alre scout -- schuld -In oirconde desen brieve besegelt mit onse segelken. Gegeven int iaer m ccc ende drie (1303)
des manendaghs voor Sinte Laurens daghe. 10 augustus 1303.
ACZ: Bisschop Guy – Gwijde van Avesnes 1301-1317.
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Lambrecht de Vriese, Ridder

Lambrecht de Vriese: een leeuw; een uitgeschulpte zoom.
Omschrift: --AMBERTI.DE.FRI --

Alart van Buren, knape

Alart van Buren: een leeuw, waarover een beurtelings gekanteelde
dwarsbalk. Omschrift: S.ALARDI.DE.BVREN

Blz 50, 51 en 52
Wy Arnoud heere van Ysselsteine, Richter, maken kenlick etc. --- In oirconde deser
voorwarden, hebben wy desen brief bezegelt mit onsen segel. Gegeven int iaer o.h. 1346 des
Sonnendachs na Sinte Gillis dach. = 11 april.
Appendent Sigillum ex caera viride quale hic fero expressum.
ACZ: Aanhamgend een zegel van groene was wild uitgedrukt?
Arnoud heere van Ysselsteine, riddter

Arnoud heere van Ysselsteine: een
dwarsbalk, waaroverheen een in twee rijen
geschaakt schuinkruis.Schilddekking: ?.
Omschrift:
S.ARNOLDI.DNI.DE.YSELSTEINE.
MILITIS.

Blz 52
Allen den ghenen etc doe ick verstaen Sweder van Vianen, knape -In oircunde des brief besegelt mit mynen segel. Gegeven int iaer o.h. 1354 es donredags na
Sinte Peters dach ad vincula.
Onder hangt een segel in dese forma.
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Sweder van Vianen, knape

Sweder van Vianen: drie zuilen; in
het schildhoofd een schildje, beladen
met ? Omschrift: S.SWEDERI.DE
VIANEN ….

Blz 52 en 53
Allen etc doe ick te verstaen Hubrecht van Gobbertingen knape dat ick--- in orconde des ende
de meere vestenisse soo hebbe ick mynen zegel meede aen desen brieff gedaen. Gegeven indt
iaer o.h. 1300 des maenend.[achs] na Sinte Mathysd.[ach]. = 14 mei 1300.
In dorso: Obligatio Huberti de Gobberdinghen de domo d. Westrem seu Westende ponaturin
arche dni.

Hubert de Gobertinghen

Hubert de Gobertinghen: zes schuinbalken. Omschrift:
S.HVBERTI.DE.GOBERTINGHEN

31

Huber de Gobertinghen

Hubert de Gobertinghen: drie
schuinbalken, een schildhoek, beladen
met 3 ?. Omschrift: S.HUBE RT DE

Blz 53
Ic Heynric vander Ryn doe te kennen allen –In oirconde des briefs besegelt mit myne–
zegelen ende om der meere vestenisse wille soo heb ic gebeden Harman vanden Ryn, Gysbert
Boekel vanden Ryn, Jacob vanden Masche, ende Johan Gherrit dat sy dese brieve over mij
mede (de namen worden in initialen herhaald) – hebben om bede onse segelen meede aen
desen brief gedaen als tughe tot eenre oirconde. Gegeven int iaer o.h. 1349 op St. Andries
avont.

Heynric vander Ryn

Henric vander Ryn: drie dwarsbalen; een smalle zoom.
Omschrift: S’HEINRICI.DCI.DE.RENO

Harman van den Ryn

Harman van den Ryn: gebalkt in acht stukken, rechtsboven een
sterretje; een smalle zoom. Omschrift: S. H .AR EN VA DE RIIN
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Gysbert Boekel vanden Ryn

Gysbert Boekel vanden Ryn; gedwarsbalkt van acht stukken;
een smalle zoom; in schildhoofd een gaand dier (wsl hond).
Omschrift: S.BOKEL VAN DEN RINE

Jacob vanden Masche

Jacob vanden Masche: zes lelies (3-2-1). Omschrift:
S.IACOB.VAN.DE.MASCHA

Johan Gherrit van de Masche

Johan Gherrit van de Masche : een dwarsbalk, vergezeld van
zes lelies, boven drie (1-1-1), beneden drie (2-1). Omschrift:
…GHERIT.VA DAMASO

Blz 52
Allen etc. doe ick verstaen Johan vander Veen knape, dat ick geloof (beloof) hebbe ende
gelove mit goeden trouwen. –
In oirconde des briefe bezegelt met myn zegel. Gegeven int iaer o.h. M CCC LVI 1356 des
Saterd.[achs] na Sinte Agnieten dach.
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Johan vander Veen knape,

Johan vander Veen: drie ringen (2-1), in het schildhoofd een
barensteel met drie hangers. Een groot deel van het zegel en het
omschrift afgebroken.

Blz 54
Allen etc kent (?) verstaen Ye Vterloe knape, --- So soude ick haren broeder Sueder Vter Loe
mijner broeder ende Johan h.[eer] van Culenborch -- Alle dese voors. punten heb ick Ye Vter
loe voors. myne h[eer]. van Vtrecht gelooff (beloofd), gebekent ende gesworen wittelick
hern? vaste te ende niet te verbreecken houden. In oircunde des briefs besegelt mit mynen
segel, Gegeven int iaer o.h. M CCC XLIX =1349 des Sonnend.[ach] na onse Vrouwen dach
Annuntiatus = 25 maart 1349.
Ye Vterloe

Ye Vterloe: gedwarsbalkt vn zes stukken, de eerste, de derde en
de vijfde elk beladen met drie schuinkruisjes.

Blz 54 en 55
Alle etc doe ick verstaen Wouter van Mynden knape dat ick geloof (=beloof) – Soo hebbe ick
gebeden haren Janne here van Culenborch ende van de Lecke, ende haren Steuenen van Zulen
Rid.[der] deese brieve meede te besegelen met haren segelen, Ende wi de here V.C. end St V.
Z , rid.[der]voorgen. hebben door bede, wille Wauters van Mynden voorgeseit onse segelen
meede ane dese brief gedaen, t’eenen oirconde segelen iny iaer o.h. 1357 des donredags voor
Sinte Maria Magd,[alena] d[ach] = 22 juli.
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Wouter van Mynden knape

Wouter van Mynden: vier dwarsbalken, beladen met een
schuinkruis.Omschrift: S’ WO VT ER VA N MYNDE.

Johan heer van Culenborch en van der Lecke, knape

Johan heer van Culenborch: gevierendeeld, 1 en 4. drie zuilen,
2 en 3. een leeuw. Omschrift:
S.IOHANNIS.DE.CULENBORH.FAM

Steven van Zulen

Steven van Zulen: drie zuile. Omschrift: S’ STE VE
VA[N].ZV LEN]

Blz 56
Allen etc (Ik) Gheertruyt haren Willaems dochter van Wiefliet ende haren Arnouts wijf van
Hokelom ridder maken cont – Gegeven int iaer ons heeren M CCC ende achtiene 1318 des
Sondachs voor S. Pieter daghe te midde zomer.
Onderhangen an dubbelde sterte 2 groene segelkens in deser forme in ulier cuny avicula. vt
vtriusus signa Houckelum et Wifliet a fesse cre? notee a trois sautoirs en
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Geertrvyt Arnolts

Geertruyt Arnolts een vrouw, vergezeld rechts en links
van een schild. Schild (rechts) een beurtelings gekanteelde
dwarsbalk, vergezeld vier vogels, drie in het schildhoofd en
één in de schildvoet (van Hoekelem); schild (links) een beurtelings gekanteelde dwarsbalk,
vergezel van drie schuinkruisen, twee in het schildhoofd en één in de schildvoet. Omschrift:
S.GEERTRVIT ARNOLDT ---HOKELVM
Arnout Van Hoekelum

Arnout van Hoekelum: twee beurtelings gekanteelde
dwarsbalken, vergezeld boven van drie zwemmende vogels.
Omschrift: SIG VM.ARNOVT,,,KELEM
ACZ: van Arckel van Hoekelum?

Blz 56
An seeckeren Latijnsen brief van dato1404 fet 6 post concept d. Virg. segelt Arnoldus Pot v
J. licent. Decanus St Petri Traiectum.
Aldus in gr[oene] wasse an dubb.[elde] sterte
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Arnoldus Pot

Arnoldus Pot: een lage keper, vergezeld van drie harten (21). Schildhouder: een achter het schild staande Sint Petrus met
halo, houdende in zijn opgeheven rechterhand een wsl. boek.
Omschrift: S.ARNOUT.POT DECANI.S.PETRI.??

Blz 57
Ick Pauwel van Haestrecht ridder heer tot Loen, doe cond. allen lude, dat ick --In oirconde den brief besegelt met mynen se[gel] Gegeven int iaer o. heeren 1391 op St Jans
d.[ach] Baptisten.
Pauwel van Haestrecht

Pauwel van Haestrecht: twee beurtelings gekanteelde
dwarsbalken, overallesheen een dikke schuinstreep.
Omschrift: verloren.

Blz 57 en 58
Allen etc. doe wi Henric Mathyssoon ende Mouritz Gerritsen oudermans nu ter tyt in der
Moleners gilde tUtrecht kont -In kennisse en getuygen alle saecken voorseyt soo hebbe wy Henric ende Mouris oudermans
voorgnt dessen brief bezegelt met ons gildenzegel. Gegheven int iaer o.h. 1393 des
donredaechs na St. Bonifatius dach.
Onder hangt an enckelen sterte een groet radt segel van groenen wasse waer in een radt van
acht wielen ende is 19 tantgens off blockgens als hier vuytgemaect.
ACZ: wielen = spaken.
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Molenaarsgilde Utrecht

Molenaarsgilde Utrecht: een tandrad met acht spaken en 19
tanden. Omschrift: -- GHILDE.MOLENDNAR – CTENSIS
(Traiectensis = Utrecht).

Blz 58
Allen etc. doe te verstaen Gysbert Rampoys knape, dat ic belye voor mij ende mijnen
erfgenamen --Tot Sinte Jacops tVtrecht – so hebbe ic geen zeghel als desen brief ghehangen ende om de
meere vesternissen willen so hebbe ic gebeden Johan van Dorschen, myne brueder desen brief
mede over mij te bezegelen, ende ic Johan voors. om bede willen Ghysberts mynen brueder
heb myn zegel mede aen desen brief gehangen. Gegeven int taer o.h. 1397 op St. Katherinen
avont.
Onder gangen an dubbele sterte 2 groene zegelkens als hier vuitgemaect meest gebroken.

Twee broers 1. Gysbert Rampoys en 2.
Johan van Dorschen met het hetzelfde
familiewapen.

Gysbert Rampoys knape

Gysbert Rampoys: drie palen. Omschrift: --- RAMPOIS
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Johan van Dorschen

Johan van Dorschen: drie palen. Omschrift: …IAN VAN

Blz 58
Wy Roeloff Dircsen ende Melis Jacobz belyen ende bekennen dat den eerbaere p[re]laet gh
Evert Zoudenbalch proest tot Maestricht ons wel vermerckt heeft ende betaelt den leste
pen.[ningen] mitten eersten van ene zekere somme van gelt --In orkonde briefs so hebben wij tsamentlick gebeden Gysbert vande Dorschen
verstenserenvan dese quitence over ons the bezegelen mit synen zegel want wij ons dese tijt
geen zegel en hebben dat ic Gysb.v. Dorsschen voorst geerne gedaen heb mynen zegel t’enen
oirconde aen desen brief hangend. Gegeven int iaer o.h. 1482 des Saterdaghes na St.
Valentyns dach.
Onder hangt aen dubbelen pergamenen sterte een groen segel ten deele gebroken.
Gysbert van Dorschen

Gysbert van Dorschen: drie palen.Schildhouder: een achter het
schild staande naar rechts kijkende adelaar. Omschrift: S(linkerveugel) - GHYSBERT --CBG-HDATNL005147: in goud drie zwarte palen.

Blz 59 en 60
Ic Henric van Moerdrecht doe kondt etc. dat ic met myn[afgebrokkeld] vryen wille in enen
ewigen erfpacht ontfangen heb ---Alles d
sonder argelist. In kennisse der waerheit heb ick
voorts myn zegel beneden an desen brief gehangen. Gegeven int iaer o.h. 1448 des vierde
daghes in Meij.
Onder hangt een dubbele sterte een groen wassen segel als hiervoor (op blz 59) vuytgemaect.
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Henric van Moerdrecht

Henric van Moerdrecht: drie leeuwen met gevorkte staart
(2-1). Omschrift: S. HENRIC. VAN MO ERDRECHT

Blz 62 Brieven van h.[eer] van Loenresl[oot]
Phls (Philips) etc. doen cond allen luden wanr wy met onsen andere brieven ende om die
redens wille daerome begrepen gegonnet ende gegeven hebben Floris Bolle, Albe Bolle,
Willem van Saenden ende Willem van Saenden Floris voorz. drie sonen eygelic ende erfflic
een stuck onreede lants geheten den Riethoern – In orconde van desen ons zegele hier
aengehangenn. Gegeven opten 23 d. in. April int iaer 1442 opde plycque geteyckent, By
minen he.[er] den h[er]toge t[ot] relatie van sinen raede.
Onder hangt aen dubbelde sterte een gr.[oot] segel van rode wasse ter syden gebroken op
deser forme naest vuytgemaect.
Philips de Goede
Philips de Goede:
gevierendeeld, 1 en 4.
(van blauw) bezaaid
met (gouden) lelies, een
zoom (zilver en rood)
geblokt, 2. gedeeld, a.
schuingebalkt van zes
stukken (blauw en
goud), b. van zwarte
(een rood getongd
gouden) leeuw, 3..
gedeeld, a. schuingebalkt van zes stukken (blauw en
goud), b.(in zilver) een (rode) leeuw. Omschrift buitenring S.PH INGI.BRABANTIE. ZUT
Omschrift binnenring ZO HOLLA --- COMITIS SALIN.MACH.----GHO --.
Blz 63
Van Loendersloot
-- hier waren over als manne des-gestichts Herbaert van Pallaes ende Willaden
Vtercoornmarckt ende anders vele goede lude. In oircondes des briefs besegelt mit mynen
zeghel. Gegeven int iaer o.h. 1412 opten heylighen palm dach. =Palmpasen
Onder hangts aen dubbelden sterte een groen wasse segelken aldus
ACZ: of staat er 1411?
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Steven van Loenresloot

Steven van Loendersloot: een schuinkruis met tussen de
bovenste armen een vijfpuntige sterretje. Omschrift: S
STEVEN ENRESLOT--.

Blz 63
Ic Steven van Loenresloet make kenlic alle luden dat ze verlyd, ene verleent het verlye ende
verlene mit desen thegenwoordige brief joncfrou Liesbet Vorens dochterv --Jan vander Mere en Willem Dircsoen als mannen des gestichts te Vtrecht ons gebrec myner
mannen op den tijt etc.
In oirconde briefs besegelt met mynen segel, ende want wi JVM ende WD voors belijen ende
kennen dat wi hier mede over ende aen gegeven hebben daer dit geschiede soo hebben oor
onsen segeling mee aen desen brief gedaen t’enen oirconde . Gegeven int iaer ons heren 1428
des Woensdaechs na Sint Odulfs d[ach] ende hangen an dubbelde sterten 3 groene segelen
aldus

Blz 63
Alle etc doe ic Steven van Loenresloit het voor twij quam ende voor manne des gestichts van
Vtrecht Voeren van Vianen ende versocht Weert --tot goede tijt van mi den -Steven van Loenresloot

41

Steven van Loenresloot: een schuinkruis. Omschrift: STEU
EN VAN LOENRESLOET

Jan van Meere

Jan van Meere: drie harten (2-1).
Misschien een barensteel met drie
hangers. Helmteken: op een wrong
twee V-vormig geplaatste gesteelde?
harten? Omschrift: S’IAN.VAN
MEERE, IANSSOEN

Wynant Dircsoen

Wynant Dircsoen: een ankerkruis. Omschrift: ---NANT
DIRC SO

Blz 63
Johan vande Meer verlyt Joncfr. Lysbet Voorns docht[er] van Vianen metten Weert voorss.
Ten overstaen van Henrick van Loenresloet ende Lodewijck de Wael Ao 1431 maend[ach] na
onser vr[ouwen] Dach pureficatie besegelt als boven.
Blz 63
Joost vande Meer verlijt metten voorschreven weert van Vtrecht Ao 1440 manend.[ach] na
Ste Lucyen d.[ach. Onder hangt an dubbelde sterte een segelken van groenen wassen alduseert
-- ten overstaen van Zoude vande Ryn ende Johan van Clarenborch gestichts mannen
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Joost vander Meer

Joost van der Meer: drie harten (2-1). Omschrift: IOST.VAN --DER. MEER.

Blz 62 en 63
Allen etc doe ic verstaen Henrick van Haeften dat ic verlyt --- Gegevenn onder myn segel int
iaer o.h. 1475 opten derde d.[ach] in Meerte.. Onder hangt an dubbelde sterte een groen
segelken Aldus
Henrick van Haeften
Henrick van Haeften
: een tweekoppige adelaar,
waaroverheen een dwarsbalk.
Schildhouder: een half links
staande opvliegende adelaar.
Omschrift: HENRICK VAN
HAEFDEN
Aguila biceps = twee-koppige
adelaar
Blz 67 en 68
Wy Ghysbrecht van Vianen van Beverweert alse enen overman Henric van Rijn, ende Vost
vten Hardenbroeck van wegen Amelis Vten Enge, Peter Grawaert ende Johan Grawert
gebroeders van wegen J. Auten Dirck Grawerts de haere nichten doen kont dat –
Onder hangen 6 groene wasse segelen an pergamene sterten
G. van Vianen van Beverweert schilt met den helm het schilt gequart .met den helm gehouden
by twee leuwen het schilt gequaert met Goye vt solet (zoals gebruikelijk), zonder helm.
Hardenbr.[oeck] metten helm
Pet[er] Gr[awert] metten helm.
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Wolter Grawert

Woltert Grawert: drie rozen (2-1), een effen schildhoofd, een
uitgeschulpte zoom.
Achter het schild staand een religieus persoon met in zijn
rechterhand een kromstaf en in zijn linkerhand een rijksappel,
Omschrift: WOLTERT.CANON. DECANI.
S.SALUATOR.TR.
ACZ: een Grauwert met hoge positie in het bisdom Utrecht.

Johan Grawert

Johan Grawert: drie rozen (2-1), een effen schildhoofd, een
uitgeschulpte zoom; rechtsboven een breuk in de vorm van een
?leeuwtje. Omschrift: S’IAN. GRAWERT

Blz 68
Allen etc. doe ic verstaen Melis vten Enge want ic alsoe vele schulden gemaect hebben –
Jacob h.[eer] tot Gaesbeek etc. mynen L.[ieve] Joncker / Mr Wouter Grauwert deken t’oude
Munster Peter Grawert schout tot Vtrecht ende Jacob Stoeck? Rentmr m.[ijnen] L.[ieve]
Jonckers v.[an] Gaesb[eeck] dat zy my willen helpen ende raden dat mynen schout voorgnt
mochte betaelt werden ten minsten scade etc.
Gegeven int iaer o.h. 1447 opten 6 in Febr,
Onder hangen 5 segelen het eerste in roden wasse den helm sonder schilt met de molenstenen
ten syde als bij mi op ander plaetsen vuytgemaect het 2. de dekens groen als s. kap. pag 3 den
scout mitten helm mede groen, 3 rode als hier Ene 5 vtenenge metten helm
Dus:1. rood,, alleen een helm, vergezeld van molenstenen, zie elders
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ACZ: zijn de molenstenen misschien wielen of raderen?
2. groen, zie elders
3. schout Grawert, groen met helm
4. rood, als hier afgebeeld Jacob Stoec volgens CBG Stoeck: bloemen, bladeren
5. Melis Vtenengh met helm: 3 ruiten (2-1)
Jacob Stoeck

Jacob Stoeck: een schuinbalk. Schildhouder: linksachter het
schild staande mens; links van het schild een zijaanzicht van
een naar rechts gewende staand dier (paard?). Lintopschrift: S.
JACOB STOEC.---

Blz 70
Jn dni Amen mit manieren en vorwarden nabescreven soe hebben wij Gysbert van
Hardenbroeck ende Jacob Stoeck aen die ene zyde n van Rhenen ende Vtenenge Valckenaer
aen die andere zyde gedingt? een wittelicke hylick tusschen Johan Valckenaer mit Adriaen
synen soen ende Melis Vtenenge mit Joncfr. Jutta syn d]ochte]r -- vele namen – onser
ridderen knapen mannen ende dingweerders briefs. Orkonde briefs besegelt mit onsen segel.
Gegeven op onsen slote te Duerstede in iaer o.h. 1489 opten vertiende marty = 14 maart
1489. Onder hangen an dubb. Sterte des bisch.[op] Segel by rode wasse.
ACZ: bisschopszegel niet getekend; zie hiervoor.
Blz 70
Alle etc. doe wy verstaen dese Borre Aerntsz scout van wegen h.[eer] Sweert van Culenborch
Doemproest tVtrecht ende Evert van Keppel scout van Wegen inyn Liefe Jonkeren van
Gaesbeeck inden gerechte van Amerongen.
ACZ: Wegen inyn; is Van Keppel schout van Wageningen?
Blz 70
In orconde soe hebben wy Dirck Borre, Guert van Keppel schouten, Dirck van Broeckhusen
en Willem Scade van Westrum voorss. int iaer o.h. 1419 Vrid,[ach] na S. Margritend.[ach].
Onder hangen an dubbelden pergamene sterten drie gr.[oene] wasse segelen het 2. afgebroken
dat men het niet en conde kennen aldus
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Dirck Aernt soen

Dirck Aernt soen: een schuinbalk, vergezeld van zes lelies, drie
boven (2-1), en drie beneden. Omschrift:
S.DIRCK.ARENT SOEN

Dirc van Broeckhusen

Dirc van Broeckhusen: een in twee rijen geschakeerd kruis,
rechtsboven vergezeld van een vijfpuntig sterretje. Omschrift:
S.DIRC.VAN.BROECKJHUSEN.AERNTSOEN

Willem Scade van Westrum

Willem Scade van Westrum: een dwarsbalk. Omschrift: WILLA
SCADE VA. WES TRVM
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Blz 71
Blz 70 en 71
Doen ao bekent Gerrit van Zulen vercocht te hebben ende betaelt te syn --- ende tot mere
vestenisse gebeden Matheuss Pot synen Sweec mede te besegelen. Gegeven 1419 an dubbele
sterten hangende het segel van Zulen en Natewisch metten helm, gehouden by twee
aernden[adelaars] ende Pot de drie potten gehouden by twee griphen gehouden. Ende al
bekent Gerrit van Zulen.
ACZ: Sweec of Swee? Of wordt hier swager bedoeld. Griphen = griffioenen.
Blz 71
Willem Scade van Westrum, rechter domproest van Vtrecht h.[eer] Johans van Montfoort
ende Gerrit van Zulen
des h.[eer] wegen van Abcoude tot Amerongen verclaren ---. Dit geschiede in overstaen
h.[eer] Gerrit van Zulen rid.[der] Johan de Wolf, Henric Borre Volckwinssone ende Claes de
Rughe Int iaer ons h. 1408 op St. Thomas avont .
Onde hangen vijf groene segelkens an dubbelde sterten het 2. segel als voor doch shynen de
cruyskens tot 3. opten balc hs 3. ende 4. af.
ACZ:betekenis van shynen?

ACZ: de zegels van Willem Scade van Westrum en Johan van Montfoort elders.
Gerrit van Ameronghen

Gerrit van Ameronghen: : drie zuilen (2-1); in het hart een
droogscheerdersschaar met de punten omhoog. Omschrift:
S.GHERRIT.VAN.AMERONGHEN
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Henric Borre Volckwinssone
Henric Borre
Volckwinssone: een
dwarsbalk, rechtsboven
beladen met een diertje,
en vergezeld van zes
lelies, drie boven en drie
beneden de balk.
Omschrift: HENRICK
VOLCKINSO-Claes de Rughe

Claes de Rughe: in het schildhoofd drie lelies naast elkaar,
daaronder drie ringen (2-1). Omschrift: S. CLA ES RU
GH E

Blz 72 en 73
In den naem etc., dat s dat seggen Jacobs h.[eer] van Gaesbeke van Apcoude ende van Putte
ende van Stryen erfmaerschalc van Henegouwen, Johan Borchgreve van Montfoort, h.[eer]
Lodvicx van Montfoort, Johan van Vleuten, Johan van Meerten ende van Apcoude ende
Matheus Pets eendrachtlicken --

Melys vten Enghe, Gerrit van Zulen – ende wy seggers --, daer wij onse segelen aen hebben
gehangen Int iaer o.h. 1431 donder,[ach] n St. Vctors d.[ach].
Onder hebben gehangen 5 segel het 1. van rode wasse, het 2. ende 3. gr.[oene] wasse als hier
vuytgemaect, het 4. Vleuten meest gebroken, [5] Van Meerten metten helm vt solet. (zoals
elders).
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Johan van Montfoort
Johan van Montfoort:
drie muurankers (2-1).
Helmteken: een kroon
waaruit een puntmuts
met drie bollen, tussen
een vlucht.
Omschrift: S.IOHAN

Lodvicx van Montfoort

Lodvicx van Montfoort: drie
muurankers (2-1). Helmteken:
een kroon, waaruit een
puntmuts met drie bollen.
Omschrift: S.LUDOVUICI.DE.MO --- RIDDER

Blz 73 en 74
Dit is de zoene die broeder Johan van Heck ende Gerrit Johan van Hoochstraten van de eenre
zide ende Johan van Wyc ende Willem van Vleuten daer bij geschicket van de Gemeene
Magen wegen van de andere zideeendrachtelicken gemaect geseytvende vuytgesprocken
hebben tussen onsen gn. Vr Jacob hertoginne van Beyeren van Hollant van Henegouwen van
Ponthieu etc ende haren dieners als Jan vanden Soest ende Willem syn broer ende Gerrit van
Wely ende horen magen opten eenre syde ende Melis vten Enghe van Do Berents vten Enghe
synen vaders za: ged. ende syne gemeene magen. -soo hebben wy --desen tot enen oirconde der waerheit onsen zegel mede an desen br.[ief]
gedaen. Dese syn drie alleene sprekende gegeven int iaer ons h. 1435 op St. Peter ende
Pauw.[el] avont Apostelen. Onder hangen 6 segelen het eerste van Vr[ouwe]Jacoba gr.[oene],
inroden wasse als by mij op andere plaetse vuytgemaect, 2. van Melis vten Enghe sonder
helm, 3. langwerpich van rode wasse daerin een sant scheen St Jan Bapt. die drie volgende [=
4, 5 en 6] als hier vuytgemaect syn van groene wasse.
ACZ: sant scheen? Heilige Teken?
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Zegel

4

5

6

Zegel 4
Gerrit van Hoochstraten

Gerrit van Hoochstraten: een
stadspoort (met twee torens). Helmteken:
een ooievaars/reiger kop met hals; de hals
mogelijk beladen met vlekken.
Omschrift: S.GERRIT DE STRATEN

Zegel 5
Jan van Wijck

Jan van Wijck: gevierendeeld, 1 en 4. drie zuilen, 2 en 3. een
leeuw. Omschrift: SIGILLUM. JAN -- VAN.WIJCK
ACZ: als CBG-van Wyck van Gaasbeek.
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Zegel 6
Willem van Vleuten

Willem van Vleuten: een halve leeuw. Helmteken: kroon,
waaruit een ezel (met grote oren) komt. Omschrift:
SIGILLUM. WILL--VTEN

Blz 75
Alle etc doe wy verstaen Andries Geritse scoute, heer van Aemstel ende Willem van
Everdingen heemraden
Ende op dat vast ende stade blijve so hebben wi Gerrits van Aemstel ende Willem van
Euerdingen heemraden voors. desen brief bezegelt met onsen zegelen ende want ic Andries
Gerritsen scout op dese tyt zelver geen zegel en hebben zo hebbe ic gebeden Gerrid vander
Haer minen vader desen brief over mits bezegelen mit sinen zegel, ende ic Gerrit vander Haer
om bede wille Andries myns soone voorgnt hebbe minen segel mede aen dese br.[ief] gedaen.
Ende Want Wy Fred van Zulen rid.[der, Jan van Wyc bailliu op dese tyt tot Abcoude. Ende
Werner van Welle Belie? dat dese erop by onsen wille ende consentie geschiet is etc soe
hebbe wi onze zegel mede aen desen t’enen oirconde. brief gedaen. Gegeven int iaer o.h. 1399
saterd.[ach] na St Johans d,[ach] decol.
Onder hangen 6 groene segelen het vierde gebroken.

Zegel

1

2

3
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5

6

Zegel 1
Gerrit van der Haer

Gerrit van der Haer: drie ruiten (2-1), tussen de bovenste
twee een lelietje. Schildhouder een vogel die het schild aan
een lint omhoog houdt. Omschrift: S. GHERRIT.VAN
DER. HAER

Zegel 2
Gerrit van Aemstel

Gerrit van Aemstel: 13 schijfjes of ringen (5-4-3-1).
Omschrift: S. GHE RIT VAN AEMSTEL

Zegel 3
Willem van Everdingen

Willem van Everdingen: die ruiten (2-1), in het hart een
lelietje. Omschrift: S.WI LLEMV EVERDIN GEN

Zegel 4
Het vierde gebroken
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Zegel 5
Van Zulen

Van Zulen: drie zuilen, waarover een schuinstreep. Omschrift:
VA N

Zegel 6
Werner van Welle

Werner van Welle: een dwarsbaklk beladen met vier
schuinkruisjes. Omschrift: S.W LE

Blz 76
Alle etc doe ic verstaen Ghisebrecht Johanss scout opde Nievaert inden Kerspel van
Vreeswyck dat door mi ende lantgenoten quamen Henric van Compostella ende Joncfr. Janna
syn wyf ende – hier waren over Winant van Huekelem curent der kercken tot Vreeswyck,
Vrederic Trinde, Corstian Henricsen, Daem Claess, Arent Jans ende op dat dit vaste blyven
hebben wi schout ende lantgenoten onsen segelen aen desen brief gehangen, ao 1416 opten
leste d.[ach] van meerte. = 31 maart 1416. Onder hangen an dubbelde sterten 6 groene
segelkens.

Zegel

1

2

3

4
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5

6

Zegel 1
Ghisebrecht Johans

Ghisebrecht Johans: een klimmende vos; in het schildhoofd een
barensteel met drie hangers.

Zegel 2
Winant van Huekelem

Winant van Huekelem: doorsneden, effen; het schildhoofd beladen
met een gaande leeuw.

Zegel 3
Vrederic Trinde

Vrederic Trinde: boven twee schuinkruiseen naast elkaar, en
beneden een leeuw.

Zegel 4
Corstan Henricsen

Corstan Henricsen: een dwarsbalk boven vergezeld van twee ruiten
naast elkaar en beneden van één ruit.
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Zegel 5
Daem Claess

Daem Claess: drie roosters? (2-1).

Zegel 6
Arent Jans

Arent Jans: drie (aanstotende?) ruiten naast elkaar.

Blz 76 en 77
Alle etc. doe ic verstaen Otto van Woudenberch knape dat ic lye ende kenne mit desen brieve
vercocht te hebben Johan Nypyser borger tVtrecht --- In kennisse der waerheit soe hebben wi
Otto van Woudenberch, Johan ende Elyas syn zonen voorss desen brief besegelt mit onse
segelen over ons ende over Otto en phls (=Philipus) onse sonen ende broedersom hare bede
wille ende want want wi O. en Ph. Geen segelen en hebben etc. Gegeven int J.o.h. 1403 des
sonnend.[achs] na ons h. hemelvaerts d.[ach].
Onder hangen an dubbelde pergamene sterten 3 gr.[oene] wasse segelen aldus.

Van Woudenberch: volgens Wapenboek Veluwse Geslachten. Tek F.J. Nikkels, ca 1995.
Oorspronkelijk bron? - in zilver drie rode adelaars. Boven een gekroonde helm als helmteken
een uitkomende rode adelaar, waarvan de vleugels zilver op rood zijn doorsneden. Dekkleden:
zilver en rood.
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Otto van Woudenberch

Otto van Woudenberch: drie adelaars (2-1); in het
schildhoofd een barensteel met drie hangers. Omschrift; -OT DE VO UDENBERCH

Johan van Woudenberch

Johan Woudenberch: drie adelaars (2-1). Omschrift: --VAN WOUDE NBERCH

Elyas van Woudenberch
b

Elyas van Woudenberch: drie adelaars (2-1); tussen de
bovenste adelaars een lelietje.
Omschrift: --EL YAS VAN

Blz 77
Alle etc doe ic verstaen Steuen (Steven) vander Weyde, dat ic mi belve in desen
tegenwoirdigen brieve dat ic --- In oirconde des briefs besegelt met minen segele. Gegeven int
iaer o.h. 1401 Woensd.[ach] na St Peter d.[ach] ad vin[u]cla.
Onderhangt an dubbelde sterte een groen wasse segel aldus
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Steven vander Weyde

Steven vander Weyde: een beurtelings gekanteelde
dwarsbalk, beladen met een vogeltje. Omschrift: S.STE
VEN.VA NDER.WEIYDE

blz 78
Wy Jacob vander Horst Ende Willem Zemme kenne geloift te hebben Bernt Vtentenge dat –
In kennisse der waerheyt zoo hebbe ic Willem Zemme voorn. minen segedaen desen brief
gedaen over mij selve ende over Jacob vander Horst om synne bede wille. Gegeven int iaer
ons heren 1444 opten 7e d.[ach] in Meerte. = 7 maart 1477. Onder hangt an dubbelde sterte
een segelken aldus.
Willem Zemme Jacobszoon

Willem Zemme Jacobszoon: een schuinbalk, vergezeld van
zes lelies, drie boven en drie beneden. Omschrift: S.WILLE
M.SEM. JACOBS SOEN

Blz 78
Ic Willem van Hemerten knape hof rnde tinsm[eeste]r vonden goede tot Zambuncke
bekennen – Daer dit geschiede Dirck Borre van Amerongen, Jacob Oedic ende anderes veel
goeder luden ende om dat W van Hemerten voornt wille dat dese voors puncten onverbroken
blijve so heb ic myn segel aen desen brief gehangen met de lantgemoten voorgenoemt tot
eenen tughe.
Int iaer o.h. 1401 Woensd.[ach] na reminister.
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Van Hemerten = Van Hemert
Willem van Hemerte

Willem van Hemerte: drie afgerukte leeuwenkoppen.
Schildhouders: rechts hals-achter het schild een adelaar, linka
een aanziende leeuw, met de voorpoten rustend op het schild.

Dirck Borre van Amerongen

Dirck Borre van Amerongen: een schuinbalk vergezeld van 6
lelies, drie boven en drie beneden de balk.

Blz 79
Ick Bernt Snoije van Hitsberg inden kerspele van Vreyswyck doe cond allen Luden – Roeloff
Bernt Snoijen soon, Henr. Gerrits, Evert Rutgeross ende Gysbert der Huet. In kennisse den
waerheit ende om bede wille der lantgenoten ende buiren voors. soo heb ick Bernt Snooijen
schoute voorgnt desen brief open besegelt van tgerechts wegen voorseit. Gegeven int iaer o.h.
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1400 des maenend.[ach] nae St. Urbaans dach. Onder hangt in groenen wasse een segelken in
forme als hier vuytgemaect.
Bernt Snoijen van Hitsberg

Bernt Snoijen van Hitsberg: zevenmaal golvend doorsneden.
Omschrift: BERNT.SNOYEN.VAN.HITSBERGH

Blz 80
Ao 135 des vryd.[ach] nae Pontiaens d.[ach] verclaerden Otte Suermont Jans, Jutte Jan
Suermonts dochter, Dirck van Aemstel, Gerborch Jan wyf end Vranc Henricsse geen recht te
hebben – onder segelen Gosen van Drufler ende Dirck van Aemstel daer toe gebeden
segelende in groenen wasse aldus aen dubbelde sterten.

Dirck van Aemstel

Dirck van Aemstel: een dwarsbalk, waaroverheen een in twee
rijen geschaakte keper; in het schildhoofd een barensteel met drie
hangers. Omschrift: resteert ST. of SI.
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Goeswijn van de Drufler

Goeswijn van de Drufler: een beurtelings gekanteelde en
tegengekanteelde dwarsbalk; in het schildhoofd een vogeltje.
Omschrift: SI.GOESWIIN.VANDE.DRUFLER

Blz 80
Ao 1425 Vrelant Johan van den Steenhuse Richter inde Nederbetue dat --- onder hangt an
enckelen sterte een groen wassen segel van deser forme --.
Vrelant Johan van den Steenhuse
Vrelant Johan van den Steenhuse: drie
gaande leeuwen boven elkaar.
Helmteken: tussen een vlucht? een
aanziende leeuwekop met hals.
Helmhouders: twee afgewende
vrouwen.
Omschrift: JAN. VANDEN
STEENHUSE

Blz 80
Ao 1438 den lesten donredach voor St Margrieten avont virginis verclaren Gerrit van Eck
Dirc soen ende Roelant vanden Eem Roelants soen vercocht te hebben – tot Borge daer voor
Henrick van Weze ende Gerrit van Eck Lampholle soen onder haere segelen. Gegeven aldus
in groene wasse.
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Gerrit van Eck Dirc soeN

Gerrit van Eck Dirc soen: gedeeld, linksboven een vijfpuntige
ster, over alles heen een schuinbalk. Omschrift: S. GERT . VAN .
ECK

Roelant vanden Eem Roelants soen

Roelant vanden Eem Roelants soen: een droogscheerdersschaar
schuinlinks geplaatst en met de punten omhoog. Omschrift:
EEM (resteert)

Henrick van Weze

Henrick van Weze: een dwarsbalk. Omschrift: S.HENR --- OO

Gerrit van Eck Lampholle soen

Gerrit van Eck Lampholle soen: gedeeld, over alles heen een
schuinbalk. Omschrift: verloren.
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Blz 80
Jan van Bueren Gerrits en belooft scadeloes te houden Gerrit van Bueren synen broeder an
Jan van Ryn --- Joest van Bueren synen broeder dat onde syn segel op S. Simon ende Judas
dach ao 1441 (=28 okt. S. Simon en S. Judas apostelen). Onder hangt an enckelen sterte een
groen segel aldus.
Jan van Bueren

Jan van Bueren: een beurtelings gekanteelde dwarsbalk.
Omschrift: (resteert) S.IA VA BVRE

Blz 80
Ao 1433 op St Lucien d.[ach] verclaren Gerrit van Buren h.[eer] Aerntsoen, Alaert van Buren,
Ss. Gerritsen, ende Joest van Bueren Gerritsen onder harer drie segelen afhangende an
dubbelden sterten in groene wasse.

Gerrit van Buren

Gerrit van Buren: een beurtelings gekanteelde dwarsbalk.
Omschrift: S.GERTI…VAN.BVRE N.ARNTI
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Joost van Buren

Joost van Buren
Joost segelde sijn broed.[er] Alaert, het omschrift S.IOOST V.
BVREN GERITSOEN
ACZ: dit betekent dat het zegel van Joost op het omschrift na
identiek was aan dat van Alaert.

Alaert van Buren

Alaert van Buren: een beurtelings gekanteelde dwarsbalk,
vergezeld rechtsboven van ee lelietje.mschrif: S.ALAERT.
VAN . BVEREN

Blz 80
Ao 1455 op onse vr[ouwe] avont
conceptir verclaren Jan van Steenhuse amptman inde
Betuwe en H[ar]man Steenhuysen te geven Harman van Lewen Janss in erfpach[t] --- het
eerste segel afgebroken, het tweede hier in groenen wasse an dubbele stert.
Harman van Steenhuysen

Harman van Steenhuysen: drie gaande leeuwen boven
elkaar. Omschrift: S.HARMAN.VAN.STEENHUICE

Blz 81
Alard Spaen ende Geertruyt syn wittelicke wyf kennis vercocht – Ao 1435. Onder hangen aen
dubbelden sterten twee groene segelkens in deser forme ende groote.
ACZ: volgens haar zegel is Geertruyt een Van Druten.
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Albert Spaen

Alart Spaen: drie kransen (2-1). Omschrift: S.ALART .
SPAEN

Gheertruijt van Druten

Gheertruijt van Druten: een dwarsbalk. Omschrift:
S.GHEERTRUIT.VAN. DRUTEN

Jetto van Braeckell wede Steenhusen, Aernt van Buren ende Berthout van H zal Gosens
vanden Heting Ao 1404. Onder hangt an dubbelden steerte een segel ken in groene wasse
aldus
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Otto van Braeckel

Otto van Braeckel: twee afgewende zalmen, vergezeld van 7
sterretjes (1-2-1-2-1). Omschrift:
SEGEL.OTTE.VAN.BRAECKEL

Jan van Bueren Gerrits bekent gescheyden ende vergeleken te syn met Gerrrit van Bueren
Gerrits synen broeder -- Za: vaders Gerrit van Bueren h.[eer] Aernts soon etc – Wy scepenen
ende dedingsluden te weeten Gysbert van Bueren, Gerrit van Wyck, Gerrit van Heteren etc
1460 -?- hangen onder v (5) groene segelen het 3. afgebroken, Jan van Bueren metten helm,
h[eer] Gerrit van Buren met een Engelken by schilt gehouden, Ghysbert van Buren 5. helm
Wyck als leuwen chevron mette schulpen [keper met schelpen], het enen 2 leken van struyck
ofte plantgen tusschen beyden.
Het document werd met vijf zegels bekrachtigd. Deze worden als volgt beschreven
1. Jan van Bueren met helmteken
2. Gysbert van Buren met engeltje als helmhouder
3. afgebroken, misschien van Ghysbert van Buren
4. ? met planten en/of struik. Degene die overblijft is Jan van Heteren
5. Gerrit van Wyck: chevron/keper met schelpen

Van Wyck, CBG-HDATNL01624
Een keper beladen met drie St Jacobsschelpen

J. Henrick van Steenbergen, Jan van Leuwens Henrickz echte huyscfr za.[lige] ged.[achtenis],
Harman van Leuwen Janss, Jan van Merten Janss, Joffr Beert suster Jans voors., in eenen
ewigen erfpacht gehuert te hebben tegens Jan van den Steenhuysen amptman inde Nederbetue
ende Harman vanden Steenhuysen eenen camp etc.
Onder hangen vier segelen in groene wasse het eerste een halve leuwe ende schynt
Steenbergen die drie andre hebben drie banden sonder helmen, Gegeven Ao 1455.
1. een halve leeuw
2, 3 en 4. drie dwarsbalken
Blz 81
Jan van Bueren Gerritsoon ende Joffer Heylwich syn wyf – hy segelt mitten helm bycans
gebroken ende van het wyn J Heylwech Gysbert van Buren Ottens te haerer beede Ao 1460
die segelt 5 helm int ronde.
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Blz 81
Jan van Buren Gerritsoon segelt noch Ao 1451 als hier gestelt in groenen wasse en enkele
sterte
Jan van Buren

Jan van Buren: een beurtelings gekanteelde dwarsbalk.
Helmteken: misschien een vlucht van ?
Omschrift: S. IAN.VAN.BUEREN GERRITSOEN

Blz 81
Joost van Bueren Gerritsoen segelt bycans in de selver forme Ao 1458
Blz 81
Ao 1487 belooft Jan Loeff – en segelt Jan Loeff als leuwen den chevron, dus een keper.
Blz 81 en 82
Ic Jan van Bueren Gherritsoen bekenne mit desen openen brieve ---so hebbe ic mynen segel
aen desen brief gehangen ende om de meere vestenisse wil gebeden Harman vande Velde
minen broeder ende Jan van Wely minen neve at sy desen brief mede mit my besegelen willen
ende van h.[eer] van Wede ende J. van Wely – so hebben wij desen brief mede met puncten,
Ghegeven int iaer o.h. 1429 dynxd.[ach] na St Valentyns dage. Onder hangen aen dubbelen
sterten drie gr.[oene] wasse segelen aldus
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Jan van Buren Gherritssoen

Jan van Bueren Gherritssoen: een beurtelings gekanteelde
dwarsbalk, rechtsboven vergezeld van een lelietje.
Omschrift: S.IAN.VAN.BVEREN.GHERITS

Harman vande Velde

Harman vande Velde: gevierendeeld, 1 en 4. effen, 2 en 3.
gedwarsbalkt. Omschrift: VANDER : VELDE

Jan van Weli
Jan van Weli: een hoge keper beladen met drie schelpen. Omschrift: S.IAN. VAN WELI
IDIW WELI SOEN

Van Wely
CBG-HDATNL018462

BB 17 extra 4
Ende segelt Jan Loeff als leuwen aen chevron, dwz leeuwen en een keper.
1487
Blz 82
Henric Stael richter, Vrederic Bac, Jan Stael, Dirc de Rughe, scepenen in Ameyde etc. –Ao
1388 dynsd.[ach] invent.
Onder hangen 4 segelen --
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Zegel 1
Henric Stael

Henric Stael: drie ?, tussen het bovenste paar een ? Omschrift:
SEG EL HENRIC STAEL

Zegel 2
Vrederic Bac

Vrederic Bac: een schildhoofd beladen met een gaande leeuw.
Omschrift: S VREDERIC BAC?
ACZ: CBG: Bax of Bacx; de leeuw gaande op de snijlijn.

Zegel 3
Jan Stael

Jan Stael: als het eerste =zegel 1.
ACZ: het omschrift zal de naam Jan Stael bevatten.

68

Zegel 4 rechtsonder
Dierc de Rughe

Dirc de Rughe: drie voorwerpen (2-1); tussen het bovenste
paar een zespuntige ster. Omschrift: S.DIERC.DE.RUGHE

Waren hier drie briefkens bycans in een briefken van eenre inhout ende datum het eene
besegelt met Borren segel van Delen Ao 1425?
Borre van Delen

Borre van Delen: een dwarsbalk, (beladen met
schapenkoppen); rechtsboven een vijfpuntige ster. Omschrift:
S.BORRE.VANDELEN

In een briefken van Ao 1387 wert genoemt Henric van Santen scepen van Smeyde segelende
ald.[us]

Henric van Santen: een keper vergezeld van drie zespuntige
sterren, twee sterren boven en één ster beneden.

ACZ: een soortgelijk wapen bestaat voor Van Santvoort: narcisbloemen i.p.v. sterren.
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Van Santvoort
CBG HDATNL015177

Blz 82
Een schepenbriefken van scout, borger mrn ende scepen van der Ameyde de Ao 1397 werd
gnt Scade Boekels, Jan die Cock, Henric Henricsen, Henric Stael, Harman die Swart, Andries
Jacobsen, Claas Willemsen, Gysbert van Meer ende Ot Boeckelt soon
De wapenen inde segelen vuytgedruct tot negen syn als volght

Scade Boekels

Scade Boekels: een dwarsbalk, vergezeld rechtsboven van een
wassenaar.

Jan die Cock

Jan die Cock: een schildhoofd rechts beladen met een zespuntige
ster, over alles heen een in twee rijen geschakeerde schuinbalk.
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Henric Henricsen

Henric Henricsen: onduidelijk

Henric Stael,

Henric Stael: zie boven.

Harman die Swart

Harman die Swart: een schuinbalk beladen met drie kruisen, en
vergezeld van acht schijfjes, boven vier en beneden eveneens vier.

Andries Jacobsen

Andries Jacobsen: een vogel.
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Claas Willemsen

Claas Willemsen: een lelie.

Gysbert van Meer

Gysbert van Meer: een kroon.

Ot Boeckelt soon

Ot Boeckelt soon: een dwarsbalk.

Anno 1383 segelt enric Albertsen van Dichteren scepen inde Ameyde in wit was ende
schijnen 3 zyltgens inde schilt te staen met Coc, Bac ende Stael
ACZ: Cock, Bax en Stael. Geen tekening.
In eenen brief van 1401 verhaelt Jan Vtenweerde Richter in Nederbetuwe – het segel des
Richters hangt aen enckele perg.[amene] sterte in groene wasse aldus
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Jan Vtenweerde

Jan Vtenweerde: drie wassenaars, een barensteel met drie
hangers ib het schildhoofd. Omschrift: SIGIL LUM IANS VT
EN WEERD

Jan Vtenweerde Gerrits soen als hoff ende tinsm[eeste]rvan wege – Gegeven Ao 1437 op St
eertruden avont ende besegelt met een groen segel aen enckele sterte aldus
Jan Vtenweerde Gerrits soen

Jan Vtenweerde Gerrits soen: drie wassenaars (2-1).
Omschrift: S.IANS.VTEN.WEERT

Blz 82
In enen gelycken brief van Jan van Meerten richter inde Nederbetuwe werden gnt. Gerechts
luden – Jan van Meerten segelt mette halve leuwe als op andere plaetsen (= elders).
ACZ: geen tekening.
BB17 deel 5
Blz 84
Allen etc doen wi verstaen Willam over de Vechte scoute, Jacob Cuper, Willem vander
Weyde, Wernaer Braems, Johan van Alendorp scepenen tVtrecht. Gegeven aen dubbelde
sterten als op andere plaetsen vuytgemaect alle sonder helm, het tweede als hier vuytgemaect.
– ende dat dit vaste ende blive so hebben wy scoute ende scepenen voorgenoemde ons zegelle
aen desen brief gedaen t’enen orconde. Gegeven int iaer o.h. 1375 op onser Vrouwen avont
tie hangen onder vyf gr.[oene] segelkens aen dubbelde sterten als op andere plaetse
vuytgemaect alle sonder helmen het tweede als hier vuytgemaect.
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Zegel 2
Jacob de Cuper

Jacob de Cuper: geen schild, maar een pentalfa. Omschrift:
S.IACOB.DE.CUPER -Zie ook A.C. Zeven. 2012. Het wapen van Herbert van Pallaes en
het bakkersmerk van Jacob de Cuper. Gens Nostra 76: 152-153.

Blz 84
1400
Wy Jacop Pieterssoen Richter, Elyas Dircsen ende Reyer de Vlieger scepenen tot Wyc doen
kont -- In oirconde des briefs besegelt mit onsen segelen. Gegeven int iaer o.h. 1486 opten
derde d.[ach] in Octob.[er]. = 3 oktober 1486.

Zegel 1 elders.
Zegel 2
Elyas Dirc soen

Elyas Dircsoen: drie wolfangels (2-1). Omschrift: …ELY DIRC .
SOEN
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Zegel 3
Reyer de Vlieger

Reyer de Vlieger: een leeuw, waaroverheen een dwarsbalk.
Omschrift: S.REYER DE VLIEGER ISSOEN
ACZ: issoen?

Blz 84 en 85
In een gelycke brief van Jan van Meerten richter inde Nederbetuwe werden gnt. Gerechts
leden – van Meerten segelt mitte halve leuwe als andere plaetse (= elders)
Gedaen int iaer on h. 1498 den leste d.[ach] mey. = 31 mei 1498.
Onder hangen 3 segelen van groenen wasse het eerste als Apcoude (= Abcoude) metten helm
het 2 als hier voor drie ZZ den schilt gehouden by een vrouken, het 3. schiltken scheen 3
leuwen boven malcanderen te representeren.
ACZ: bedoelt Buchelius met deze Z-achtige tekens wolfsangels?Op blz 84
tekent hij wel een zegel met wolfsangels. Wellicht schoot hem de naam niet te
binnen.

Blz 85
Wij Henrick Mom richter gemachticht, Sveder van Cleve ende Gysbert van Wyck scepen
binnen Renen -- Soe hebben wij richter en scepenen onse segelen aen desen brief gehangen.
Gegeven int iarr o.h. 1468 donderd.[ach] post petri et pauli.
Onder hangen an dubbelde sterten drie groene segelen aldus
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Henrick Mom richter

Henrick Mom: een in twee rijen geschakeerde dwarsbalk. Om
schrift: S.HENRICK . MOM

Sveder van Cleve

Sveder van Cleve: een zuil. Omschrift: S.
SWEDER.VAN.CLEVE

Gysbert van Wyck

Gysbert van Wyck: een gekanteeld schildhoofd, Omschrift:
GHISBERT WYCK

Blz 85
Wy Maria Claesdr mater ende gemeyne conventes van St Maria Magdalena ende Maria
Egyptiaca binnen Vtrecht tot de bekeerde susteren geheeten doen cond – Gegeven int iaer ons
h. 1465 des dynsd.[ach] na Sinte Mertensd.[ach] inde winter. Onder hangt an dubbelde sterte
een gr.[oene] langwerpich segelken in deser forme.
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Onduidelijk. Wsl. Maria. Omschrift: SANCTA.MARIA ---

Blz 86
Jan byde gn. G hertoge van Loteric, Brabant ende Lymborch, Marckgrave heylich Ryn ,
Grave van Heneg., Hollant ende Zeelant, h.[eer] van Vrieslant Ende Jacob byde selven gn.
Onduidelijk.Jacob = Jacoba
Onduidelijk.
hertoginne etc doen cont –Wy onser zegelen aen desen Brief doen hangen. Gegeven in onse
stat Brussel Int. Iaer o.h. 1419
In rode wasse an dubbelde sterten.

Jan hertog van Lotric etc

Jan hertog van Lotric etc
: gevierendeeld, 1 en 4. drie lelies (Loteric), 2 en 3. een leeuw
(Brabant en/of Limburg). Schildhouders: rechts een staand
zwijn, links een staande stier. Helmteken: een lelie.
Omschrift: ----HAN.DEL----DUCIS.FESTE---
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Jacoba van Beyeren
Jacoba van Beyeren: gevierendeeld,
I. gedeeld, A. drie lies (Lotharingen),
B. een leeuw (Brabant en/of
Limburg, II. gedeeld, A. geruit
(Beieren), B. gevierendeeld, in elk
veld een leeuw (Henegouwen-Holland), III. als I beide velden
omgewisseld, IV. als I, maar velden gewisseld. Boven het
schild steekt de half naar rechtsgewende kop van een zwijn
uit. Omschrift: SI.JACOBE.DEI GRA.LOTAR.BRAB.LIMB.
DUCISSE. VAN.HOLL.ZEL.COMITESSE DNE VRIES

Zegel van Jacoba bij (de) gratie Gods van Lotaringen, Brabant, Limburg, hertoginne, van
Hollant, Zeelant gravinne vrouwe Vriesland.
Dus Jacoba bij de gratie Gods hertogin van Lotaringen, Brabant,
Limburg, gravin van Holland en Zeeland, vrouwe van
Vriesland.

Blz 86 en 87
In kennisse der waerheit soe hebben wij Beernt Proeys ende Wil. Taets als mombers Govert
de Coninc ende Vrederick van Drakenborch alste mage van Jr Janna voors. onse segelen aen
dese brieff gedaen.
Ende Geertruyt v. Drakenb. Wedu hebbe gebeden h.[eer] Johan van Draeckenb. can. ten dom
desen brief over mij te bezegelen etc. Gegeven int iaer o.h. 1498 opten derde da
ch in Meert = 3 maart 1498.
Onder hangen an dubbelde sterten 6 groene segelen het van Vred. van Drakenb.[urg] waer
inne uytgedruct het wapen ende helm by een wildeman gehouden worden. – Joncfr Janna
Everts dr Overdevecht wonende te Parys in Vrancryck.
Blz 87
Huerbrieve van Willem Scynckel Gysbertss nemende in huere van –onder segel van Hughe
den Rode syne broeders etc.
Gegeven int iaer o.h. 1418 saterd.[ach] na St. Peters dach, mit den gr.[oene] segel aldus
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Hughe de Royen

Hughe de Royen: gedwarsbalkt van zes stukken, over
allesheen een schuinbalk. Omschrift: SEGEL . HU GHE DE
ROYEN

Blz 90 en 91
Kondt ind kenlich zy allen etc. dat also in den hylic brieven tusschen Adolph van Wylich
erfhoofdmr des Landts van Cleve end J. Elisabeth van Bijlandt sijne echte huysfr. – vr[ouwe]
Cunera J Cunera oir dochter – Beerent Willems van Culenb.[orch] – onse segelen en by segelen
der dedingsluden voors. mede aen desen brieff gehangen. Gegeven inden iaere o.h. 1485 in
virgilia Sti Laurentij Martyris.
Onder hangen 9 segelen in deser forme
Sommige zegels zijn van “dedigsluden”.

1
6

2
7

3
8

4
9

5

boedelverdeling
Otto vBijlandt (zv (zalige) Otto vB en Elisabeth de Rode van Heeckeren), tr. Vrouwe J.
Cunera (van Lijnden), zij hertr. Willem van Culenborch
Hun dochter Elisabeth, tr. Adolph van Wylach
Wylach = Wylich.
Otto heeft een broer Henrick vB, heer tot Doernick > zegel Van Doornick
Verder wordt nog genoemd Steven van den Steen
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Ende hebben daeromme tot oirconde onze zegelen om bede Willem van Culenborch als
momber vr. Cunera mynre huysfr. end vr. Cunere – tot meerde zeeckerheit onse segelen by
segelen der dedinglieden voors. aen desen brieff gehangen.
ACZ: maar wie zijn van de genoemde prsonen dedigsluden/getuigen?
Zegel 1
Xx Bijlant
ACZ: dit zegel is wsl. van Otto vB

--- Bijlant: een kruis. Helmteken:
onduidelijk. Omschrift: --BYLANT.RITTER

Zegel 2
Wellicht: Hendrick van Bylandt, heer van Doorninck

Wapen vab Doornick
Hendrick van Bylandt, heer van Doorninck
: een dwarsbalk. Omschrift: afgebroken.
ACZ: wapen van Doorninck: dwarsbalk. Kennelijk was
Hendrick van Bylandt heer van Doorninck.

Zegel 3
Soettem van Lynden

Soettem van Lyenden een kruis. Omschrift: SI.SOETTEM VAN
LYENDEN
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Zegel 4
Mij onbekend

Mij onbekend: een adelaar. Omschrift:

STA N VAN .

Zegel 5
Willem van Culenborch

Willem van Culenborch: gevierendeeld, 1 en 4. drie zuilen, 2
en 3. een leeuw. Helmteken: kop en hals van een ezel.
Omschrift: S WILLEM.VAN KULENBORCH

Zegel 6
Cunera van Lijnden

Cunera van Lijnden: gedeeld. I. een kruis (van Bijlant, II.
een kruis (van Lijnden). Omschrift:
S.CUNERA.VAN.LINDEN WEDWE.HER.OTT.
VA[N].BYLANT
ACZ: zij was dus Cunera van Bijlant, geboren van Lijnden.
Zij hertr. Beerent Willems van Culenborch.
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Zegel 7
Adolph van Wylich
Adolph van Wylich, erfhoofdmr des Landts van Cleve: (in
zilver) een hoge keper, vergezeld
van een ring (alles rood).
Hemteken: een kroon waaruit een
hoofd en hals van een paard.

CBG-HDATNL018831

Zegel 8
Cunera van Bylant

Cunera van Bylant: een kruis. Omschrift: SIGI[L]UM
CUNER[A] VAN. BYLANT

Zegel 9
Lysbet van Bylant, juff. van Wilach

Lysbet van Bylant, juff. van Wilach: een kruis (van
Bylant). Omschrift:
S:LYSBET.V.BYLANT:IUFF:VAN:WILACH
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Blz 95
Aernt vander Dussen rid.[der] her van de Hage verlyt by overgifte Aernts vander Dussen syn
neve h. Flores soon Ridder – onder syn segel ende mannen van heen als Henric Scoten soon,
Gerrit van Houte, Mathys Colentans ende Willem van der Grave. Int i.o.h.1397 Woensd.[ach]
na St Pauwels dach conversie
Besegelt by Aernt vanden Dussen ende Claes mit Floris’ soon Zeger van Kyefhoeck in
gr.[oene] wasse

Aernt van der Dussen

Aernt van der Dussen
: in twee rijen geschakeerd schuinkruis. Helmteken: ? een
vlucht.

Claes van der Dussen

Claes van der Dussen: in twee rijen geschakeerd schuinkruis
over een brede dwarsbalk in het schildhoofd. Helmteken: ? een
vlucht. Omschrift: S.CL….DER.DUSSE
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Floris soon Zeger van Kijfhoek

Floris soon Zeger van
Kyefhoeck: twee
tegengekanteelde
dwarsbalken, in het
schildhoofd mogelijk een
wassenaar. Omschrift:
SEGHE RI …ERS.SOEN

Blz 94
Versoeckt tselve goet aen h. Aernt vander Dussen, ballieu van Zuythollant voornt. Henrick
Yden Florissoonssoen Ao 1400 ten averstaen van Claes vander Dussen syn soon ende Gerrit
van Hoicken segel vander Dussen als voor, doch schijnt het bovenste vanden helm geformeert
als een hoet met opslach.
Blz 95
Noch verlyt by Aernt vander Dussen h.[eer] vande Hage, Henrick Yden van Kyfhoeck met
voorss. tienden – onder syn segel Ao 1412 op St Peters dach ad Vincula.
Aernt vander Dussen, heer vande Hage

Aernt vander Dussen: doorsneden,
A. : een vogeltje?, B. effen, over
alles heen een in twee rijen
geschakeerde schuinkruis.
Schildhouder: een achter het schild
staande adelaar. Omschrift:
AERNT VANDER DUSSE
Blz 96
Jan van Polanen ende vander Lecke ende van Breda verclaert – Gegeven Ao 1374 dynsd.[ach]
nae elf dusent maechden thangt onder het segel vanden h.[eer] vander Leck? representeren
een schilt met drie manen.
21oktober 1374.

Polanen: in zilver drie zwarte wassenaars (“drie manen”).
CBG-HDATNL013769
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Blz 96 en 97
Geen sigillografie.
Ao 1353 heeft Johan van Polanen h.[eer] vander Lecke ende tot Breda h.[eer] Wauter van
Heemskercke oorlof om conynen te zetten ende te planten in den voorduyn van Heemskercke,
etc. mits dat den Eygendom van hem blyve ende h.[eer] Wauter hoefgelyck daer in sal mogen
iaegen met Wynden tot syn eygen eeten.
ACZ: oorlof = toestemming, wynden = windhonden.
Blz 97

Ae[r]nt van Kyfhoec, den 17 Octob. Ao 1471.
ACZ: waarschijnlijk tekende Buchelius alsnog het zegel.
Blz 97 en 98
Dirck Koc van Bloclant als voor ende versoect de hertoginne van Beyeren ofte haren Ruwart
h.[eer] Vrancken van Borselen h.[eer] tot Zuylen ende tot St Martensdyck de selven -Hertoginne Leenmannen Wouter van Emychoven Gherret Smoutriem etc. mede te willen
segelen bevestigt opten meyd,[ach] Ao 1429 = 1 mei 1429.

Dirc Koc van Bloclant

Dirc Koc van Bloclant: twee tegengekanteelde
dwarsbalken. Omschrift: S.DIRC.KOC.VAN.BLOCLANL
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Wouter van Emychoven

Wouter van Emychoven: twee tegengekanteelde
dwarsbalken. Helmteken: een antieke vlucht, Omschrift: ---EMICHOUEN

Gherret Smoutriem

Gherret Smoutriem: een
schuinbalk, vergezeld linksboven
van een ? Omschrift: GERRIT .
SMOUTRIEM.
Of: in het schildhoofd een ?,
waaroverheen een schuinbalk.

Blz 99
Arent van Gent Ridder h.[eer] tot Spanbroeck doet condt want ick Floris van Kyfhoeck
vercocht (heerlijkheden, dorpen)
Er worden vele personen Van Gent (broer, neven, ooms, mondig enonmondig) genoemd en ik
neem aan dat het derde zegel waarschijnlijk van Barthout van Gent is.
Onder onsen zegels. gegeven den 19 meert Ao 1430.
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Arnold van Ghent

Arnold van Ghent: een getraliede dwarsbalk. Staande op
het schild een ?eenhoorn. Helmteken: het dier zittend.
Omschrift: S. ARNOLDI.DE CHE DNI.DE.GHTESEN

Johan van Ghent

Johan van Ghent: een getraliede dwarsbalk.
Omschrift: IOHAN VAN GHENT

? van Ghent

? van Ghent: een getraliede dwarsbalk. Schildteken: ?een
omziend dier (paard?). Helmdekking: het dier zittend.

Blz 100
Duytsprache Johans Ghedijno proost tot Gorchem Jan van Dalem ende Wouters Coevoet van
Bovendale tusschen Dirck van Haestrighte h.[eer] van Loen ende Floris van Kyefhoeck hoge
Scoutete ten Bosch. In kennisse besegelt int iaer o.h. 1404 opten 10 d.[ach] in Meye
besegelt in gr.[oene] was[s] aldus
= 10 mei 1404.
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Misschien Dirck van Haestrighte h.[eer] van Loen

Misschien Dirck van Haestrighte h.[eer] van Loen

Jan van Dalem

Jan van Dalem: twee tegengekanteelde dwarsbalken
Helmteken: torso. Omschrift: S’ IAN . VAN DALEM

Van der Dussen

Van der Dussen: zie boven. Omschrift: verloren.
ACZ: is één van de genoemde personen een Vander
Dussen?
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Johan Willemsvan der Dussen

Johan Willems van der Dussen: zie boven. Omschrift:
S.IOHA WILLE..SCEP.V.DVS
Is hij een Vander Dussen?

Blz 101
J. Herbaren vander Woert make cond, -- in orconde des briefs open bezegelt mit mijnen segel.
Int iaer o.h. 1362 sat.[ur]d.[ach] nae St Gheertruden d.[ach].
Onder hangt een segelken van dees fatsoen.
Herbaren vander Woert

Herbaren vander Woert: een leeuw. Omschrift: --- HERP
ER.V---

Blz 102
Foyken Foykens knape doet cond – boomgaerd -- onder sijn segel Woensdach na St Bonifaes
d.[ach] Ao 1385 – voerden inden schilt een climmend leuw met een baerstel 3. boven ende op
filecep bande vyride rechterzyde totter lincker. –verlyt is, onder syn segel.
Blz 102
Hugo Foeijtgens zoone bekent – In kennisse bezegelt met zynen segel opten eerste d.[ach] in
Januarie Ao 1414. . – Onder hangt een gr.[oen] segelken in deser forme met circumscriptie (= omschrift) S.
HUGONES DE WIELENSTEIN DNI DE WAELWIC.
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Hugo van Wielenstein, heer van Waalwijk

Hugo van Wielenstein: een leeuw en een schildhoek beladen
met een dwarsbalk. Helmteken: een naar rechtsgewende
opvliegende vogel. Omschrift: S. HUGONES DE
WIELENSTEIN DNI DE WAELWIC.

Blz 102
Willem Grave van Heneg.[ouwen Hollant etc.
Gedaen te Dord[rech]t onder sijn segel des Vrydaechs voor St Lambrecht 1312, Inden schilt
de leuw alleen tsegel meest gebroken.
Blz 102
Gheraerd Gheraerdssone vanden Nieuwebosch verclaert – onder sijn segel, Ao 1369
opten X meert = 10 maart 1369.
Gheraerd Gheraerdssone vanden Nieuwebosch

Gheraerd Gheraerdssone vanden Nieuwebosch: een
dwarsbalk, boven beladen met zes hermelijnstaartjes? En
staande op de dwarsbalk vijf halve hermelijnstaartjes,en
beneden negen (5-4). Omschrift: S.GERAEDt NIEUWEN .
BOSCH

Blz 103
Dirck van Egmonde Ridder geloeft – besegelt mt sijne ende tot synen bede by h[eer]. Gerrijt
van Egmunt rid.[er] synen neve. Int iaer o.h. 1448 opten vi meert 6 maart 1448
segels syn in dese forme ten deelen gebroken
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?Dirck van Egmonde

Wsl. Dirck van Egmonde: gekeperd. Helmteken: een een
adelaar. Omschrift: VAN.EG---NDE.RIDDER

?Gerrit van Egmonde.

Wsl. Gerrit van Egmonde: gekeperd. Helmteken: een
adelaar. Omschrift: afgebroken.

Blz 103 en 104
Otto van Buuren quytinge aen Bernt Uteneng onder segel Gysbrechts van Ysendoren drost tot
Leerdam vant iair o.h. 1493 des anders daechs na s pouwels d. was in papier gescreven
bycans vergaen het pitsier daer op gedruct af synde.
Blz 103 en 104
Wessel van Everdingen knape doe ick verstaen -- opdat dit stade blyve soe hebbe ick HvE
knape G V r can broden voorgnt onse segelen aen desen brief gehangen aldus.
Dit geschiede iaere o.h. 1363 des Saterdagen na St Martens in de Winter.
Wessel van Everdingen

Wessel van Everdingen: geschuinbalkt van zes stukken, een klein
gekanteelde schildhoofd. Omschrift: -WESSEL.DE.EVERDINGH--
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Blz 104
Doe wij verstaen Gherart haren Suremonts sone scoute op Balgerie? Van Arnouts weg, van
Hokelem, rid.[der], ende Henric van Bunnic scout van Halpuwde? Van Sweders wegen van
Vianen make dat voor ons quam –
Opdat dit vastersi hebben wi Gherrit van Bunnic omme bede wille ghene pud? onse zegelen
mit ghenen zegel aen desen brief gedaen – int iaer o.h. 1318 op elf dusent maechden dach.

Gherart haren Suremonts sone

Gherart haren Suremonts sone: een ?, vergezeld van vijf
zoomsgewijs geplaatste vijfbladige bloemen. Omschrift:
S.GERAR---

Henric van Bunnic

Henric van Bunnic: een hoge keper, vergezeld boven links en rechts
van een schuinkruisje.Omshrift: S--RIC.VAN--

Blz 104
Wy Gerrit h.[eer] tot Culemb. then, Werde ende tot Lienden etc bekenne – onder onsen segel
int iaer o.h. 1477 op St Andries avont Apostel. Onder hangt aen dubbelden sterte een root
wasse segel – inhoudende een gewapent man hebbende aen dien syde het wapen van Culemb.
Vander Lecke mit hare helmen. Zie elders
ACZ: een ridder als schildhouder?
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Blz 106
Verlij brief van Elyaes van Wede knape – in den iaere 1416 manend.[ Iach], na St Valentyns
onder syn gewoonlick segel van groene wasse de schilt mette leuw by enen arent gehouden.
ACZ: een leeuw. Schildhouder: een adelaar. St Valentijnsdag 14 februari 1416.
Blz 106
Reyniere h.[eer] tot Brederode tot Vianen borchgreve T hrecht ende h.[eer] ten Ameyde doe
kont –In oircond sbriefs bezegelt mit onsen segel. Gegeven int iaer o.h. 1459 op
Schortelwoensd.[ach] onder hangt aen enckelen stert een groot segel van rode wasse, waer
inne vuytgebeelt staet het schilt van Brederode gequart mette leuwe opten helm de croon
vuytcomende twee arens mette pelets voeten, gehouden by twee grifoenen, de helm tersyde
open.
ACZ: Schortelwoensdag = woensdag voor Pasen. Vanaf Schortelwoensdag t/m Stllle
Zaterdag geen klokgelui. Opschorten.
Blz 106
Willem broeder tot Gelre, h.[eer] tot Egmont, tot Ysselstein ende slants van Mechelen doe
kont dat wij verlyt hebbe -In orkonde ons segel an desen brief doen hangen. Gegeven opten 4. febr. int iaer o.h. 1452 –
Onder hangt an dubbelde sterte een groot zegel van roden wasse, waer vuytgedruckt de
schilten van Egmont gequart met Arckel hangende gehoud by twee leuwen metten helm croon
ende pauwen vedere hoet. vt solet. Zie elders.
Blz 106 en 107
Leenbrief van Walraven h.[eer] tot Brederode etc daer by bij verlyt Joncfr. Haze van
Poelenborch Jacobs der syner nicht – hergevenden met 2 vetter capoenen ter overstaen van
Jacob van Almonde etc bgh zomeest int 1488 des schelt (schild) van den segel Egmont
gequart met Baer ende Arckel. Gelder boven op.
Blz 107
Suster Machtelt Otten dochter van Egmont ende Haerlem voort Claes van Rimershant haere
voechte – opten 26 Octob. 1496 besegelt met het Convents segel langwerp. In groene wasse
ende het segel h.[ee] schout van Haerlem ende rentmr van Kenemerslant haere voecht.
ACZ: Claes van Ruuen (= Ruven).
Claes van Ruven

Claes van Ruven: een in twee rijen geschakeerde schuinbalk.
Helmteken: een vlucht. Omschrift: CLAES VAN RUVEN
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Blz 107
Maechgescheyde ende deylinge tusschen Synen van den Woude ter eenre ende J. Sophie van
Sparnewoude synen huysfr. voorn. ter andre syde – met ses sitcussens daer haer vaders
wapenen op staen. – besegelt ter bede by Harpert van Foreest ende Ysebrant van Stoten als
mannen van Hollant Ao 1441 op St Nicolaes avont.

Harpert van F oreest
CBG-HDATNL 006247:
Harpert van Foreest Willemsz.
: (van zilver een rode) hoekige
dwarsbalk van boven drie spitsen en
een halve aan de linkerzijde en
beneden drie spitsen en een halve spits
aan de rechterzijde. Helmteken: wsl.
een vederbos.

Omschrift: onduidelijk.

Ysebrant van Schoten

Ysebrant van Schoten: misschien gedeeld: 1. vier linker
schuinbalken, waaroverheen een ?, II. een kruis. Schildhouder:
een links van het schild zittende leeuw. Omschrift ---BRANT
VAN SCHOTEN

Blz 114
-- eenen brief met grote schone l[ette]ren geschreven inpergamine in date op S. Servaes
d.[ach] Ao 144 In kennisse hebben Jan van Broeckhusen rechter ende Tinsmr, Rolef Aertss
tinsgenoot ende Gosen Alberts voor Mathys Gerrits deser bezegelt.
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Onder gangen aen dubbelde pergamene sterten drie groene segelen aldus

Jan Broeckhusen, rechter en tinsmeester

Jan van Broeckhusen: een in twee rijen geschakeerd kruisen en
in het eerste kwartier een zespuntige ster. Omschrift: -- N
BROECKHUSE AERNTSOEN

Roelof Aerntsoen

Roelof Aerntsoen: een linkerschuinbalk, vergezeld van zes lelies,
drie boven en drie beneden. Omschrift: S.ROELOF
AERNTSOEN
ACZ: in de bovenrand van het eerste kwartier twee ?.

Gosen Alberts

Gosen Alberts: een schuinbalk, vergezeld van zes lelies, drie
boven en drie beneden. Omschrift: --ALBERT SOEN
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Blz 114
Allen etc doen wij verstaen Albert Pyl, Henric Olifursone ende Willem Ploecgmaker Dirckss,
dat wijv[er]cocht hebbe – In kennisse
Soo heb ec Albert Pyl desen met mijn segel besegelt ende ic Willem Ploechyser want ick geen
segel en gebruick hebbe gebeden Dirck van Jutfaes desen brief voor mij met synen segel te
besegelen, dat etc Gegeven int i.o.h. 1422 op o l vr d. annu[?]iet. Onder hangen an dubbelde
sterten 2. groene segelen.
ACZ: heet hij Ploechmaker of Ploechijser? o l vr. d. = Onze Lieve Vrouwe dach.

Albert Pijl

Albert Pijl: drie dwarbalken, overallesheen een schuinstreep.
Omschrift: S.ALBERT. PIIL.DERICKSOEN

Hendric van Jutfaes

Hendric van Jutfaes: drie
dwarsbalken, een hartschild
beladen met een leeuw? Omschrift:
HENDERIC DE JUTPHAES
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Blz 115
Wy Gosen van Bemmel ende Margareta van Valckenaer echtehuysfr Gosens van Bemmel
voors. –In oirconde so hebben wij onse segelen an desen open brieven gehangen int iaer beh
1492 daechs na St Victoris d.[ach] marteris. Onder hangen an dubbelde sterten 2 groene
segelen, GeL L. Gosen van Bemmel 3 zylen metten helm ende croon dar op beseten met een
hont gehouden den schilt met twee wildeman[n]en ende har. Z vr. J. Margr. met het wapen
van Valckenaer 3 zuyten en pal.
ACZ: wapen Van Bemmel: drie zuilen of drie bemmels. Valckenaer: er staat zuyten. Bedoeld
wordt: ruyten.
CBG-HDATNL 017350: Valckenaer drie zuilen paalsgewijs geplaatst de randen rakende.

Blz 116
Ic Wouter Hack van h. wegen des bischop van Vrij ende Henrick van Mere Peterss van wegen
des Welgeb. Vorst des hertoges van Gulick van Gelre Greve van Zutpheen richters ende
Meerschen Greve van Zutpheen richters ende Meerschen oircond int dyn brieve dat – In
kennisse der waerheit hebbe wi Richters desen brief besegelt met onse segelen, ende want wi
Guert Freysen voont omme de meeren vestenisse wille desen brieve meede besegelt met
minen segel. Gegeven int. iaer o.h. 1421 de son[n]ed.[ach] na St. Benedictus dach op Locare
inde vasten. Onder hangen sen dubbelde sterten 3 groene segelkens daer van de br[ ]en
circumfrenties qualicke gelefs? rond werden,
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Wauter Hack

Wauter Hack: een leeuw, waaroverheen een smalle
schuinbalk.

Henrick van Mere

Henrick van Mere: mogelijk een mens, waaroverheen een
linjer- en een rechterschuinbalk.

Guert Freysen

Guert Freysen: ef een achter et schild staande engel.fen, een
schildhoofd beladen net drie ruiten naast elkaar. Schildhouder:
een achter het schild staande engel.

Wapenboek van Ver. Veluwse Geslachten
FREYSE van DOLRE - effen blauw; een gouden schildhoofd beladen met drie zwarte ruiten
naast elkaar. Helmteken: op een blauw-gouden wrong staande gouden kuip versierd met twee
rode
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◄ & ▲Buchelius, gecopiëerd uit de Jong & van Otterlo (1996): kleurenplaat tussen p278 en
p279): betreft een verloren gegane glasraam in de St. Cunerakerk te Rhenen. Het wapen is
vermoedelijk van Bernt Freysz van Dolre, ov. 1530, die naast zijn schild ook een wapenmantel
draagt.
Variant: de ruiten blauw

Blz 117
Contende kenlic sy allen goede luden da ic Joncfr Cath, vander Zuydewind Willems d[ochte]
verlyt hebbe – In kennisse der waerheit mine properen segel hier aen gehangen voor mij ende
minen L. getrouwe mannen. Int iaer o.h. 1419 des andere dages na St Jacobs Apostelen
d.[ach]. Onder hangt an dubbelde pergamene sterte een groen zegel van deser forma.
Catharina van der Zuydewind

Catharina van der Zuydewind: drie schuinkruisjes (2-1).
Omschrift: SIG.CATHERINE VAN. ZUDEWIN.

Blz 117 en 118
Willem van Zulen van Nievelt Stevenssoon verclaert – ende int iaer o.h. 1458 Nievelts segel
metten helm.
Blz 118
Vdederick Vtenham rechter in sijn gerecht tot Vloten dat – Onder segel van Vtenham sonder
helm van gr.[oene] wasse au barstel over de ruyten.
ACZ: Vloten = Vleuten. Barstel = barensteel.
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Blz 119
Elisabeth van Homoet van Voirst ende to Keppel tugen – In oirconde hebben onse segelen an
als hier vuytgemaect. dese brieve gehangen. Gegeven inden iaere ons heer 1485 op St
Matheus d.[ach] den h Apostels. Onder hangen ab dubbelde sterten twee groene segelen

Elisabeth van Homoet van Voirst en Keppel

Elisabeth van Homoet van Voirst en Keppel: gedeeld, I.
drie kepers boven elkaar (van Voorst), II. een golvende
dwarsbalk (Homoet). Omschrift: S.ELISABET.VA -ACZ: als vrouw draagt zij geen helm.

Johan heer tot Voerst en Keppel

Johan heer tot Voerst en Keppel: gedeeld, I. drie kepers
boven elkaar (Van Voorst), II. drie schelpen (2-1) (Van
Keppel). Helmteken: een vlucht? Omschrift: -- misschien
JOHAN DE KEPPEL --

Blz 119
Wij Roedolf bider g.[genade] G.[ods] biscop tot Vtrecht maken kont – In oirconde briefs
beseg.[elt] mit onser segele. Gegeven tot Vtrecht int iaer ons h 1437 maenend.[ach] naden
Sonnend.[ach] Cantate. Onder hangt an dubbelde sterte het gewoonlicke segel in roden wasse.
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ACZ: Rudolf van Diepholt, tegenbisschop 1423-1455. Zondag Cantate = vierde zondag na
Pasen.
Blz 119 en 120
Alle etc, doe uc verstaen Willem van Werensteyn richter van eens dat eersamen prelate
wegens h.[eer] Joh.[an] van Montfoort domproost tVtrecht in Nederlangbr.[oeck] – hier
waren over Pontiaen de Ridder ende Dirck van Broeckhusen int iaer o.h. 1419 op S Pancdaes
avont ende onder hangen 3 groee segelkens an dubbelde sterten als hier vuytgemaect.

Willem van Werenstein

Willem van Werenstein: drie zuilen. Omschrift: S.WILLEM
VAN.WEREN STEIN

Pontiaen de Ridder

Pontiaen de Ridder effen, beladen met zes schijfjes of
penningen (3-2-1); een schildhoofd rechts een zuil. Omschift:
S.POCIAEN.DE . RIDDER
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Dirck van Broeckhusen

Dirck van Broeckhusen: een in twee rijen gechakeerd kruis.
Omschrift: T.VAN BROECH US.SOEN

Blz 120
Wij Jan van Meerten richter, Vrederic Taetse ende Dirck vander Zyle scepenen tot Wyc
maken kont – besegelt tot stadesheyt – Wy richter ende scepenen voors. . Int iaer o.h. 142 op
SS Peter ende Pauwels avont. Onder hangen an dubbelde sterten drie groene segels.

Jan van Meerten

Jan van Meerten: gevierendeeld, 1 en 4. drie zuilen (2-1), 2 en
3. een leeuw. Omschrift: -- JAN VAN .MEERTEN
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Vrederic Taetse

Vrederic Taetse: een dwarsbalk, waar op een lelie staat.
Omschrift: S VR EDER IC TAETSE

Dirck vanden Zyle

Dirck vanden Zyle: drie dwarsbalken. Omschrift: S .DI RC
VA N DEN SYL

Blz 120
Johan van Westrenen lye ende bekenne, dat -- In kennisse der waerheit heb ic desen brief
besegelt met minen seghel ende om de mere vestinge dat dit aldus geschiet is, hebbe ic
gebeden Dirc van Broeckhusen haer desen brief te besegelen ende ic Dirck etc. Gegeven int
iaer o.h. 1424 op ons h.[eilige] hemelvaerts dach.
Onder hangen 2 segelen van groene wasse an dubbelde sterten het eerst als hier vuytgemaect,
ende het andere ib vpprgaende blat doch heelder waer inne die bri[ev]en inden rande schenen
Jans soen.
Johan van Westrenen

Johan van Westrenen: drie wassenaars. Omschrift: S.IA-----ESTRENEN

103

Blz 120
Wij Jacob Peterss Pieter, Elys van Scherpenseel ende Gerrit Oudewaert schepenen tot Wyck
doen kont – In orcond des briefs bezegelt met onsen zegelen. Gegeven int Jaer o.h. 1479 den
10 dach in Augustus. Onder hangen van groenen wasse 3 segelen aldus,
ACZ: of staat er den 20 dach in Augusus?

Jacob Pieters soen

Jacob Pieters soen: een paal, wederzijds vergezeld van drie
harten boven elkaar. Schildhouder: een adelaar staande achter
de linker zijde van het schild. Omschrift: SIGILLUM --…….-ACOB.PIETERS SOEN

Elys van Scherpenseel

Elys van Scherpenseel: zes lelies (3-2-1). Helmteken: een
vlucht. Omschrift: S.ELY AN.SCHERPENSEEL

104

Gherrit van Oudeweert

Gherrit van Oudeweert: een kruis met in elk kwartier een
lelie. Schildhouder: een achter het schild staande engel.
Omschrift: S.GHERRIT VA --- OUDEWEERT
ACZ: in het document is de spelling Oudewaert.

Blz 120 en 121
Alle etc doe ic verstaen Aernt de Witte van Werenstein richter eene eene eersame prelaten
wegen h.[eer] Johans van Montfoort domproost tVtrecht in Neerlangbroeck dat voor mi
quamen int etc. Ghysbrecht van Hardenbroeck ende myne Vrou van Hardenbroec syn moeder
– besegelt hebben. Gegeven int iaer o.h. 1412 op S Martens avont inden winter.
Onder hangen drie dubbelde pergamene sterten de twee segelen geheel gebroken ende het
middelste van groenen wasse voors. van Hardenbr.[oeck] het schiltken s.[onder] helm.
Blz 121
Alle etc doe ic verstaen Henrick Cluetincx Mathyss dat – Onder segel van Sander Cluetinc de
Ao 1425. Onder hangt an dubbelde sterte een groen wassen segelken ten deele gebroken
Sander Cluetinck

Sander Cloetinck: een gekanteeld schildhoofd, rechtsboven een
sterretje?. Omschrift: --CLOETINC
ACZ: drie kantelen. CBG: Cluting.

Blz 121
Alle etc. wij verstaen Rutger van Leuwen schout, Jan van Lockhorst en Rick Wauters ende
Vest van Stading Landgenoten ende buren in Overlangbroeck in mijne L. Jonk. Gerecht van
Gaesbeeck dat – Ende opdat dit vast ende stade brieve soe hebben wij schout ende Lantg.
voirs, onse segelen aeb dese brief gedaen, Gegeven int iaer o.h. 1434 des donderd.[ach] na S
Matheus d.[ach] in den Wijnter.
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Rick Wauters ende Vest van Stading

4 gr[oene] seg.[elkens]
Rutger t van Leuwen

Rutgert van Leuwen: een stappende leeuw, vergezled
linksboven van een wassenaar. Omschrift: S.RUTG
?ERT.VAN LEUWE

Jan van Lockhorst

Jan van Lockhorst: een schuinkruis met op het kruispunt
een vierkant met ingebogen zijden en elke arm bestaande uit
één ruit, geplaatst in de richting van de arm. Omschrift: -IAN VAN LOCKHORST
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Rick Wauters

Rick Wauters: een gekanteeld schildhoofd. Omschrift:
verloren.
ACZ: drie kantelen.

Vest van Stading

Vest van Stading: een ring, vergezeld van drie lelies
gaffegewijs geplaatst met de voeten naar het schildhart
gericht.
Omschrift: S.
ACZ: misschien een Schadyck?

Blz 121
Ick Roeloff Hondenberch die – onder myn segel. Gegeven int iaer ons h. 1405 dinsd,[ach] na
St Lauresd.[ach]. Onder hangt aen dubbelde pergamene [sterte een] groene wassen segeltgen
aldus
Roeloff van Hondenberch

Roeloff van Hondenberch
Een in twee rijn geschakeerd
kruis. Helmteken: een antieke vlucht*. Omschrift:
S.ROELOF V HONDENBERCH
ACZ: misschien drie vleugels.
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Blz 122
Ic Jan Henrics vanden Oisterlanden doe cont dat – ende ic op desen tyt selve geen segel en
hebben, so hebbe ic gebeden Gheryt Jans soen van Kockelenberch baillui vanden Hage, Claes
van Dam ende Jacob Aerntssen schepenen dit over my te besegelen etc. Gegeven inde en
sterten drie groene gebroken segelkens waer van het eerste scheen te hebben aldushangen
schilt, dach en ronde het met recht bekennen
ACZ: baljuw Gerrit Janssoon Kockelberge 1416-1420.

??: een schuinkruis, een getande zoom.

Blz 122
Ick Jan van Renen Hubertse als hoff ende tinse bekenne mit desen openen brieve dat voor mij
ende myn thinsgenoten – Dit geschiede onder Willem van Damme ende Jacob van Delen
tinsgenoten. In kennisse soo hebbe ick tynsg. voorss. mijne segel aen desen brief gehangen,
ende omme de meere vestenisse heb ick Willem van Dam mede mijn segel hier aen gehangen,
ende heeft Jacob van Delen gebeden Jacob Freys van Dolre desen onder hem te besegelen etc.
Gegeven int iaer ons h.[ere] 1522 op St. Johans d.[ach] decoll{atio].= 29 augustus.
Onder hangen drie groene segelkens aldus
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Johan van Renen

Johan van Renen: een schuinbalk, vergezeld linksboven een
omgewende wassenaar. Omschrift: S.JOHAN.
VAN.RENEN

Willem van Dam
Willem van Dam: een gekanteelde keper, vergezeld negen
staande blokjes, drie rechtsboven (2-1), drie linksboven (2-1)
en drie blokjes beneden (1-2).
Omschrift: S.WILLEM.VAN. DAM
CBG-HDATNL004647: (in zilver) een
loodrecht gekanteelde verlaagde keper,
vergezeld van 10 ruiten, boven tweemaal (2-1), beneden (1-2-1), alles rood.

Jacob Freys van Dolre

Jacob Freys van Dolre: effen, in het schildhoofd drie
aanstotende liggende ruiten. Op het lint: JACOB FREYS
VAN DOLRE

Blz 122 en 123
Wij Gerrit Evertsen ende Anna Evert Soemers d[ochte]r echteluden – ende tot meerder
kennisse gebeden Claes Boede als g[e]n[aam]t. Romswinckel, ende Cornelis Somer desen
met haren segelen te besegelen, dat etc. Gegeven de 4 Sept. 1566.
Onder hangen an dubbelde sterten 2. Groene segelen aldus:
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Claes Boo genoemd Romswinckel

Claas Boo genoemd Romswinckel: drie concentrische ringen.
Helmteken: een naar rechtsgewende uitkomende draak.
Omschrift: S.CLAES BOO

Cornelis Somer

Cornelis Somer: een lelie. Omchrift: COR

SOMER.

Blz 123 en 124
Anna van Zuylen Splinters is wed. van Nienroede ter eenre, Egbert van Nienrode ende Belye
van Rodenborch syn huysfr. ten andre doeb cond – Ende daer toe soo hebben wij Frans van
Nyenrodem Eeft van Nienrode, Frede van Rodenborch ende Dirck van Doyenborch als naaste
vrunden ende magen voors, hier by over ende aengewest synde eck onse segelen aen desen
brieve gedaen t`eenen oirconde sgelen, deser brieve syn twee alleens sprekende. Gegeven int
iaer 1541 maenend.[ach] na Palmdach in April. Onder hangen vier segelen de 2 van Nyenrode
als anders te vynde ende de lrst als hier gemaect.
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Frederic van Rodenborch

Frederic van Rodenborch: drie burchten (2-1). Helmteken:
een kroon waaruit een burcht van het schild. Omschrift:
S.FREDERIC VI RODENBORCH

Dirck van Doyenborch

Dirck van Doyenborch: drie zuilen (2-1). Helmteken: een
antieke vlucht. Lint: DIRC VA DOENBORCH

Blz 124
Wij Frederic de Coninck can.[unnik] Dam tbLper. Gysb. Piek ende Dirck van Wael ter eenre,
Amelis VtenEnge, Vrederic van Zuylen van Nyevelt ende Willem van Braeckel ter andere
syde doen condt, dat – hercomen van alle erffenissen etc. hun aengecomen overmits dode B
VtenEnge hoers vader z.[ali]g[er] etc.
Onder hangen an dubbelde pergamene sterten ses segelen de vyve van roden wasse te Heer
Coninck met openen helme ende 2. opene handen Pieck een half gesloten helm gequat met
Berchen VtenEng vt solet. Nievelt met een poorte, Braeckel met een half gesloten helm de
vissen daer op Van Wael in groene wasse openen helm.
ACZ: zes zegels: helmtekens:
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5 in rode was: Coninck (twee open handen), Pieck (gevierendeeld), Vteneng (als gewoonlijk),
Nievelt (een poort = burcht), Braeckel (vissen);
1 in groene was: Van Wael. (geen helmteken)
Blz 124
Alle etc doe wij verstaen schout ende schepenen de stadt van Vtrecht dat voor ons quam int
gerechte Corsten Pieck ende -- onder
Dit geschiede onder Johan overde Vecht schout en (namen van 12 schepenen) – Soe hebben
wy s[chout] ende s[chepenen] voorgnt onser stadts groote segel aen desen brief gedaen.
Gegeven int iaer o.h. 1502 des dynsd.[ach] na den h.[eilige] paesch d.[ach] den lesten dach in
Meerte etc. segel gebroken onderteyckent G. van Ameronghen.
Blz 125
Transport – Ao 1506 dynsd.[ach] na Jo[han]is Onthoofdinge -- dadt Peter Pol met St. Martens
segel.
Blz 125 en 126
Dirck van Draeckenb[orch] ende Frederic de Coninck cann. tVtrecht Fred. van Draeckenb.
Ende Jan van Draeckenb. doen condt dat – Ao 1515 , 6 Sept. Bezegelt met 6 gr[oene]
segelkens can Drak. Vten Enge, Goyert de Coninck baillu tot Apcoude ende Drackenborch.
ACZ: ik tel 5 namen.
Blz 126
Frederic de Coninck can. then Doem tVtrecht ende Amelis VtenEnge optie eenre ende Johan
van Renesse van Moerman optie ende Vrederick VVtenham optie andre syde doen condt –
Gegeven int J[aer] 1533 Des 20 Sept. met 3 rode zegelen besegelt, de drie leste sterten ledich
synde, wert hier noch genaempt Jan van Doornick gebeden voor J[offer] Wilh. syner suster te
zegelen.
ACZ: optie = op die.
Blz 125, en 127
Henry du Boys, Prevost de Stampes

Henry du Boys, Prevost de Stampes: : gevierendeeld, 1 en 4.
drie lelies (2-1), 2 en 3. een gekanteelde poort of burcht.
Schilddekking: een gekanteelde burcht met drie ramen. Rechts
en links van het schild: een gekanteelde torenburcht. Onder het
schild een gebouw/ Omschrift:
SIGILLU:PROVOSI:ITAMPESIS --- IS
ACZ: Stampes = Étampes.

Les Pre[]fes lr[]es verront Henry du Boys preuvs de Stampes souvz le nom du Roy in monsr
salut. Scavoir fausons au d pardevans francois Delier tabellion iure – 1455 mercredi 24 iour
de Septemb. In de kantlijn: cera verde = groene was. Onder zegel: besegelt aldus.

112

Blz 129
Allen etc. doe ick verstaen Bernt Vten Engeden iongere dat ick gegost ende gegeven hebbe
mynen vader Bernt Vten Enge by Mr Jan van Meerten ende by Dirck die Cruue als pander,
Jan de Cruue Dircks – soe heb ick Jan de Cruue voors. gebeden Bernt Vten Enge die oudere,
Me Jan van Meerten, ende Dirck die Cruue den pander desen brief hebbe om bede wille van
J.D.C voorn. etc Int iaer o.h. 1502 den leste febr.
Onder hangen an dubbelde pergamene sterten drie groene segelen aldus.
ACZ: Cruue = wsl. Cruve.

Bernt Vten Enge

Bernt Vten Enge: drie ruiten (2-1). Helmteken: een kroon
waaruit een vlucht. Omschrift: S
BARENT VTEN
ENGE,
Mr Jan van Meerten
Jan van Meerten.: gevierendeeld,
1 en 4. drie zuilen (2-1), 2 en 3.
een leeuw; hartschild: ?
Helmteken: een kroon waaruit een
antieke vlucht
Omschrift: S.Mr.IAN. V AN.
MEERTEN
ACZ: CBG > Abcoude van
Meerten. Hartschild: ?
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Dirck die Cruue

Dirck die Cruue: een dwarsbalk, vergezeld van drie lelies,
twee boven en een beneden de balk. Helmteken: een wrong,
waarop een lelie. Omschrift: S . DIC
CRUUE.
ACZ: de Cruve.

Blz 130
Ao 1501 verlyt bischop Frederick van Baden by transport – David van Zulen van Natewisch
ende besegelt mit Gerrits zegel van Zulen mit een groen wasse segelken an dubbelde sterte
afhangende aldus.
Die eerste Leenweer mitt een pair witter hantschoen als oeck de anderen te overstaen van Jan
van Amerongen, Bernt van Weze, Melis Vten Enge Meliss opten leste febr.[uari] = 28
februari 1500.
Blz 130
Gherrit van Zulen
Quytinge Gerrit van Zuylen van Natewysch Joncfrou Marie van Zuylen syn wyf, David van
Zuylen syn soen daer by sy kennen ontfangen te hebben -- besegelt met een groen wasse
segelen ende afhangende aldus

Gherrit van Zulen: drie zuilen. Helmteken: op een wrong een
aanziende drakenkop met hals. Omschrift: S. GHERRT VAN
SULEN
ACZ: in de tekening CULEN.

Noch een quytancie by Gerrit van Zulen onder ende bezegelt voor 29 oude schilden de Ao
1513 den 13 mei onderscreven mede bij Davids syn soon.
Blz 130
Alsoe opten 22 decemb. lestleden Gerrt van Zuylen van Natewysch voor hem ende den synen
ten eenre, end Birt (gekrabbel) van Vten Enge voor hem ende synen te andre zyden by
tusschen spreken van vrinden ende magen -- eenen nederslach –aen ons Gerrit Zuggerode,
ende Merten Grundick cann.[unik] – ende besegelt mit Gerrits zegel van Zulen van
Natewysch besegelt mit en groen wassen segelken an dubbelde sterten afgangende aldus.
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Gerrit Zuggerode. Can.

Gerrit Zuggerode: een leeuw. Schildhouder: achter het
schild een grote gans of zwaan opvliegend. Omschrift:
CIGILLUM : GERRIT O GERODE,CAN.

Merten Grunbeck

Merten Grunbeck: drie vissen boven elkaar en naar rechts
gewend. Schildhouder: een achter het schild staande persoon
met in de rechterhand een cirkel en links over de schouder
een ?. Omschrift: S.MARTINI.GRUNBERCK.S.M. VICS.
LERENS.CAN

Blz 131 en 132
Beatris Wedw Jans van Cralinghen bekent vercocht te hebben Goyert van Rodenborch harer
broeder – In kennisse der waerheit mit h.[eer] Dirck Haghen past. van St Claes tVtrecht segel
aldus besegelt int iaer o.h. 1508 op St Laurens avont. Onder hangt an dubbelde sterte een
grote segel en staet noch gescreven Ic Jan van Cralingen Wedw Beatris.
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Dirck Haghen

Dirck Haghen: rechtsboven een vijfbladig bloempje, twee
zuilen, één linksboven en één in de schildvoet. Omschrift:
THEODERICI HAEGE. PBRL
ACZ: pbrl?

Blz 132 deel 7
Allen etc. doe ic verstaen Egbert Henricksoen Ham scout iny Vuylcoep – In kennisse der
waerheit of soe hebbe ic Egb.[ert] Henricks scout voors. mijn segel aen desen brief gedaen
voor selven ende Lantgenoten voornt door hair besegelen. Gegeven int iaer o.h. 1538 opten 19
October Onder hangt an dubbelde sterte een groen wassen segel aldus,
Engbert Henricksoen

Engbert Henricksen: drie droogscheerdersscharen met de
punten omhoog (2-1). Helmteken: een kroon waaruit een antieke
vlucht. Omschrift: ENGBERT
HENRICKSOEN

Blz 132
Wy Gysbert Claess ende Alyt syn huysfr.[ouw] Floris d[ochte]r van Jutfaes van Blockhoven
bekennen dat wij – In kennisse der waerheit so hebben Gysbert Claess ende Alyt syn
huysfr.[ouw] voors. elcx dese quitance onderscreven met ons selfs hant ende om meere
vestenisse gebeden Jacob nan Voird dese met syne segel te willen besegelen etc. Gegeven int
iaer o.h. 1521 opten 16. Apr.[il]. Is ondertekent aldus (zie hieronder) ende noch Aleit van
Blochoven. Onder hangen an dubbelde pergamene sterte een groen wassen segel
vuytgemaect.
Wsl. Gysbert Claess. Er zijn zeer veel Qpwn met een keper en drie
wapenstukken. We;le familienaam voerde Gysbert of later zijn
afstammelingen.
Misschien was het zegelstempel niet bij de hand en tekende men het
schildgedeelte: een keper en drie ? (2-1).
Het wapen Jutphaes van Blockhoven is met hartschild en lelies.(CBG).
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Jacob van Voird

Jacob van Voird: een schuinkruis, bestaande uit een vierkant
als kruispunt, en elke arm uit een hele en halve ruit, geplaatst in
de richting van de arm. Helmteken: een kroon waaruit een naar
rechtsgewende hanenkop met hals. Omschrift: S. IACOB
VAN VOERD

Blz 133
WIJ Ghysbert van Baern ende Pauwels van den Berch advocaten ter eenre ende hh. Jacob
Wij Ghysbert van Baern ende Pauwels van een Beech vanadvocaten ter eenre ende hh.
Vtenenge deken ende Cornel. VtenEng scholaster s. peters tVtrecht doen condt – ende
besegelt by de vier dedincxluden van rode wasse alsen soe de VtenEnge, --alsen vanden
Berch metten helm als bekent ende soe de VtenEnge, wesende het segel van Mr Gysbert, als
hier vuytgemaect in rode wassen den Ao febr. 1660
Gysbert van Baern

Gysbert van Baern: drie lelies en het
hart een vijfpuntige ster. Helmteken:
een naar rechts gewende gehoornde
kop (bok). Omschrift: S.M.GISBERT VOLCERT.V. BAERN
Blz 133
Michael van Enckevoirt proost t`Oudemunste tVtrecht verlyt – Amelis VtenEnge Jonge Berts
sone
Overstaen van Harman van Ravesway ende Martiny Cabewa (onduidelijk) – int iaer o.h. 1530
opt Michael van Enckevoirt
en jsten (eerste) in februario. Onder hangt an dubbelde sterte een segel van roden wasse

117

Michael van Enckevoirt

Michael van
Enckevoirt: op
een troon
zittende religieus persoon met aan
zijn voeten een wapenchild: drie
adelaars (2-1). Omschrift: S.MICHAELDE
ENCKENVOERT. PPTI.ECCL.S.SALVATORIS.TIECT
CBG-HDATNL00575 Enckevoort.
Blz 133
Ludolf van Veen domdeecken tVtrecht Doctor in beyden rechten verclaert – Gedaen in
teegenwoordicheit van getuge H. D. priester ende Tyman van Wagendyck – Ao 1505 26 Aug.
Onderteeckent Michael Keyen nov. ende besegelt mit een root segel daer inne eenen biscop
geheel staende ende ad pedum infionia veniorum campensis.
ACZ: H.D. wordt niet de tekst vermeld. Misschien de beginletters van een religieuze functie.
Ad Pedum = ten voeten uit. De andere Latijns1531 ende 2 Aug. Onder des proot zegel in
Blz 133 en 134
In Gemene presentatie van t m. Re Wellen transporteren op Claes de R en S van VtenEnge
by Jonge Melis VtenEnge gedaen – 1531 ende 2 Aug. onder segel h.[eer] Anthonis de Lalain
erste grave van Hoichstraten h.[eer] de Martigny, van Culenb., stathouder g[ne]eral van Holl.,
Zel. ende Vrieslant der Stadt steden ende landen van Vtrecht.
Blz 134
Ic Nys Van Vten Enge lye met desen mynen brieve. Alsoe Bernt Vten Enge aen handen
Lodewich van Leefdaell wonachtich te Colen (= Keulen) – des toorconde heb ic Nys V.E.
(Vten Enge) voorss. na gebreke wil mynen z,[egelstempel] gebeden is Gysbrecht van
Herdenbroec dese voor mij te willen besegelen etc. Gegeven int iaer o.h. 1529 opten
Novemb.[er]
Novemb.[er]. Onder hangty een grode segel an dubbelde sterte van Hardenbr.[oec] metten
helm.
Blz 134
Leenbrief Reynouts h.[eer] tot Breederode, vrijheer tot Vianen, borchgreve tot Utrecht (etc.) –
opten 8 d.[ach] in Maerte Ao 1541 besegelt met een groot segel van roden wasse met den
scelt van Brederode alleen synen helm van voren met het loefwerck alleen sonder leuwen, de
peerdevoeten daer op ij onderteeckent. 8 maart 1541.

Natekening van de handtekening.
ACZ: peerdevoeten daer op ij betekent misschien 2 paardehoeven. Reynout Er zijn meerdere
personen Reinout van Brederode. Deze leefde 1492-1556.
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Blz 134 en 135
Gysbert van Schoten ende Cristoffel van Schagen leenmannen van Hollant verclaren dat –
Zegel 1
Gysbert van Schoten: gebroken.
Zegel 2
Christoffel van
Schoten twee
schuinbalken, een
grote schildhoek:
gevierendeeld, 1 en
4. ?, 2 en 3. geruit.
Helmteken: een
kroon waaruit een leeuw. Omschrift:
S.CHRISTOFFEL VAN.SCHAGEN
Blz 135
Wy Melchior van Culenborch als stadtholder, Zweder van Essenstein, Cornelis de Man
leenmannen den eln o.LJill (?) van Montigni, van Culenb, etc. doe cond – In orcundt van
desen hebben wy Stadthouder ende leenmannen voors. ygelicken onsen eygen segel beneden
an desen brief gehangen, ind tot meer vestenissen heb ic Anthonis Rypwinst minen segel
mede aen desen brief gedaen. Gegeven int iaer o.h. 1511 de 9 Julij. Onder hangen noch twee
groene segelkens derste ende vierde afgebroken wesende.
ACZ: ook Rygwijn, Ryckwijn.

Zweder van Essenstein

Zweder van Essenstein: gevierendeeld, 1
en 4. drie zuilen, 2 en 3. een leeuw. Over
alles heen een schuinstreep. Helmteken:
een kop en hals van een bok. Omschrift:
S.ZWEDER.VAN ESSENSTEIN

ACZ: als Van Culenborch.
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Anthonis Rygwijn

Anthonis Rygwijn: drie gevairde palen; schildhoofd: een lelie.
Omschrift: S’ANTHONIS SOEN
ACZ: spellingen.

Blz 136
Ick Kaerl van Lynden amptman ende Richter inde OverBetuwe doe kont dat vore my ende
gerichtsluden nabescreven gecomen is Corn. Uten Enge can.[onnik] ende scholaster S Peter
tVtrecht mit Amelis van Bockhorst syne gecoren momb.[er] in dese ende -- In orconde der
waerheit soe hebben wij Richter ende gerechtsluden elcx onse segel aen desen openen brieve
gehangen. Gegeven Inden iaere ons heeren 1577 opten 21 Mey.
Onder hangen an dobbelde sterten 3 segelen het eerste van Lynden het cruys met gewoonlick,
helm van gr.[oene] wasse, het 2 van rode wassen Renesse schilte mit helm ende croon
gehouden bij 2 leuwen helm, het Derde een boeren wapen.
ACZ: wat is een boerenwapen. Wsl. het zegel van momber Amelis van Bockhorst.
Blz 136
Peter die Rocn Richter, Elis van Scherpenzeel, Peter Hunp, Johan van Boesbergen scepenen
tot Wyc dat voor ons gecomen is int gerecht – Gegeven onder segelen Richters ende scepenen
als boven int iaer o.h. 1519 opten 23. Novemb.[er] – vier groene segelen an dubbelde sterten.
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Peter van Rocn

Peter van Rocn: een paal, rechts en links vergezeld van drie
harten of bloemen boven elkaar. Helmteken: een naar links
gewende opvliegende vogel/?adelaar. Omschrift: S.PE TER
VAN
ACZ: spelling Rocn?

Elis van Scherpenzeel

Elis van Scherpenzeel: zes lelies, (3-2-1). Helmteken: op een
wrong een lelie; in het schildhoofd een barensteel met drie
hangers. Omschrift: ELIS VAN SCHERPENSEEL

Peter Hunp

Peter Hunp: een keper vergezeld van drie lelies (2-1). Omschrift:
S.PETER.HUNP.PETERSSOEN

Jan van Boesbergen

Jan van Boesbergen: drie wolfsangels (2-1). Omschrift:
S.JAN.VAN BOESB[er]GE . TOT’WYC
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Blz 136
Scepen brief der stadt Vtrecht waer by Bernt Vten Enge geeft voor hem ende Joncfr Johanna
syn (wsl. wijf, ACZ), wij .daer hij voorts – scepenen (reeks namen) t’Vtrecht. Gegeven Ao
1506 des dinsdages na Jo[han]nis decoll[atie] (29 augusrus). Met het gr[ote] rode segel van
St. Martin.
Blz 137
Oth van Bueren scout tot Buren verclaert voor hens ende het gerecht – In kennisse der
waerheit so hebben wij scoltet onse segele beneden an dese brief gehangen. Int iaer o.h. 1550
23. Aug.[ustus]. Onder hangt des scoltet segel in gr.[oene] wasse vuytbeeldende het wapen
van Buren gehouden by een adeler sond[der] helm.
ACZ: dus geen helmteken.
Blz 138
Bernt Vten Eng de jonge verhuirt – Geschiet de lesten dach van ffebr. Ao 1622 = 28 februari
1622.
Onder hangen an dubbelde pergamene sterten 3 groene segelen; het 3de gebroken.

Bernt Vten Enge

Bernt Vuten EngeDdrie ruiten (2-1). Helmteken: een kroon,
waaruit twee holle ? Omschrift: S BERNT.VTEN ENGE
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Mr. Jan van Meerthen

Mr Jan van Meerthen: gevierendeeld, 1 en 4. drie zuilen, 2 en
3. een leeuw. Helmteken: een kroon waaruit een vlucht.
Omschrift: S.MEESTER .IAN VAN.MEERTEN

Derde zegel gebroken: Dirc van Cruue
Blz 129 Dirck die Cruue
Een dwarsbalk vergezeld van drie lelies (2-1).

Dirc van Cruue

Blz 139
Wy Ludolf van Ven domdeken tVtrecht doctor in beyde rechten doen condt – met ons segele
doen besegelen. Gegeven int iaer o.h. 1506 20 Augsti. Onder hangt an dubbelden sterte een
root wassen segel van dese groote.
Ludolf vanden Veen, domdeken
Ludolf van de Veen: een domdeken voor een kerk staande
.Aan zijn voeten een wapenschild: een dwarsbalk,
vergezeld van drie schuingeplaatste ruiten. Omschrift: ---DOLFV VENO DE -Van der Veen HDATNL017462: in
rood een dwarsbalk, vergezeld van drie
schuingeplaatste ruiten, alles zilver.
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Blz 139
Wij Harman van Bronckhorstnheere tho Btenborch vnd tho Steyn bekenne – orkont der
waerheit so Harman vn Bronckhorst ende tho Batenb.[orch] vnd Steyn durch onsen zegel
hieraen gehangen den vyften dach Octobris Ao xv (15) drien vunstich (?). onder hangt an
dubbelden sterte een segel van rode wassen forma ende grote als hier vuytgemaect.
Harman van Bronckhorst

Harman van Bronckhorst:
gedeeld, I. een leeuw, II. een
schuinkruis, vergezeld tussen elke armenpaar van een
omgekeerde droogscheersschaar. Hemteken: een wrong met
? Omschrift: HERMAN.VAN.BRONCKHORST EN
BATENB.

Blz 140
Aernt van Rynesrein, schout, Cornelis van Zandtwyc ende Helmich Dobbe, scepenen tot
Vianen verclaeren dat – Des toirconde Schout ende scepenen tot Vianen elcx onse segelen aen
desen gehangen opten 12 febr,[uari] 1561 ende want h.[eer] Hendriks h.[eer] tot Brederode
etc. heer het voorts volcomelicken voor den schout ende scepenen gepasseert hebbe, soe ist
dat hy. synen segel voirs. aen desen doen hangen, heeft by syne rechtr wetenschap
naast het zegel 1 staat de Sale munde opde czoon

Aert van Rynenstein

Aernt van
Rynenstein:
een leeuw,
een uitgeschulpte zoom, en een baarspel met drie
hangers. Helmteken: een kroon waarop een
salamander. Omschrift: S.AERNT.VAN
RYNENSTEIN
ACZ: de Sala munde = een schone sala(mander) op de kroon.
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Cornelis Zandtwyc

Cornelis vanZandtwyc
: een leeuw. Helmteken:
Omschrift: S.CORNELIS
SWEERSOEN

Frans van Everdingen

Frans van Everdingen: drie schuinbalken. Omschrift:
S.FRANS.AERTS.VA.EVERDINGEN

Helmich Dobbe

Helmich Dobbe: een rad met zes
spaken, Helmteken: een muts?. waarop het rad van het schild.
Omschrift: S.HELMI CH.DOBBE

Onder hangen an dubbelde sterten vyff segelen, het eerst groot in rode wasse van h.[eer]
Henrick van Brederode het wapen gehouden by twee gryphen, helm van voren mette croon
ende de salamandre, dandere van groenen wasse, als hier vuytgemaect.
Een missive vanden hove van hollant aenden Eedelen versamen wylen seer discreten heere,
myn heere ysbrant van Sparewoude de hoocheemeraet van Rynlant, de Ao 1573 24 Junr inde
Blz 142
De maechgescheyt seer ampel tusschen de kinderen ende erfgenamen van Spaernwoude in
syn leven bailliu raet ende rentm[eeste]r vanden E[dele] h[ee]r van Brederode, alse Ysbrant
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van Spaernwoude, Cornelis van A[mstel] van Mynden + van Ruweel inden naeme van
J.[offer] Josinevan Sparenwoude syner huysfr,[ouw], Cristoffel van Schagen in den naeme
van Joncfr. hare van Spaerwoude syn huysfr., J[uffr.] Anna ende dogter van Spelwoude beyde
begynen aen groten houe (hove) binnen Haerlem, met Thyman vander Mye haeren neve ende
voocht in desen etc. In data den 8.d[ach] meerte Int iaer o.h. 1555. Onder hangen an dubbelde
sterten vier rode wasse segelen, Sparewoude, Amstel van Mynden leste aldus
Tyman van der Mye

Tyman van der Mye: gepaald van zeven stukken. Helmteken:
(vermedelijk) een vlucht. Omschrift: S.TYMAN VA[n]DER
MYE

Blz 142
Henrick van Heusden als leenhee verlyt – In den iaere ons h. 1503 den 16 Junij. Onder hangt
aen dubbelde sterte een groen wassen segele.
Hendrick van Heusden

Hendrick van Heusden: een dubbelkoppige adelaar,
waaroverheen een balk. Helmteken: een groot schijf,
beladen met bloem. Omschrift: S.HENDRICK
VAN.HUESDEN

Blz 143
Ao 1545 verlyt Anton van Amerongen Laurens de h.[eer] van Rynevelt na dode Vrederic syns
vaders den Weert voornt – opten iersten 7ber. Onder sijn segel de drie scheren.
Datum 1 september 1545.
ACZ: het vermelden van “drie scheren” leidt tot het hieronder gepubliceerde wapen.
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Wapen van Scheer van Amerongen: CBG-HDATNL000549: in goud
drie omgekeerde droogscheerdersscharen (2-1).

Blz 145
Den 28 Novemb.[er] 1635 gesien by C? Vtenbogaert het segel van Aernt Poth deken van St
Peters t’Vtrecht de Ao 14 met dit wapen van langhe schynende sijn moeder Poth geweest te
hebben ende daer na genoempt
Aernt Poth

Aernt Poth: een keper, vergezeld van drie harten (2-1.
ACZ: niet in CBG-Familiewapens gevonden. Noch bij Poth, noch als
wapen van een familie/persoon. 01-08-2022.

Blz 145
Dese ende hangende zegels (Sint Peter van Zande) heb ick met myn eygen hant na geteeckent,
hangende onder een maechgescheit van de familie van Crabben-Morsch anders genaemt
Blackevort, ende waren dselve zegels van Huge Bol van Zanen, en Gysbrecht van Nesre
scepenen tot Haerlem, wesende de voors. brief gepasseert int iaer o.h. 1570 opten leste dach
van April. = 30 april 1570.
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Huge Bol van Zanen

Huge Bol van Zanen: gedeeld, I. een schuinbalk, II. een
kruis (van Zanen). Helmteken: op een wrong een geopende
toren met een gekanteeld top, waaruit een puntdak, getopt
met een ?.Omschrift: S.HUGE BOL VAN . ZANEN
ACZ: kwartier I wsl. Bol.

Gysbrecht van Nesre?

Ghysbrecht van Nesre?:
gevierendeeld, 1 en 4. drie
harten, 2 en 3. een lelie.
Helmteken: een naar
rechtsgewende staandevos/ hond/ wolf (met opstaande
oren, grote tong en hangende staart.Omschrift:
S.GHYSBRECHT ----

gr. = groene wassen.
Blz 158
Wy Johan ionge h.[eer] (= jonkheer) tot Egmont tot Baer etc. doen cond, dat --- zonder
arch[elist] den toirconde zo hebben wij onzen segel beneden an desen brieve doen sonder
heyten hangen onser hangt een segel van deser forme ende groote.
Johan tot Egmont en Baer

Johan jonkheer tot Egmont en Baer: gevierendeeld, 1
en 4. Gekeperd (van Egmont), 2 en 3. Twee beurtelings
gekanteelde dwarsbalken. Helmteken: een bos
pauwenveren. Schildhouders: rechts een man, links een
vrouw, beiden naakt. Omschrift: S: IAN IONGHEER
TOT : EGMONT.
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Blz 158
Herbaren vanden Wale verclaert --- dese coop vast ende stase te houden onder syn segel Ao
137 op St Jacobs d: Apostel.
Herbaren vanden Wael

Herbaren vanden Wael: drie zuilen; in het schildhart een
schildje beladen met een lelie. Omschrift: S. HE –
REN.VA[n] DE WAEL

Blz 159
Gerrit van Zoelen doet cond / ontfangen te hebben van Gerrit h.[eer] van Assendelft synen
neve alle alsulck silverwerck als by hem gelevert hadde te weten / 9 silveren scalen, 20
zilveren lepelen, 2 vergulde verdecte crusen, een zilveren waterpot, ende schelt hem daer en
quyten, belovende hem daer af scadeloos te houden onder syn segell, Gegeven int iaer dusent
vierhondert een ende vyftich op Zinte Willeboeren dach. Onder hangt een gr.[oen] segelken
aldus.
Datum: St Willibrordsdag 7 november 1451.
Gerrit van Soelen

Gerrit van Soelen: een kruis.
Helmteken: een kroon,
waaruit ? tussen een antieke
vlucht. Omschrift:
GHERRIT.VAN SOELEN
ACZ: of os er geen helm, maar staat er een dier?/
t

Blz 159, 160 en 161
h.[eer] Goddert van Rheede ritter en van Saetsvelt, Ameronge etc. ende Vr.[ouwe] Geertr.
Van Nuenrode, vader ende moeder van Jonck heren Adriaen, Frederick ende Gerrit van
Rheede --- Aldus gedaen door tusschenspreecken van h.[eer] Lambert vander Borch deken S.
Marien tVtrecht, Mr Cornelis Oom, raet orde etc, ende Johan Botter van Snellenb.[org]
borgermr der stad Vtrecht opten xi mey 1590 ondt (onderteket) Geertruyt van Nuenrode,
Adriaen van Rheede, Fred. van Rheede Ger. Van Rheede.
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Gesegelt by Vrederick van Reede het wapen gehouden by 2. leuwen met circu[m]script
S.FREDERICK VA[n] REEDE TOT AMERONGEN
S.GERRIT VAN REEDE
S.LAMBERTI VANDER BVRCH DEC.B.MA TRAIECTI
S.CORNELIS OEM.HERMAN
S.IAN BOTTER VA[n] SNELLENBERG

Blz 161
Ao 1500. Accoort tusschen heeren van Batenborch ende van Asperen als mannen ende
voochden van haren huysse dochteren ---, onder segelen des hh van Batenborch ende Asperen
in rode wassen doch gebroken ende – besegelt in groen by Bastiaen van Heyde ende Aert
Gerrits synde beest? Het bekende wapen inde Betuwe de lampen in dato de 15 April 1555.
Blz 165
Wy Burgemeesteren Scepenen vnd Raedt der Stadt Tiel --- doen condt voor ons vnd onser
nacomelingen etc. --- een karre met peert bestelt heeft gehadt, eerde op onser Stadt Wallen
toebrengen tot vestenis der selver stadt bekente --- Sonder onse onse sTargelist des t;enen
oirconde der Waerheit hebben wy Borge[eestere]n, scep.[enen] vnd rade voor ons, ende
onse Stedt secreet segel opt spatium van desen gedrucy den lesten d.[ach] Julij Ao XVc
LXVIII (31 juli 1568) het segel aldus groen.
Stad Tiel

Stad Tiel: en dubbelkoppige adelaar. Schildhouders: twee
leeuwen. Omschrift: verloren.
ACZ: in het schildhoofd van wapen van Tiel een schildje met
het wapen Gelre.

Blz 165
Een brief hertoge Caerl van Gelre ende gr.[aaf] van Zutphen inhoudende seeckere vryheide
der E[dele] h.[eren Com[m]end.[eurs] van Duijtsche huus tr Tiel vergost dselve nemende in
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syne beschermenisse.)Gegeven inden iaere o.h. 1509 onder staen (in latijnse tekst
persoonsnamen . Onder hangt an dubbele sterte een groot segel van roode wasse aldus.
Karel hertog van Gelre en Julich, graaf van Zutphen

Karel hertog van Gelre en Julich, graaf van Zutphen:
rechts: een omgewend schild, beladen met een
dubbelstaartige leeuw. Helmteken: een kroon, waaruit een
bos pauweveren; links: een schild beladen met een leeuw;
helmteken: eenaar rechts gewende hoofd en hals van een
paard. Omschrift: SIGILL UM CAROLI DUCIS
GELRIE ET IULIC XX COMITIS ZUTPHINIE

Blz 168
Wij Mr Gysbrecht Hack pr.[iester] pastoor tot Leiden, Gerrit van Cuylemborch, Zweder van
Cuylemb., Johan van Merten, nu ter tyt Maerschalck ter Horst ende Johan van Brienen doen
cond de --- erfmaechscheyt – Willem van Cuylemb., --- ende --- Dirck van Cuylemb.
So hebben wy W en D van Cuylemborch als principael zaecwouder, elcx onsen zegel aen
desen brief gehangen, ende wy hve Hack, pastoor voors, Gher v C, Zw v C, Johan van Merten
ende Joh. Van Brienen voors. hebben door begeerte W ende D voors.. als magen ende vrinden
daer over gehaelt tot meere vesticheit elcx onsen zegel mede aen desen openen brieve
gedaen. Gegeven int iaer o.h. 1502 op S Gallen d.[ach].
Onder hangen 7 segelen doen vuytgemaect by den h.[eer] van St[?] aldus.

1

2
5
6
ACZ: de spelling in dit document is Cuylemborch.
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3

4
7

Zegel 1
Willem van Cuylemborch
Willem van
Cuylemborch.
Wapenschild Van
Cuylenborg:
gevierendeeld, 1 en 4.
drie zuilen (2-1), 2 en 3.
een leeuw. Helmteken:
een burht? Lintschrift: -WILLEM.
VA[n].CULE

Zegel 2
Dirck van Culenborch

Dirck van Cuylemborch: wapenschild Van Cuylenborg.
Omschrift: DIRCK*VAN*CULENBORCH

Zegel 3
Mr Gysbrecht Hack pr.[iester] pastoor tot Leiden

Gysbrecht Hack: een bok. Helmteken: in een antieke
vlucht een ruiter komende. Lintschrift: ----HACK
ACZ: in CBG-collectie 2 wapens Hack: een bok en geen
ram.
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Zegel 4
Gherrit van Cuylemborch

Gherrit van Cuylemborch: wapen Van Cuylenborg.
Helmteken: een kop en hals van een paard? Omschrift:
S.GHERRIT V CULENBORCH

Zegel 5
Zweder van Culenborch

Zweder van Cuylenborch: wapen van Culenborg.
Helmteken: een hoofd en hals van paard. Lintschrift: --CULEN BORCH

Zegel 6
Jan van Merthen

Jan van Merthen: wapen Van Cuylenborg. Helmteken: een
antieke vlucht. Omschrift: S.IAN,VAN MERTHEN
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Zegel 7
Jan van Brienen

Jan van Brienen: een eenhoorn. Schildhouder: en achter het
schild staande half naar rechts gewende adelaar. Omschrift:
S.IAN.VAN. BRIEN EN

Blz 169 en 170
Wy Ghysbert de Kock van Nereynen ende Wemmer van Kuyck, Leenmannen des
Hoechgeboren doorluchtigen forst ende heere hertoge van Ghulick etc. lyen ende bekennen –
soe hebbe ick minen segel mede aen desen brief gehangen inde iaere o.h. 1513 opte 2 in
Meert. Onder hangen an dubbelde sterte het segel van B.V.Buren met
Een met deses segel seer vergaen doch dat
In oirconde hebben Wij Gysbert de Kock evan Nereynen ende Wemmer van Cuyck
leenmannen voors elcx onse segel aen desen brief gehangen, Ende want ick Balthasar van
Buren bekenne dat dit aldus door mijnen bede is geschiet ende dit belieff hebbe soe hebbe ick
mynen segel mede aen desen brief gehangen inde iaere o.h. 1513 opten 2. in Meert
Onder hangen an dubbelde sterte vergaen het segel van B.V.Buren mette helm met noch een
mit dese schilt seer vergaen, doch dat men perfect de lelien conde bekennen in gr.[oene]
wasse
Balthasar van Buren

Balthasar van Buren: gevierendeeld. 1 en 4. een lelies, 2 en 3. vijf
maal doorsneden, op de eerste, derde en vijfde balk respectievelijk
3, 3 en 2 vogeltjes.

Blz 170 en 171
Bylage vorwarden van Doornic met Haeften
Wy Lodewyck van Renesse van Buren heere van Blyenberch ende Frans van Hartevelt doen
cond allen luden dat Wy gesien ende horen lesen hebben zeeckere huwelicxe vorwarden
gescreven op francijn, hier na van woorde te woorde geinfereert.
Inden naeme der heylige drievuldicheyt, amen. Soe hebben wij h.[eer] Johan van Renesse
Ridder, Hendrick van Doernick ende Willem van Hardevelt als hylicxmannen van wegen
Helmich van Doernick ter eenre ende wij h.[eer] Jan van Haeften, Sweder van Weerdenborch
ende Jan van Balveren als hylicxdedingsmannen gebeden van Alard van Haeften als J[offer]
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Janne Synre dochter wegen aen dandere syden, ter eere Goods, ende ter sielensalveert, ende
wittachtig hylick gededingt --was besegelt met seven segeltgens in groenen wasse an
dubbelde steertenonder vuythangende waer van twee bynae afgebroken waren ende het eerste
segel heel af was. Ende want wy Lodewyck van Beneffens vt solet segel 2. luperden
gehouden, hartevelt het hoet mit synen helm byde ter syden in rode wasse
ACZ: luperd = gaande leeuw.
Renesse van Vaer, ende Frans van Hartevelt na gedane collatie den voors. geinfereerde brief
metten principalen als hebben asccorderende bevonden wesende de zegels aenden principalen
hangende hier nae vuytgeteeckent Soe hebben wij tot eenen oirconde onse segelen hier onder
aen gehangen, tot meerder kennisse hebbe ick Johan van Overmeer openbaer not.[aris] naer
collatie den voor geinfereerde brief metten principalen mede accorderende bevonden tot die
fine onderteeckent.

Zegel 1 is verdwenen
Zegel
2
afgebroken

3

4

5

6

Zegel 2
Henrick van Doornick

Henrick van Doornick: een dwarsbalk. Omschrift: HENRICK
: VAN DOERNIC
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Zegel 3
Willem van Hardeveld

Willem van Hardeveld: drie adelaars (2-1). Schildhouder: een
achter schild opvliegende adelaar. Omschrift: WILL VA
HARDVE

Zegel 4
Johan van Haeften
Johan van Haeften: drie palen van
vair; een schildhoofd beladen met een
barensteel met drie hangers.
Helmteken: een vlucht. Een links van
het schild staande gekroonde
helmhoudster.
Bron: Album amicorum Van Haeften /
15de eeuw (zie antonzeven.nl).

Zegel 5
Johan van Weerdenborch
Zweder van Weerdenborch:
drie palen van vair; een leeg
schildhoofd. Helmteken: een
kroon, waaruit een kop en
hals van een zwaan/gans/
eend. Omschrift:
S.ZWEDER.VAN
WEERDENBORCH
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Zegel 6
Johan van Balveren

Johan van Balveren: twee dwarsbalken, gaande over drie
kolven naast elkaar en met de kop naar rechts gericht (CBG).
Helmteken: een kroon, waaruit twee kolven uit het schild
komen. Omschrift: S. IOHAN.VAN

Blz 172
Wy onderscrevenenattesten mits desen dat inden iaere sestien hondert ses ende dertichop
dondertag synen der dertiende dag Octobris sakich inden heere ontslapen, ende volgende
dinstdach den achtiende ouden style alhier in de kerk tot Gronlos begraven is die wel edele
Jacob Hume vaendrch onder den heren Capitein – Tot oircond der waerheit hebben wy dese
onse kerck tot Groll den 20 Novemb[er] Ao 1636. Is opgedruct een placcaet segel in groene
wasse waer inne een kerck schynt te staen ende onderteeckent,

Blz 172
Acten in Cyranus Hugevoor mij Lambert Vosmeer notaris publicq by des hove van Hollant
geadmitteerd ter oresentie van LaurensVos ende Ncolaes Tingte getuygen -Bijge::schreven:
Opgedruct in lac syn Signet in de schelt toenende (tonende) een eenhoorrn, (gevolgd door drie
Latijnse woorden).

Het zegel met de eenhoorn is van notaris Lambert Vosmaer.
CBG-HDATNL018069 Vosmaer
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De bladzijden 173.2 – 179.1 worden gevuld met namen van Engelsen, hun titel/bezigheid en
van 20 personen het wapenschild. Ik geef één voorbeeld, namelijk die van Anna Bolein.

Wapen van (Anna) Boleyn
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