
KAMPER SCREPEN- EN SCROUTENZEGELS III

door K. Schilder

In deze aflevering van de beschrijving der zegels van Kamper schepenen,
worden 53 zegels behandeld.
Deze zegels hangen allen aan charters uit de tweede helft van de 15de
eeuw en de allereerste jaren van de 16de eeuw.
In deze periode begint er een vrij grote verschuiving te komen in stijl
van het zegelbeeld ten opzichte van de voorafgaande honderd jaar. Ret
huismerk als enkelvoudige figuur of als wapenfiguur is grotendeels ver
drongen door het heraldisch zegel met helm, helmteken en de, meestal'
vrij eenvoudig getekende, dekkleden. In het wapenschild zien we dan
ook een meer aan de heraldische gewoontes aangepaste figuur.
Tegenover 6 huismerken staan 47 van de laatstgenoemde wapenfiguren.
Verder komen er in deze periode slechts 5 zegels voor waarvan het
wapen wordt omsloten door bogen, boogsegmenten of sterpunten, ter
wijl deze motieven als veldbegrenzing in de voorgaande jaren eerder regel
dan uitzondering waren.
Een dertiental zegels bevatten als schildhouders te beschouwen fabel
figuren; meestal griffioenen, maar ook wel leeuwen, harpijen (gevleugel
de vrouwenfiguren), arenden en wildemannen. Deze laatste behoren als
zij heraldisch juist getekend worden, een knots in de hand te houden.
Dit aantal van 13 schildhouders is in verhouding iets groter dan in de
voorgaande periode.
Ook nu zien we evenals vroeger bij de familie de Rode, weer een geslacht
dat behalve een wapen ook een huismerk in het zegel heeft opgenomen.
Ret is de familie van Oenden; en dit huismerk kan als een familie merk
worden beschouwd omdat het voor verschillende personen nagenoeg
gelijk is. (nrs, 54, 80, 104)
Een bijversiering als beeldvulling welke niet direct als schildhouder kan
worden aangemerkt treft men aan op het zegel van Lodewijk Kruse
(nr. 90); het is een wat slordig gesneden vrouwenfiguur.
Op het, overigens goed gesneden, zegel van Johan van Roderlo (nr: 116)
zien we een enigszins afwijkende voorstelling. Ret wapenschild is rrame
lijk opgehangen aan een boom.
Als helmteken treffen we meestal een uitkomende griffioenskop, maar
ook een kronkelende slang, een bos pauweveren, een wolvekop, een
struisveer, een arendskop, een vlucht, pluimen, een borstbeeld en derge
lijke ; ook de figuren uit het wapenschild worden wel als helmteken
gevoerd.
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De meestvoorkomende wapenfiguur is ongetwijfeld de keper, meestal
vergezeld door drie vogels (de Rode, van Oenden, Wolfsz, van den Vene,
Petersz en van Holtsende), maar ook wel vergezeld door andere figuren
zoals bij de Bruine, Schilder, Voome, ten Acker, van Wilsem, Wolf,Kuin
returf en van Duren.
Jacob Jonge (nr. 69) voerde het met zeven blokken vergezelde anker
kruis, dat ook voorkomt in het gedeelde wapen van Gijsbert van Leeu
wen (nr, 120). Dit ankerkruis wordt veelvuldig in de omgeving van
Kampen aangetroffen.
Als sprekende wapenfiguren kunnen we beschouwen de drie palen van
Hendrik Paal (nr. 76), de drie blokje of turven uit de wapens van Timan
en Johan van der Vene, de voorn uit het wapen Voorne en de drie tur
yen van Hendrik Kuinreturf (nr. 106). Een sprekend helmteken is de
wolvekop uit het wapen van Wolter Wolfsz. (nr. 73 en Ill).
Het wapen van de familie Morre roept enkele vraagtekens op voor wat
betreft de drie figuren uit het schild. Zijn dit aambeelden, zoals de heer
Bloys van Treslong Prins schreef'', of misschien ander middeleeuws
gereedschap?
Uit veel wapenfiguren kunnen we verwantschap afleiden en er blijkt ook
uit dat leden van een familie wel generaties lang in de Kamper magistraat
zitting gehad hebben. We noemen in het bijzonder het geslacht Uiter
wyck (nrs, 38, 39, 59, 70, 71, 72) met de drie kannen en het geslacht
Klinge (nrs, 2, 15, 88, 112) met drie bellen. Bij het geslacht Rijnvisch
zijn het behalve het wapen, ook nog de schildhouders die verwantschap
doen veronderstellen (vergelijk de nrs, 83 en 109 met nr. 40) Berend
Hendriksz (nrs, 118, 119) is ongetwijfeld de zoon van Hendrik Aaltsz
(nr. 68) omdat het huismerk dat zij als wapenfiguur voeren zuiver iden
tiek is. Ook bij Peter Lubbertsz (56) en Lubbert Petersz (nrs, 97, 98) is
de overeenkomst duidelijk.
De families Rijnvisch, Witte en van Leeuwen zouden door huwelijk ver
want kunnen zijn; allen voeren een wassenaar. Verder zijn er meerdere
geslachten van den Vene naar hun zegels te onderscheiden. Johan en
Jacob van den Vene (66 en 99) waren blijkbaar van de zelfde familie,
Timan en Johan (nrs. 92, 93, en 115) van een andere starn en Gerlof
(nr. 81) behoorde weer tot een derde geslacht.
Bartold Ludekensz (nr. 79) liet in 1467 bij akte, voor het gericht gepas
seerd.? zijn naam veranderen in Bartold van Wilsem. Hij liet een nieuw
zegel snijden waarop deze verandering ook te zien is. (nr. 95) Deze
Bartold voerde een gedeeld wapen waarvan het eerste gedeelte (met de
schuinbalken en ruiten) als het wapen 'van Wilsem' moet worden be
schouwd.
Opmerkelijk is dat de Zwolse schepenen Johan van Wytmen in 1432 en
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Jacob van Wytmen in 1448, precies hetzelfde wapen voerden.
Het tweede gedeelte van het van Wilsem wapen kan het wapen Wolf zijn
(zie nr. 84).
Een ander Kamper geslacht van Wilsem voerde in zijn wapen drie hulst
bladeren (nrs. 63, 91 en 94). Tot dit geslacht behoorde zeer waarschijn
lijk ook Roelof van Wilsem (nr, 32) wiens wapen, een huismerk, veel
overeenkomst vertoond met het merk van Ludeken van Wilsem (nr. 62),
welke Ludeken later echter de drie hulstbladeren in zijn schild opnam.
(m.63)
Uit het helmteken van Berend Hendriksz (nr. 118) zouden we met enige
fantasie kunnen afleiden dat Berend het beroep van pottenbakker uit
oefende.
Verder kan een aandachtige beschouwer nog andere overeenkomsten in
wapenafbeeldingen en daardoor waarschijnlijke verwantschap ontdekken.

Ook bij het samenstellen van deze serie zegels heb ik weer veel hulp
gehad van de heer if. C.L. Meesters te Utrecht die de wapenbeschrijvin
gen heeft nagezien en waar nodig verbeterd of aangevuld.

1. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins 'Genealogische en heraldische gedenkwaar
digheden in en uit de kerken der provincie Overijssel' bIz. 138.

2. Mr. J.I. v. Doorninck en Mr. J. Nanninga Uitterdijk. 'Bijdragen tot de geschie
denis van Overijssel' derde dccl, bIz. 86.

68. Hendrik Aaltsz, schepen van Kampen.
(Henrie Aeltsoen)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
</> 24 mm.
Een wapenschild in veld gevormd door drie
gotische- en drie ronde-, van traceringen
voorziene bogen.
Wapen: Een huismerk.
R: S HENRIC AELTSSOEN
1457 juni 21 (des dinxdages nae des hilli
gen Sacramentsdach)
Inv. KK nr. 552 (Don II R. nr. 374)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 74, 201 en 844 (Don
II R. nrs. 316,375 en 513)

145



146

69. Jacob Jonge, schepen van Kampen.
(Jacob Jonge)
Zegelin groene was aan een dubbele staart.
</>25mm.
Een zittende griffioen welke in zijn bek
een lint met daaraan een wapenschild
houdt. Het schild bedekt de romp van de
griffioen.
Wapen: Een ankerkruis, vergezeld van ze
yen blokjes, waarvan een boven rechts, een
boven links, een beneden en een tussen elk
paar armen.
R: SIACOBIONGHE
1451 september 22 (des donredaghes nae
Mauricii)
Inv. KK 11f. 546 (Don IIR. 11f. 322)

70. Roderick van Uterwyck, schepen van Kam
pen.
(Ruederick van Uterwyc zegelt bij overdra
gen van goederen aan zijn zoon Hendrik)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
</>26mm.
Een wapenschild binnen een veld gevormd
door een twaalfpuntige ster. Het geheel is
omsloten door drie groepen van drie boog
segmenten met tussen iedere groep een
lange sterpunt waarvan de top een lelie
draagt.
Wapen: Drie kannen, geplaatst 2,1.
R: ROEDERIC VAN UTERWIC
1467 november 10 (op sancte Martens
avent inden winter)
Inv. KK 11f. 452 (Don II R 11f. 461)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A I1fS. 202, 209, 209, 781,
Inv. KK 11f. 547 (Resp. Don IIR I1fS. 390,
343,492,469,324)



71. Hendrik van Uterwyck, schepen van Kam
pen.
(Henrie van Uterwyck)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
<p 32 mm.
Een schuinstaand wapenschild, gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Gedeeld; I drie kannen, geplaatst
2,1, II drie linker schuinbalken.
Helmteken: Een omhoog kronkelende sis
sende slang.
R: S HENRIC VA UT (ERWI) ICK
1453 maart 10 (des saterdages nae den
Sonnendach alsmen inder hilliger kerken
singt Oculi)
Inv. KK nr. 109 (Don II R nr , 355)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. KK nr. 550 (Don II R 11f.

331)

72. Hendrik van Uterwyck, schepen van Kam
pen.
(Henrie van Uterwyc)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
<p 32 mm.
Een schuinstaand wapenschild, gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Gedeeld; I drie kannen geplaatst
2,1; II een dwarsbalk.
Helmteken: Een bas pauweveren van vijf
rijen.
R: S HENRIC VA UTERWIICK
1457 juni 21 (des dinxdages nae des hilli
gen Sacramentsdach)
Inv. A 11f. 201 (Don II R nr. 375)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. A 11fS. 66, 78, 920 en Inv.
KK nrs. 236, 552, 567, (Resp. Don II R
nrs. 547, 594, 454, 496,374,426)
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73. Wolter Wolfsz, schepen van Kampen.
(Wolter Wolfssoen)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
<p 26 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een keper vergezeld van drie zwern
mende vogels met opengesperde bek, ge
plaatst 2,1.
Helmteken: Een uitkornende wolvenkop.
R: S VOLTER VOLFSON
1482 september 26.
Inv. A nr. 106 (Don II R nr. 611)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A. nr. 928 (Don II R nr. 612)

74. Maas Kruse (schout van Kampen)
(Maes Cruse)
Zegelt hier als getuige.
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
<p 26 mm.
Een wapenschild in een veld gevormd door
drie uivorrnige lobben en drie bogen. Alles
voorzien van traceringen.
Wapen: Drie weerhaken, geplaatst 2,1,
waarboven een effen schildhoofd.
R: S MAES CRUSE
1460 maart 10.
Inv. KK nr. 333 (Huis Bergh nr. 18)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. nr. 375 van het oud archief
(Don 1)



75. Johan de Jonge, schepen van Kampen.
(Johan die Jonge)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
cP 24 mm.
Een wapenschild in een veld gevormd door
drie gotische- en drie ronde-, van tracerin
gen voorziene bogen.
Het randschrift is afgewisseld met palmtak
versieringen.
Wapen: Eeu huismerk.
R: S IOHAN DE IONGHE
1452 juli 19 (des wondesdaghes nae Alre
Apostelen dach divisionis)
Inv. KK nr. 549 (Don IIR nr. 327)
Dit zegel hangt ook, eveneens in greene
was, aan: Inv. KK nrs. 235 en 552 (Don II
R nrs. 419 en 347) en aan Inv. A nr. 917
(Don II R nr. 430)

76. Hendrik Paal, schepen van Kampen.
(Henrie Pael)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
cP 26 mm.
Een wapenschild in een veld, gevormd door
drie van traceringen voorziene gotische bo
gen, verbonden door drie sterpunten.
Wapen: Drie natuurlijke, aan de onder kant
gescherpte palen,
R: SIGILUM HENRIe PAEL
1483 april 8.
Inv. KK nr. 586 (Don II R nr. 630)
Dit zegel hangt ook, eveneens in graene
was, aan: Inv. A nrs. 48, 60, 76, 77, 81
(Don II R nrs. 761, 542, 388, 523, 365)
Inv. KK nrs. 265 en 448 (Don II R nrs.
572 en 352) Inv. G nr. 287 (Don II R nr.
705) Inv. P nr. 12 (Don II R nr. 503)
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77. Pilgrim ten Acker, schepen van Kampen.
(Pelgrim ten Acker)
Zegelt hier als magescheidsman voor Griete
Glauwe.
legel in groene was aan een dubbele staart.
q, 25 mm.
Een griffioen welks uitgespreide vleugels
de rand van het zegelbeeld raken en welke
een wapenschild voor zich houdt.
Wapen:" Een keper, boven vergezeld van
twee vogels en beneden van een vis.
R: S PILGRIM TEN ACKER
1461 november 1 Cop alre hillgen avent)
Inv. KK nr. 564 (Don II nr. 409)
Dit zegel hangt ook (gebroken), eveneens
in groene was, aan: Inv. Am. 81 (Don II
R nr. 365)

78. Pilgrim ten Acker, schepen van Kampen.
(Pilgrim ten Acker)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
q, 25 mm.
Een griffioen welke een wapenschild voor
zich houdt.
Wapen: Een keper, boven vergezeld van
twee vogels en beneden van een vis.
R: S PILGRIM TE- ACKER
1477 april 15.
Inv. Am. 66 (Don II R nr. 547)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs, 44, 920 (Don II R
nrs, 570 en 454) KK nrs, 567 en 583 (Don
II R nrs. 426 en 593)



79. Bartolt Ludekensz, schepen van Kampen.
(Bartoit Ludekenssoen)
Zegelt hier als magescheidsman voor Griete
Glauwe.
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
rf>25 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt door
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Gedeeld, I Drie rechter schuinbal
ken, de bovenste en onderste beladen met
twee, de middelste met drie ruiten, II Een
keper vergezeld van drie aanziende mans
koppen, geplaatst 2,1.
Helmteken: Een struisveer.
R: S BERTOLT LUDEKENSSOEN.
1461 november 1 (op alre hillgen avent)
Inv. KK nr. 564 (Don II R nr. 409)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 761 en KK nr. 555
(Don II R nrs. 368 en 367)

80. Evert van Oenden, schepen van Kampen.
(Evert van Oenden)
Zegelin groene was aan een dubbele staart.
rf> 23 mm.
Een met gekruiste benen zittende wilde
man die in zijn linkerhand de knots houdt
en met zijn rechter elleboog steunt op een
wapenschild. In het veld ter weerszijden
van de wildeman bevinden zich rankenver
sieringen en een huismerk.
Wapen: Een keper vergezeld van drie vo
gels, geplaatst 2,1.
R: S EVERT VAN OENDEN
1458 april 18 (des dinxdaghes nae den
Sonnendach Misericordia Domini).
Inv. KK nr. 110 (Don II R nr. 378)
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81. Gerlofvan den Vene, schepen van Kampen.
(Gerlof van den Vene)
Zegel in graene was aan een dubbele staart.
</>25mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een keper vergezeld van drie vogels,
geplaatst 2,1.
Helmteken: Een uitkomende griffioenskop.
R: S GHEERLOF VAN DEN VENE.
1462 mei 22 (des saterdages nae dem Son
nendach Cantate)
Inv. KK 11I. 566 (Don II R nr , 417)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv, KK nr. 110 (Don II R nr.
378) Inv, G nr. 281 (Don II R nr. 393)

82. Rutger Schere, schepen van Kampen.
(Rotger Schere)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
</>26mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een dubbelgevlcugcld arendsbeen.
Helmteken: Een uitkomende arendskop.
R:SRUTGHERSCHEERE
1478 februari 9
Inv, KK 11I. 578 (Don IIR nr. 561)
Dit zegel hangt ook, eveneens in greene
was, aan: Inv. A IUS. 45,75, 135, 209.
(Don II r IUS. 589, 379, 536, 492) Inv. KK
IUS. 94 (fragment), 582, (Don II R I1IS.
517,584)



83. Johan Rijnvisch, schepen van Kampen.
(Johan Rynvisch)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
</>26mm.
Een zittende leeuw met een tussen zijn
poten door naar ach teren slingerende staart,
om welks nek een koord met daaraan een
wapenschild hangt.
Wapen: Doorsneden, I effen, IIeen wasse
naar.
R: S IOHAN RINVISCH
1458 september 20 (op sanct Matheus avent
apostoli)
Inv. A nr. 75 (Don II Rnr. 379)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 921 (Don II R nr. 466)
Inv. KK lUS. 60, 119, 148, 236, (fragment),
565 (Don II R lUS. 519, 581, 339, 415,
414)

84. Johan Wolf, schepen van Kampen.
(Johan Wolf)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
</>26 mm.
Een griffioen welke een wapenschild voor
zich houdt. In zijn bek heeft hij een lint
waarvan de uiteinden aan het schild zijn
bevestigd.
Wapen: Een keper vergezeld van drie aan
ziende manskoppen, geplaatst 2,1.
R: S IOHAN WOLF
1467 september 30 (des wondesdaghes nae
sanct Michielsdach archangeli)
Inv. A nr. 203 (Don II R nr. 460)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A lUS. 124 en 925 (Don II R
lUS. 386 en 553)
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85. Geert Dubbeltsz, schepen van Kampen.
(Geert Dibbeltssoen)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
</>26mm.
Een wapenschild in een veld gevormd door
drie uivormige- en drie ronde- van tracerin
gen voorziene bogen.
Wapen: Een huismerk.
R: S GHEERT DlBBOLTSOEN
1467 september 24 (des donredaghes nae
sanct Mathei dach apostoli et evangeliste)
Inv. KK 11T. 221 (Don II R 11T. 459)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A I1TS. 16, 124 en 203 (Don
II R I1TS. 427,386 en 460) Inv. KK 11T. 192
(Don IIR 11T. 506)

86. Johan Mathijsz, schepen van Kampen.
(Johan Mathijssoen)
Losgeraakt fragment in groene was.
R: S .... , ..... SOEN
1460 maart 24 (op onsen lieven Vrouwen
avont Annuntiationis)
Inv. G 11T. 281 (18) (Don II R nr. 393)

87. Berend Morre, schepen van Kampen.
(Beernt Morre)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
</>27mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden. Het rand
schrift afgewisseld met rankenversiering.
Wapen: Drie voorwerpen (?), geplaatst 2,1,
waarvan de beide bovensten zijn toege
wend.
Helmteken: Een uitkomende griffioenskop.
R: BERENT MORRE
1466 december 22 (smanendaghes nae
sanet Thomaesdage Apostoli)
Inv. KK 11T. 450 (Don II R 11T. 451)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A I1TS. 59, 106, 920, 928
(Don II R I1TS. 566, 611, 576, 612) Inv.
KK I1TS. 132,236,510,565 (Don II R nrs.
507,415,475,414)



88. Tyde Klinge, schepen van Kampen.
(Tyde Clinge)
Zegel in greene was aan een dubbele staart.
<p 24 mm.
Een opvliegende arend welke aan een lint
om zijn nek een wapenschild houdt.
Wapen: Drie bellen (klingen) geplaatst 2,1.
R: S TIDE CLINGHE
1462 augustus 17 (des dinxdaghes nae
onser vrouwendach assumpcionis)
Inv. KK nr. 235 (Don II R nr. 419)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. KK nr. 94 (Don II R nr. 517)
Inv. G nr. 186 (Don IIR nr. 453)

89. Pelgrim van Ingen, schepen van Kampen.
(Pilgrim van Ingen)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
<p 25 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een beurtelings gekanteelde dwars
balk.
Helmteken: Een vlucht.
R: S PILGRI- VA- INGEN
1463 mei 28 Copden hilligen Pinxter avent)
Inv. G nr. 281 (17) (Don II R nr. 421)
Dit zegel hangt, eveneens in groene was,
aan: Inv. A nrs. 60, 827, 844 (Don II R nrs.
542,543,513)
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90. Lodewijk Kruse, schepen van Kampen.
(Loedewich Kruse)
Zegelt als moetsoensman voor Seyne Iger
mansz.
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
1>27 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden. Terzijde
van het geheel een vrouwenfiguur met hoge,
open kraag, welke met de linkerhand het
schild en met de rechterhand het lint van
het randschrift vast heeft.
Wapen: Drie weerhaken, geplaatst 2,1,
waarboven een effen schildhoofd.
Helmteken: Een half uitkomende klau
wende wolf.
R: S LODEWIIC KRUSE
1484 maart 31.
Inv. KK nr. 319 (Huis Bergh nr. 4)
Dit zegel hangt ook, eveneens in graene
was, aan: Inv. KK nrs. 265,448,587 en G
nr. 287 (Don IIR nrs. 572, 436, 634, 421)

91 Herman van Wilsem, schepen van Kampen.
(Herman van Wilsem)
Zegel in graene was aan een dubbele staart.
1>27 mm.
Een harpij welke een schuinstaand wapen
schild voor het lichaam houdt.
Wapen: Drie hulstbladeren, geplaatst 2,1.
R: S HERMAN VAN WILSEM
1463 oktober 25 (op sanct Crispyn ende
Crispiniaens dach martirum)
Inv. AnI. 16 (Don II R nr. 427)



92. Timan van den Vene, schepen van Kampen.
(Timan van den Vene)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
rp 28 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helrnteken en dekkleden.
Wapen: Een dwarsbalk vergezeld van drie
natuurlijke blokjes, geplaatst 2,1.
Helmteken: Een vlucht.
R: S TIDEMAN VA- DEN VENE
1465 juni 7 (sfridaghes nae den hilligen
Pinxster dach)
Inv. KK nr. 448 (Don II R l1I. 436)

93. Timan van den Vene, schepen van Kampen.
(Tideman van den Vene)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
rp 28 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een dwarsbalk vergezeld van drie
natuurlijke blokjes, geplaatst 2,1.
Helmteken: Een uitkomende drakenkop.
R: S TIDEMAN VA- DEN VENE
1483 maart 6.
Inv. KK nr. 267 (Don II R nr , 627)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. A l1IS. 44, 135, 917,925.
(Don II R nrs. 570, 536, 484, 553)
Inv. KK nr. 192 (Don II R nr. 506)

94. Claas van Wilsem, schepen van Kampen.
(Claes van Wilsem)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
rp 26 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt door
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Drie hulstbladeren, geplaatst 2,1.
Helmteken: De drie hulstbladeren uit het
wapen in een houder.
R: S CLAES VANWILSEM
1466 december 22 (smanendaghes nae
sanct Thomaesdage apostoli)
Inv. KK 1lI.450 (Don II R nr. 451)
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95. Bartold van Wilsem, schepen van Kampen.
(Bartoit van Wilsem)
Zegelin greene was aan een dubbele staart.
</J26mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Gedeeld; I drie schuinbalken, de
middelste bezet met drie-, de bovenste en
onderste met twee ruiten. II Een keper
vergezeld van drie aanziende manskoppen,
geplaatst 2,1.
Helmteken: niet zichtbaar door een be
schadiging.
R: BERTOLT VANWILSEM
1467 december 5 (op sanct Nicolaas avent
episcopi et confessoris)
Inv. A nr. 802 (Don II R nr. 464)

96. Bartold van Wilsem, schepen van Kampen.
(Bartolt van Wilsem)
Zegelin groene was aan een dubbele staart.
</J27mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Gedeeld; I drie schuinbalken, de
middelste bezet met drie-, de bovenste en
de onderste met twee ruiten. II een keper
vergezeld van drie aanziende manskoppen,
geplaatst 2,1.
Helmteken: Een borstbeeld met afgehou
wen armen. Het hoofd getooid met een van
Iinten voorziene hoed.
R: S BARTOLT VANWILSEM
1487 februari 8.
Inv. KK nr. 592 (Don II R nr. 677)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 780, 927 (Don II R
nrs. 637, 603) Inv. KK nr. 192 (Don II R
nr. 606) Inv. G nr. 287 (Don II R nr. 662)



97. Lubbert Petersz, schepen van Kampen.
(Lubbert Petersz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
<p 24 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Twee gekruiste pluimen.
Helmteken: De pluimen uit het wapen on
gekruist in een houder.
R: SLUBBERTPETERSONE
1481 december 9.
Inv. A nr. 927 (Don II R nr. 603)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 78, 780, 802 (Don II
R nrs. 595, 637,464) Inv. G nr. 148 (Don
II R nr. 575)

98. Lubbert Petersz, schepen van Kampen.
(Lubbert Petersz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
<p 27 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Gedeeld, I Twee gekruiste, aan een
kant bebladerde twijgen. II Een keper ver
gezeld van drie merletten, geplaatst 2,1.
Helmteken: Een uitkomende griffioenskop
tussen de twijgen uit het wapen.
R:SLUBBERTPETERSOEN
1486 januari 3.
Inv. A nr. 875 (Don II R nr. 666)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 45 en KK IUS. 107 en
111 (Don II R nrs. 708,777 en 728)
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99. Jacob van den Vene, schepen van Kampen.
(Jacob van den Vene)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
</>24mm.
Een griffioen welke een wapenschild voor
zich houdt.
Wapen: Twee kepers.
R: S IACOP VA(N DEN) VENE
1468 maart 8 (des dinxedaghes nae den
Sonnendach Invocavit)
Inv. A nr. 921 (Don IIR nr. 466)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. KK nr. 119 (Don IIR nr.
581)

100. Ernst van Holtsende, schepen van Kampen.
(Ernst van Holtesende)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
</>26mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een keper vergezeld van drie vo
gels, geplaa tst 2,1.
Helmteken: Een uitkomende griffioenskop.
R:SERNST(VAN)HOLTSE~DE
1468 juli 24 (op sanct Jacobs avent apos
tali)
Inv. A nr. 7 (Inv. Don IIR nr. 471)

101. Wichman Budel, schepen van Kampen.
(Wychrnan Budel)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
r/>28mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Twee linker schuinbalken,
Helmteken: Een gewei.
R: SWICHMAN BUDEL
1476 december 10.
Inv. A nr. 218 (Don IIR nr. 539)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. KK nr. 510 (Don IIR nr.
475)



102. Gosen Klinckenberg, schepen van Kampen.
(Gosen Klinckenberch)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
<P 27 mm.
Een wapenschild in een veld, gevormd
door drie gotische bogen, verbonden door
sterpunten. Alles van traceringen voorzien.
Wapen: Een dwarsbalk vergezeld door drie
natuurlijke blokjes, geplaatst 2,1.
R: S GOSEN KLINKEBERCH
1494 januari 18.
Inv. KK nr. 107 (Don II R nr. 764)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 21, 219, 782, 803
(Don II R nrs. 842, 578, 788, 697) Inv.
KK nrs. 95, 229 (Don II R nrs. 639, 509)
Inv. G nrs. 200, 287 (Don II R nrs. 640, -)

103. Arend van Hoitsende, schepen van Kam
pen.
(Aernt van Holteseynde)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
<P 26 mm.
Een schuinstaand wapenschild, gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een keper vergezeld van drie vo
gels, geplaatst 2,1.
Helmteken: Een uitkomende griffioenskop.
R: S AERNT VAN HOLTSENDE
1472 november 10 (des manendaghes nae
sanet Martens dach inden Winter)
Inv. KK nr. 229 (Don II R nr. 509)
Een fragmentje van dit zegel hangt, even
eens in groene was, aan: Inv. KK nr. 581
(Don II R nr. 583)

161



162

104. Hendrik van Oenden, schepen van Kampen.
(Henrick van Oenden als mede bezegelaar,
op verzoek van Mette Hoens)
Zegelin groene was aan een dubbele staart.
<P 25 mm.
Een wapenschild in een veld gevormd door
drie uivormige lobben verbonden door
boogsegmenten, alles van traceringen voor
zien. Het randschrift is versierd met loaf
en in de bovenste lob bevindt zich een
huismerk.
Wapen: Een keper vergezeld van drie vo
gels, geplaatst 2,1.
R: S HENRIC VAN OENDEN
1487 april 2.
Inv. AnI. 76 (Don IIR nr. 682)
Dit zegel. hangt ook, evcneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 48 en 920, Inv. KK
nrs. 60 en 578 (resp. Don IIR nrs. 694,
576,519,561)

105. Geert Borchartsz, schepen van Kampen.
(Geert Borchartssoen)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
<p 22 mm.
Een wapenschild in een cirkelvormig veld.
Aan de bovenzijde, tussen het randschrift
een lelie.
Wapen: Een huismerk.
R: S .. HE ... BORCHERTSOEN
1475 februari 10
Inv. AnI. 77 (Don IIR nr. 523)



106. Hendrik Kuinreturf, schepen van Kampen.
(Henrie Kuenretorf zegelt als voogd over
Alyt, de weduwe van Rolof van Wollen)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
q, 25 mm.
Een zittende leeuw welke een wapenschild
voor zich houdt.
Wapen: Een keper vergezeld van drie tur
yen, geplaatst 2,1.
R: (HENRie) KUENRETURF
1466 april 25 (op sancte Marcusdach
ewangelist)
Inv. AnI. 919 (Don IIR nr. 446)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. AnI. 218 (Don IIR nr. 539)

107. Johan Voorne, schepen van Kampen.
(Johan Voirne)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
q, 26 mm.
Een schuinstaand wapenschild, gedekt met
helm, helmteken en dekkleden. Het rand
schrift is met loof versierd.
Wapen: Een keper, vergezeld boven van
twee vogels en beneden van een voorn.
Helmteken: Een uitkomende griffioenskop.
R: S IOHAN VOERNE
1484 juli 24.
Inv. KK nr. 237 (Don IIR nr. 645)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 48 en 76, Inv. KK
nrs. 227 en 581, Inv. G nr. 278, (Resp.
Don IIR nrs. 694, 919, 710, 583 en 671)
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108. Nanning van Duren, schepen van Kampen.
(Nannyng van Dueren)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
¢ 30 mm.
Een sehuinstaand wapensehild, gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een keper, links en reehts verge
zeld van een lopende vogel en tussen de
benen van een wassenaar, waarop een zes
puntige ster die met drie punten rust op de
wassenaar.
Helmteken: Een uitkomende (wolfs?)kop,
beladen met een keper.
R: NENI-G VA- DUREN
1484 oktober 9.
Inv. G IU. 17 (Don II R IU. 648)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A IUS. 46,125,144 (Don II
R IUS. 752, 649, 718) Inv. KK IUS. 461,
582, 589, 595, 597 (Don II R IUS. 755,
584,650,717,724) Inv. G nr. 15 (Don II
R nr, 698)

109. Frederik Rijnvisch, schepen van Kampen.
(Frederick Rynvisch)
Zegelin groene was aan een dubbele staart.
¢ 25 mm.
Een zittende leeuw met een tussen zijn
poten door naar aehteren slingerende staart,
om welks nek een koord met daaraan een
wapenschild hangt.
Wapen: Doorneden, I effen, II een wasse
naar.
R: S VREDIC RIINVISCH
1485 maart 24.
Inv. KK IU. 275 (Don II R IU. 654)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A IUS. 61 en 781 (Don II R
IUS. 656 en 898) Inv. KK nrs. 122, 583,
590 en 600 (Don II R nrs. 847, 593, 658
en 760)



110. Geert Lose, schepen van Kampen.
(Geert Loese)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
cp 26 mm.
Een schuinstaand wapenschild, gedekt met
helm, helmteken en dekkleden. Het rand
schrift staat op een aan het eind omgebo
gen lint.
Wapen: Drie wassenaars, geplaatst 2,1.
.Helrnteken: Een vlucht.
R: S GERT LOSE
1481 juni 1.
Inv. AnI. 78 (Don II R nr. 594)

111. Wolter Wolfsz, schepen van Kampen.
(Wolter Wolfszoen)
Zegel in graene was aan een dubbele staart.
cp 26 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een keper vergezeld van drie
zwernmende vogels, geplaatst 2,1.
Helmteken: Een uitkomende wolvenkop.
R: WOLTER WOLFSONE
1494 jauuari 18
Inv. KK nr. 107 (Don II R nr. 764)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 67, 780, 917,932,
933, 937 (Don II R nrs. 913, 780, 944,
749,751,807)

112. Jacob Klinge, schepen van Kampen.
(Jacob Klinge)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
cp 25 mm.
Een opvliegende arend welke aan een lint
om zijn nek een wapenschild houdt,
Wapen: Drie bellen (klingen) gepiaatst 2,1.
R: S IACOP CLINGHE
1483 maart 6.
Inv. KK nr. 267 (Don II R nr. 627)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 34, 67, 239, 241, 71r,
781 en G nr. 148 (Don II R nrs. 899, 805,
957, lOn, 875,1002,741)
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113. Ernst Witte, schepen van Kampen.
(Eernst Witte)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
<P 26 mm.
Een schuinstaand wapenschild, gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Doorsneden, I effen, II een wasse
naar.
Helmteken: Twee eenzijdig bebladerde
twijgen in een houder.
R: S ERENST WITTE
1501 mei 26.
Inv. A nr. 945 (Don II R nr. 852)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 68 en 931 (Don II R
nrs. 848 en 726a) Inv. KK nrs. 122, 281
en 586 (Don II R nrs. 847,802 en 630)
Inv. G nr. 287 (Don II R nrs. 662 en 705)

114. Hendrik Hoppenbrouwer, schepen van
Kampen.
(Henrick Hoppenbrouwer)
Zwaar beschadigd zegel in groene was aan
een dubbele staart.
<p ca. 28 mm.
Een op een knie zittende wildeman, welke
met zijn linkerhand de zijde van een wa
penschild vasthoudt en met zijn rechter
elleboog op de bovenzijde van het schild
rust.
Wapen: Een dwarsbalk beladen met twee
ringen, vergezeld van drie baarsen, ge
plaatst 2,1.
R: RIC HO .
1488 maart 28
Inv. A nr. 143 (Don II R nr. 690)



115. Johan van den Vene, schepen van Kampen.
(Johan van der Vene zegelt als testamentor
van zaliger mr. Marten Willemssoen, pries
ter)
Zegel in graene was aan een dubbele staart.
</>28mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een dwarsbalk vergezeld van drie
natuurlijke blokjes, geplaatst 2,1.
Helmteken: Een uitkomende drakenkop.
R: S IOHAN VA - DEN VENE
1491 augustus 28 (op sunte Augustinus
dach)
Inv. KK nr. 231 (Don II R m. 734)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 108, Inv. KK nrs. 95
en 591) (Resp. Don II R nrs, 702, 639,
668)

116. Johan van Roderlo, schepen van Kampen.
(J ohan van Roederlo)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
</>27mm.
Een uitgerukte boom met afgezaagde starn
en takken waaraan een wapenschild hangt.
Ter weerszijden het slingerend lint van het
opschrift.
Wapen: Een klimmende, getongde en ge
halsbande hondo
Opschrift: S IOHAN VAN RODERLO
1500 februari 3.
Inv. A nr. 941 (Don II R nr. 837)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 144, Inv. KK nrs, 56
en 237, Inv. G nrs. 162, 166, 278) (Resp,
Don II R nrs, 860, 938, 645, 768, 794
en 671)
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117. Claas Sulman, schepen van Kampen.
(Claes Sulman)
Zegel in graene was aan een dubbele staart.
</>26mm.
Een schuinstaand wapenschild, gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een geharnaste, opwaarts gebogen
arm komcnde uit de linkerflank, met in de
hand een met de punt naar de schouder
gewend kart zwaard,
Helmteken: De uitkomende arm van het
wapen, met de punt van het zwaard neer
waarts gericht.
R: S CLAES SULMAN
1484 oktober 12.
Inv. A nr. 125 (Don II R nr. 649)
Dit zegel hangt ook, eveneens in graene
was, aan: Inv. KK nr. 589 en Inv. G nr. 17
(Don II R nrs. 650 en 648)

118. Berend Hendriksz, schepen van Kampen.
(Berent Henrixsz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
</>25mm.
Een schuinstaand wapenschild, gedekt met
helm, helmteken en dckkleden.
Wapen: Een huismerk.
Helmteken: Een buikvaas.
R: S BERENT HENRICS
1485 maart 24
Inv. KK nr. 275 (Don II Rnr. 654)
(Aan het duplicaat van dit charter hangt
zegel nr. 119)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 61 (Don II R nr. 656)
Inv. KK nrs. 590 (Don II R nr. 658)



119. Berend Hendriksz, schepen van Kampen.
(Berend Henrixsz)
Zegel in groene was aan een dub be le staart.
cp 26 mm.
Een wapenschild in een cirkelvormig bin
nenveld. Het einde van het randschriftlint
is omgebogen.
Wapen: Een huismerk.
R: S BERENT HENRlCKSOEN
1493 januari 24.
lnv. KK nr. 600 (Don IIR nr. 760)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: lnv. KK nrs. 275, 598, 598 (Don
II R nrs. 654, 732, 736)

N.B.: Aan het unicaat van dit charter hangt
zegelnr.118.

120. Gijsbert van Leeuwen, schepen van Kam
pen.
(Gysbert van Leeuwen)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
cp 26 mm.
Een wapenschild, gedekt met helm, helm
teken en dekkleden. Het opschrift op een
slingerend lint.
Wapen: Gedeeld, I Een ankerkruis verge
zeld van zeven blokken, een boven.rechts,
een boven links, een beneden en een tussen
elk paar armen. II Een wassenaar.
Helmteken: Twee olifantstrompen.
R: S GHlESBERT VAN LEWE
1491 september 1
lnv. KK nr. 598 (Don II R nr. 736)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 114,845,917 en KK
nrs. 462, 592, 598, 598 CRespoDon II R
nn. 1078,1066,964,800,677,732,736)
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