
KAMPER SCHEPEN- EN SCHOUTENZEGELS IV

door K. Schilder

In deze vierde aflevering van de serie schepen- en schoutenzegels wor
den de zegels behandeld van die schepenen, welke hun ambt hebben
aanvaard tussen circa 1480 en 1520.
Van de veertig opgenomen zegels kunnen we er ditmaal niet minder dan
negenendertig als wapenzegels beschouwen. Slechts het zegel van J ohan
Coopsz (nr. 124) vaIt uit de toon omdat het een, niet in een schild ge
plaatst huismerk als hoofdmotief draagt.
Van deze wapenzegels zijn er vier uitgevoerd zonder de heraldische
attributen als helm, helmteken en de meestal zeer summier getekende
dekkleden.
Dan zijn er nog drie zegels welke een als schildhouder aan te merken fi
guur bevatten, waarbij vooral het zegel van Jacob Jansz (nr. 145) in het
bijzonder opvalt. Het heeft namelijk een heilige als schildhouderfiguur.
Voorzover bekend heeft geen enkel ander Kamper magistraatslid een
dergelijke figuur op zijn zegellaten snijden.
Aan de geslachten die een keper als wapenfiguur voeren kunnen we
deze keer toevoegen: Van der Hoeve, Hoff, van der Vecht, van .Llssel
muiden en van Hattem (gedeeld wapen).
De keper wordt meestal vergezeld door vogels, maar ook wei door vis
sen, klaverblad, wassenaar, korven, e.d.
Het wapen van Geert Arentsz is nagenoeg gelijk aan dat van het geslacht
Morre. Het is tot op heden echter nog niet gelukt de wapenfigurcn te
determineren.
Door vergelijking van eerder gepubliceerde zegels is van de Van der
Vene 's die nu zijn opgenornen , de waarschijnlijke ~afkornst vast te
stellen. Ook hier blijkt het weer duidelijk om geheel verschillende fami
lies te gaan.
Het zegel van Timan van der Wede (nr. 130) stelt ons voor een pro
bleem. Het is volkomen gelijk aan dat van Timan van Wilsern (nr. 157),
behalve dat in laatst genoemde zegel in het randschrift DER WEDE is
veranderd in WILSEM.
We kunnen het volgende veronderstellen:
Omdat op de geregelde·lijst van Kamper magistraten, welke aanvangt in
het jaar 1475, geen Timan van der Wede maar wei een Timan van Wil
sum voor het jaar 1491 als schepen voorkomt, zal het zijn dat Timan
omstreeks die tijd zijn naam heeft veranderd. Degene die het charter
heeft geschreven heeft nog de oude naam gebruikt en het zegel was
door de stempelsnijder nog niet gewijzigd.
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Het wapen dat Timan voerde (ook onder de naam Van der Wede) was
een zuiver \ran Wilsem wapen.'
Het zegel van Bartolt van Wilsem (nr. 131) is nagenoeg gelijk aan het
zegel van een oudere Bartolt (nr, 95). Slechts de dubbele punten achter
het woordje VAN ontbreken bij het jongste zegel,
Peter Lubbertsz (nr, 141) welke schepen was in de jaren 1503-1505 en
Peter Lubbertsz (nr. 150) die in de schepenlijst voorkomt als "de olde "
(1509-1519) kunnen identiek zijn. Het kwam vaker voor dat iemand
met onderbrekingen in de raad zat. Het toevoegsel "de olde" was nodig
omdat er in de gezworen gemeente een Peter Lubbertsz de jonge zitting
had (1504-1508).
De schepen Lubbert van Hattem (nr. 149) was naar zijn wapenfiguur
te oordelen aan de Lubbertsz' verwant.
Geert Borchartsz (nr. 154) kan via de gemeensman Borchart Geertsz
(1489-1493) een kleinzoon zijn van een voorgaande Geert Borchartsz
(nr, 105).
Otto Budel (nr, 146) was naar een helft van zijn gedeelde wapen te oor
delen verwant aan de Klinge's, welke drie bellen voerden ,
Het wapen van Hendrik Voome tenslotte is volkomen afwijkend van
dat der voor - en na hem optredende Voorne's.
Na de kleine Kamper revolutie van het jaar 1519, die uitmondde in een
regeringsverandering, verdwenen de meesten van de tot die tijd in de
raad zitting hebbende personen en kwamen hierin ook niet weer terug.
Dit wil met zeggen dat ook hun nakomelingen werden uitgesloten. De
namen van patriciersgeslachten bleven ook na 1519 een groot aandeel
uitmaken van de lijsten van schepenen en raden.

L Het veranderen van de naam kwam vaker VOOL Zie hiervoor hetgeen geschre
yen is in de vorige aflevering aangaande Bartold Ludekensz.
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121. Gosen van Hattern , schepen van Kampen.
(Gosen van Hatthem)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/)27 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Gedeeld; I een wassenaar, II een
verlaagde keper, vergezeld boven van twee
vogels en beneden van een wassenaar.
Helmteken: Een uitkomende wolven
kop (?).
R: S GOESEN VAN HATTEM
1491 maart 10
Inv. A nr. 931 (Don II R nr. 726a)

122. Lambert van der Hoeve, schepen van Kam
pen.
(Lambert van der Hoeve)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/)29 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt door
helm, helmteken en dekk!eden.
Wapen: Een keper, vergezeld boven van
twee vogels en beneden van een klaverblad.
Helmteken: Drie gepunte palen.
R: S LAMBERT VA-D"1IOVE-
1496 maart 3
Inv. A nr. 780 (Don II R nr. 780)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 47, 712,939,942,
943, 944 (Don II R nrs. 811, 859, 812,
840, 839, 846) Inv. KK nrs. 133, 227,
463, 591 (Don II R nrs. 765, 710, 814,
668)
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123. Heyman Maasz, schepen van Kampen.
(Heyman Maessoen)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/)25 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm. helmteken en dekkleden.
Wapen: Een dubbelstaartige klimmende
leeuw.
Helm teken: Een aanziend mensenhoofd
met dikke neerhangende haarvlechten.
R: SIL HEIMAN MAESSOEN
1491 april 14
Inv. KK nr. 111 (Don II R nr. 728)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. KK nr. 281 en G nr. 287
(Don II R nr. 802, de laatste niet opgeno
men in de regestenlijst)

124. Johan Coopsz, schepen van Kampen.
(J ohan Coipsoen zegelt hier voor Mette
Hoens als getuige)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/)28 mm.
Een huismerk in een cirkelvormig binnen
veld. Het randschrift is versierd met ranken.
R: S IOHAN COEPSENSOEN
1487 april 2
Inv. A nr. 76 (Don II R nr. 682)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv, KK nrs. 224 en 548 en Inv,
G nr. 148 CRespoDon II R nrs. 592, 325
en 741)

125. Kerstken Johansz, schepen van Kampen.
(Kerstken Johanszcen)
Zegel in groene was aan een dub bele staart.
(/)26 mm.
Een wapenschild in een cirkelvormig veld.
Wapen: Een huismerk.
R: S KERSTKEN IOHANSZ
1492 mei 22
Inv, A nr. 46 (Don II R nr. 752)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 144 en 782, Inv. KK
nrs. 82,461 en 595, Inv. G nr. 162 (Resp.
Don II R nrs. 718, 788, 753, 755, 717,
768)



126. Evert van den Vene, schepen van Kampen.
(Evert van den Vene bezegelt mede voor
Berent Hoyer)
Zegel in groene was aan een dub bele staart.
(/J 26 mm.
Een griffioen welke een wapenschild voor
zich houdt. De wijd gespreide vleugels ra
ken de randen van het zegelbeeld.
Wapen: Twee kepers, de bovenste links en
de onderste rech ts geknot.
R: SEVERT VKDE'VENE
1505 augustus 14
Inv. KK nr. 71 (Don II R nr. 901)
Dit zegel hangt ook , eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 50, 63,48,76,101,
713, 801, 845, 933, 937 (Don II R nrs.
1167,1090,1037,919,1148,1034,808,
1066, 751, 807) Inv. KK nrs. 56, 124,
128,473 (Don II R nrs. 886, 940,1166,
1003) Inv. G nr. 15 (Don II R nr. 698)

127. Roderik van Endoven, schepen van Kam
pen.
(Roederick van Endoven)
Zegel in groene was aan een dub bele staart.
(/J 25 mm.
Een wapenschild in een binnenveld ge
vormd door drie gotische bogen, verbonden
door gebogen lijnen. Alles voorzien van
traceringen.
Wapen: Een ankerkruis.
R; S RODERIC VA-ENDOVEN
1501 mei 26
Inv, A nr. 954 (Don II R nr. 852)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 69, 127, 136,146,
780, 783, 917, 946 (Don II R nrs. 901a,
951, 830, 851, 770,928,953, 874) lnv.
KK nr. 594 (Don II R nr. 827)
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128. Claas Kruse, schepen van Kampen.
(Claes Kruse)
Zegel in groene was een aan dubbele staart.
027 mrn.
lien schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helm teken en dekklcden. Het op
schrift staat op een slingerend lint.
Wapen: Drie weerhaken, geplaatst 2, 1,
waarboven een effen schildhoofd.
Helm teken: Een halfuitkomende klauwen
de wolf.
R: S CLAES KRUSE
1494 oktober 5
Inv. KK nr. 329 (Huis Bergh nr. 14)

129. Willem Morre, schepen van Kampen.
(Willem Mor)
Zegel in groene was een een dubbele staart.
028 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helm teken en dekkleden. Het op
schrift bevindt zich op een slingerend lint.
Wapen: Drie voorwerpen, geplaatst 2, 1,
waarvan de beide bovensten zijn toege
wend. (aamb,eelden?)
Helmteken: Een uitkomende griffioenskop.
R: S WILLE-MORRE
1514 november 20
Inv. A nL 809 (Don II R nr. 1012)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 128 en 238, KK nrs.
124 en 459, G nrs. 149 en 166. (Resp.
Don II R nrs. 975, 841, 940, 729,986 en
794)



130. Timan vanderWede, schepen van Kampen.
(Tydeman van der Wede)
Zegel in groene was een een dubbele staart.
(/J 29 mm.
Een wapenschild gedekt met helm. helm
teken en dekkleden,
Wapen: Gedeeld; I, drie schuinbalken, de
middelste bezet met drie, de bovenste en
onderste met twee ruiten, II een keper ver
gezeld van drie aanziende manskoppen,
geplaa tst 2, 1.
Helmteken : Een aanziend borstbeeld met
afgehouwen armen, het hoofd getooid met
een lint.
R: TIMAN VAN DER WEDE
1491 december 17
Inv. G nr. 742 (Don II R nr. 742)
(Vergelijk het zegel van Timan van WiJ
sem!)

131. Bartolt van Wilsem, schepen van Kampen.
(Bartolt van Wylsurn)
Zegel in groene was een een dubbele staart.
(/J 26 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Gedeeld; I drie schuinbalken, de
rniddelste bezet met drie, de bovenste en
onderste met twee ruiten, II Een keper,
vergezeld van drie aanziende manskoppen,
geplaatst 2, 1.
Helmtekcn : Een aanziend borstbeeld met
afgehouwen arm en.
R: S BERTOLT VAN WILSEM
1505 oktober 29
Inv. A nr. 875 (Don IIR nr. 902)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 127, 150, 917, 946,
947, KK nrs. 18, 107,594 en P nr. 12.
CRespoDon IIR nrs. 951, 984, 953, 874,
923,985,777,827 en 922)
N.B. Dit zegel is bijna gelijk aan zegeJ nr.
95. Slechts in het randschrift is een gering
verschil op te merken.
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132. Hendrik van den Vene, schepen van Kam
pen_
(Henrick van den Vene)
Zegel in groene was een een dubbele staart.
(jJ 27mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helmte
ken en dekkleden.
Wapen: Een dwarsbalk, vergezeld van drie
natuurlijke blokjes, geplaatst 2, 1.
Helmteken : Een uitkomende drakenkop,
R: S HENRIe VA-DEN VENE
1503meill
Inv. A nr. 942 (Don II R nr. 868)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was~ aan: Inv. A nr. 239, KK nrs. 25, 25,
466, G nr. 278 (Resp. Don II R nrs. 867,
832, 835, 866, 833)

133. Geert van Ingen, schepen van Kampen.
(Geert van Ingen)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(jJ 27 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt door
helm, helmtcken en dekkleden. Het op
schrift op een slingerend lint.
Wapen: Een beurtelings gekanteelde
dwarsbalk.
Helmteken: Een vlucht.
R: S GEERT VAN INGE-
1500 april 30
Inv. A nr. 942 (Don II R nr. 840)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv, A nrs. 47, 144, 241,939,
943, 944 (Don II R nrs. 811, 860,989,
812, 839, 846) Inv. KK nrs. 238, 263,
468 (Don II R nrs. 871, 814, 905) Inv. G
nrs. 17 en 143 (Don II R nrs. 887 en 1067)



134. Evert ten Acker, schepen van Kampen.
(Evert ten Acker)
Zegel in greene was aan een dubbele staart.
(/) 25 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden. In het
midden veld van het zegel zijn versieringen
van driebladige bloemen aangebracht,
waarvan een boven en een naast het schild.
Wapen: Een keper, boven vergezeld van
twee vogels en beneden van een vis.
Helmteken: Een uitkornende griffioenskop.
R: SEVERT VA-DE-ACKE-
1503 oktober 24
Inv. A nr. 771 (Don II R nr. 875)
Dit zegel hang ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 67, KK 25, KK 25, G
278 (Don II R IUS. 805, 832, 835 en 833)

135. Johan van der Vecht, schepen van Kampen.
(Johan van der Vecht)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/J 28 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden,
Wapen: Een keper, vergezeld van drie vo
gels, geplaats 2,1.
Helrnteken : Een uitkomende (wolfs?) kop.
R: S IOHAV A-DER VECHT
1497 juli 10
Inv. KK nr. 462 (Don II R nr. 800)
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136. Cleys "an Urk, schepen van Kampen.
(Cleys van Urck)
Zegel in groene was aan een dub bele staart.
(jJ 29 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een geharnaste opwaarts gebogen
arm, komende uit de rechter bovenhoek
van het schild.
Helmteken : De arm uit het wapen.
R: S CLEIS VAN URC
1516 juni 27
Inv. A nr. 137 (Don IIR nr. 1036)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 79, 145, 174, 712,
941 (Don II R nrs. 816, 972, 987, 859,
837) Inv. KK nrs. 108,133,591 (Don IIR
nrs. 914, 916, 971, Inv. G nr. 287 (Don II
R nr. 838)

137. Hendrik Hoff, schepen van Kampen.
(Henrick Hoff)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/).27 mm.
Een schuinstaand wapenschild, gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een keper, vergezeld van drie om
gekeerde bijenkorven.
Helmteken: Drie veren, waarvan de middel
ste is geplaatst in een korf uit het wapen.
R: SI HENRICK HOFF
1516mei5
Inv. A nr. 713 (Don II R nr. 1034)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 21, 21, 137,220,
215, 243, 243, 714, 754, 949, 950, 967
(Don II R nrs. 842, 1149, 1036, 1292,
909, 1153, 1174,1203,1011,1009,1010,
1268) Inv, KK nrs. 51, 56,126,294,612
(Don II R nrs. 908, 886, 1088, 1305,
1212) Inv. G nrs. 17 en 281 (Don II R
nrs. 887 en 1293)



138. Dirk van Hoitsende, schepen van Kampen.
(Dirick van Holtzende)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
025 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmtcken en dekkleden.
Wapen: Een keper, vergezeld van drie vo
gels geplaatst 2, I.
Helmteken: Een griffioens(?)kop.
R: S DIRCK VA-HOLTSE-DE
1518ju!i I
Inv. A nr. 954 (Don IIR nr. 1063)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 48 en 811 (Don IIR
nrs. 1037 en 1061) Inv. KK nrs. 468 en
606 (Don IIR nrs. 905 en 934)

139. Hendrik Voome, schepen van Kampen.
(Henrie Voirne)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.

\ 027 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden. Het rand
schrift op een slingerend lint.
Wapen: Een dwarsbalk beladen met drie
zespuntige sterren, in de rechter boven
hoek vergezeld door een (?). -
Helmteken: Een uitkomende (draken?)
kop.
R: HENRICK VORNE
1505 september 20
Inv. AnI. 69 (Don II R nr. 901a)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene,
was, aan: Inv. A nr. 783 en KK nr. 148
(Don IIR nrs. 928 en 829)
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140. Pelgrim Pannert, schepen van Kampen.
(Pilgrym Pannert)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
((J 25 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm. helmteken en dekkleden.
Wapen: Een linker schuinbalk, beladen
met drie latijnse kruizen in de riehting van
de balk.
Helmteken : Een wolfskop tussen een
vlucht en een afgezaagde tak.
R: S PILGR(PANERT
1509 september 4
Inv. AnI. 781 (Don II R nr. 962)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 121, 173,780,875,
948 KK nr. 134 en G nr. 145 (Resp. Don
II R nrs. 869,930, 961, 902, 958, 870,
1023)

141. Peter Lubbertsz, schepen van Kampen.
(Peter Lubbertsz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
((J 26mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden. Het opschrift op een
slingerend lint.
Wapen: Gedeeld; I twee gekruiste twijgen,
II een vogel.
Helmteken: De twijgen uit het wapen,
ongekruist.
R:
1503 rnei 4
Inv. A nr. 239 (Don II R nr. 867)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. AnI. 942 Inv. KK nrs. 193
en 466 (Resp, Don II R nrs. 868, 512 en
866)



142. Geert Arentsz, schepen van Kampen.
(Gheert Aerntsz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/J 26 mm.
Een leeuw welke een wapenschild voor
zich houdt. Het schild is bevestigd aan een
lint dat de leeuw am de nek heeft.
Wapen: Drie voorwerpen, geplaatst 2,1.
(vergelijk het wapen van de familie Morre)
R: S GHERT AERTSO
1508 maart 19
Inv. A nr. 126 (Don II R nr. 936a)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 145, 174, 949, 950,
955 (Don IIR nrs. 972;987,1009,1010,
1064) Inv. KK nrs. 56, 74, 99, 108, 133,
591 (Don II R nrs. 938, 1033,937,914,
916,971) G nr. 21 (Don II R nr. 988)

143. Wolter van Uterwyck, schepen van Kam
pen.
(Wolter van Uterwyck)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/J 27 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Drie kanrjen , geplaats, 2, 1.
Helmtekcn : Een bundel afgesneden veren.
R: S VOLTER '" UTERVICK
1509 mei 22
Inv. A nr. 240 (Don II R nr. 954)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 239 KK nr. 608 en G
nrs. 17, 162 (Resp, Don II R nrs. 957,
1008,1075,1017)
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144. Bartolt Jonge, schepen van Kampen.
(Bartolt Jonghen zegelt hier voor de wedu
we van Roderick Vridach als haar getuige)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/J 28 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden. Het einde
van het randschriftlint is terug gebogen en
naar buiten omgebogen.
Wapen: Een ankerkruis vergezeld van
zeven blokken, waarvan een boven rechts,
een boven links, een beneden en een tus
sen elk paar armen.
Helmteken: Een eenkhoorn 0).
R:SBARTOLTIONGHE
1490 juli 1~ (op sante Margareten dach)
Inv, KK TIr. 589 (Don II R nr. 714)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 34 (Don IIR nr. 899)
en aan KK nr. 330 (Inv. Huis Bergh nr. 15)

145. Jacob Jansz, schepen van Kampen.
(Jacob Jansz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/J 27 mm.
Een heilige welke zijn rechterhand zege
nend boven een wapenschild houdt. Aan
de voeten van de heilige een hondo
Wapen: Drie gesteelde l.loemen, geplaatst
2, 1.
R: IACOP IOH ...
1507 oktober 12
Inv. A nr. 173 (Don IIR nr. 930)



146. Otto Budel, schepen van Kampen.
(Otto Budel)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 29 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden. Het randschrift is aan
gevuld met een arabeskenversiering en een
ruitenkruisje.
Wapen: Gedeeld; I drie linkerschuinbal
ken, II drie bellen ofklingen, geplaatst 2, l.
Helmteken : Een bundel afgesneden veren.
R: S OTTO BUDEL
1506juni4
Inv. A nr. 17 (Don II R nr. 912)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. A IUS. 67 en 241 (Don II R
nrs. 913 en 989)

147. Johan van den Vene, schepen van Kampen.
(Johan van den Vene)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden. Het opschrift staat op
een slingerend lint.
Wapen: Een dwarsbalk, vergezeld van drie
turven, geplaatst 2, 1.
Helmteken: Een uitkomende drakenkop.
R: S IOHAN V.N DEN VENE
1519 februari 11
Inv. A nr. 755 (Don II R nr. 1070)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 190,761, 856, 917
(Don II Rnrs. 1085, 1019, 1071,964) Inv.
KK nrs. 16,289,476 (Don II R nrs. 965,
1020,1018)
N.B. Er waren gelijktijdig twee schepenen
die Johan van den Vene heetten. De een
was schepen van 1507 tot 1519 en de an
der van 1516 tot 1519. Aangezien boven
genoemde zegels hangen aan charters uit
de periode 1509-1519 kunnen ze slechts
van eerstgenoemde zijn.
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148. Maas Maasz, schepen van Kampen.
(Maes Maesz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/)26 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden. Het op
schrift staat op een, over het hele zegel
beeld slingerend lint.
Wapen: Een klimmende leeuw.
Helmteken: Een aanziend mensenhoofd.
R: S MAES MAESSENS
1507 april 12
Inv. P nr. 12 (Don II R nr. 922)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 780, 781, 781, 784,
947, 948, 949, 951 (Don II R nrs. 961,
898, 962, 1056, 923, 958, 1000, 1016)
Inv. KK nrs. 142, 143,479,605 (Don II
R nrs. 1109, 1110, 1094,900)

149. Lubbert van Hattem,schepen van Kampen.
(Lubbert van Hattem)
Zegel in groene was aan een dub bele staart.
(/)27 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden. Het op
schrift op een slingerend lint.
Wapen: Twee gekruiste, aan een zijde be
bladerde twijgen.
Helmteken : Een wolven(?)kop tussen de
twijgen uit het wapen.
R: S LlJBBERT VAHATT-
1523 december 9
Inv. A nr. 138 (Don II R nr. 1125)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 49, 52, 781, 917
(Don II R nrs. 1163, 1143, 1043, 944)
Inv. KK nrs. 75 en 471 (Don II R nrs.
1124 en 943) Inv. G nrs. 20 en 287 (Don
II R nrs. 1044 en 967)



150. Peter Lubbertsz, schepen van Kampen.
(Peter Lubbertsz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/)27 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Twee gekruiste, eenzijdig bebla
derde twijgen.
Helmteken: De twijgen uit het wapen,
ongekruist.
R: S PETER LUBBERTSOE
1519 augustus 25
Inv. KK nr. 478 (Don II R nr. 1082)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 956 en KK nr. 609
(Don II R nrs. 1081 en 1027)

151. Johan Kruse, schepen van Kampen.
(1ohan Kruese)
Zegel in groene was aan een dub bele staart.
(/)27 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen : Drie weerhaken, geplaatst 2, 1,
waarboven een effen schildhoofd.
Helmtcken : Een halfuitkomende klauwen
de wolf.
R: S IOHAN KRUSE
1515 februari 1
Inv. A nr. 951 (Don II R nr. 1016)
Dit zegel (fragment) hangt ook, eveneens
in groene was, aan: Inv. A nr. 812 (Don II
RnLI073)
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152. Jacob Klinckenberg, schepen van Kampen.
(Jacob Clvnckenborgh)
Zegel in groene was aan een dub bele staart.
(/)27 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een dwarsbalk, vergezeld van drie
schuingeplaatste natuurlijke blokjes, ge
plaatst 2, 1.
Helmteken : Een aanziend borstbeeld met
afgehouwen armen.
R: S IACOB KLINCKE-BERCH
1518juli 1
Inv. A nr. 954 (Don II R nr. 1063)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
wasvaan: Inv. A nrs. 811 en 938 en Inv.
G nr. 142 (Resp. Don IIR nrs. 1061,1042
en 991)

153. Jacob van Holtsende, schepen van Kampen.
(Jacob van Holtsende)
Zegel ingroene was aan een dub bele staart.
(/) 27mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden. In het
midden veld bevindt zich naast het helm
vizier een op een weitas lijkend voorwerp.
Wapen: Een keper, vergezeld van drie vo
gels, geplaa ts 2, 1.
Helmteken: Een griffioens(?)kop.
R: S IACOB VAHOLTSE-DE
1512 november 13
Inv. KK nr. 96 (Don II R nr. 993)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 71 en 781 (Don II R
nrs. 1058 en 1043) Inv. G nr. 20 (Don II
R nr. 1044)



154. Geert Borchartsz, schepen van Kampen.
(Geert Bo rchar tsz )
Zegel ingroene was aan een dub bele staart.
(/J 29 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een Sint Adrieskruis, in iedere
hoek vergezeld van een lelie.
Helmteken: Een naar boven gedraaide
wrong waarop een lelie uit het wapen.
R: S GHERT BORGERTEN
1511 december 2
Inv. A nr. 150 (Don II R nr. 984)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: A nrs. 204, 241, 243, 860, 964
(Don II R nrs. 1271, lOn, 1168, 1329,
1170) Inv. KK nrs. 18, 76, 108, 294,609
(Don IIR nrs. 985, 1162, 1253, 1169 en
1027) Inv. G nr. 145 (Don II R nr. 1112)

155. Geert Lose, schepen van Kampen.
(Geert Leese)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/J 27 mm.
Een wapenschild gedekt met helm en dek
kleden.
Wapen: Drie wassenaars, geplaatst 2, 1.
R: S GHERT LOESE
1513 mei 18
Inv, A nr. 781 (Don II R nr. 1002)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 84, Inv. KK nr. 4Tl en
Inv. G nr. 145 (Resp. Don II R nrs. 1026,
1074 en 1023)
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156. Johan Wolfsz, schepen van Kampen
(Johan Wolfsz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/J 36 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
.teken en dekkleden.
Wapen: Een keper vergezeld van drie
vogels.
Helmteken : Een uitkornende wolfskop, de
hals beladen met een keper,
R: S IOHAN WOLFFS
1524 september 23
Inv. A nr. 80 (Don II R nr. 1136)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 717, 754, 763, 242,
809, 858, 938, KK nrs. 108, 610 en G nr.
287 CRespo Don II R nrs. 1283, 1011,
1284, 1159, 1012, 1161, 1042, 1142,
1195 en 1235)

157. Timan van Wilsem, schepen van Kampen.
(Tyd eman van Wilsern)
Zegel in groene was een een dubbcle staart.
(/J 29 mm.
Een schuinstaand wapenschi1d gedekt met
helm, helmtekcn en dekkleden.
Wapen: Gedee1d; I drie schuinbalken, de
middelste bezet met drie, de bovenste en
onderste met twee ruiten, II een keper,
vergezeld van drie aanziende manskoppen.
Helmteken : Een aanziend borstbeeld met
afgehouwen armen, het hoofd getooid met
een lint.
R: S TIMAN VAN WILSEM
1518 september 16
Inv. A nr. 955 (Don IIR nr. 1064)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. KK nr. 74 (Don II R. nr.
1033)



158. Geert van ¥sselmuiden, schepen van Kam
pen.
(Geert van ¥sselmuyden)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 31 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een verlaagde keper, vergezeld van
drie meerltjes, geplaatst 2, 1.
Helmteken : Een uitkomende wolfs(?)kop.
R: S SIGLU-GHEERT VAN ISSELMUD-
1519 februari 11
Inv. A nr. 755 (Don IIR nr. 1070)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 86 en 856 (Don IIR
nrs. 1096 en 1071)

159. Jacob Hoppenbrouwer, schepen van Kam
pen.
(Jacob Hoppenbrouwer)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/)29 mm.
Een wapenschild binnen een veld gevormd
door een driepas en het zich door die drie
pas slingerend lint van het opschrift. Op de
insnijdingen van de driepas en tussen de
delen van het opschrift bevinden zich
kruisjes.
Wapen: Een dwarsbalk beladen met twee
ringen, vergezeld boven van ~wee en onder
van een baars.
R: S IACOB HOPPENBROWER
1519 augustus 25
Inv. KK nr. 478 (Don IIR nr. 1082)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 130, 192, 716,757,
765, 784, 956 (Don II R nrs. 1216, 1258,
1246,1171,1218,1056,1081) Inv. G nrs.
146, 162, 171 (Don II R nrs. 1247, 1217,
1272)
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160. Johan SchepeJaar, schepen van Kampen.
(Johan ScepeJer)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/J 27 mm.
Een wapenschild hangende aan een krans
van knoestige ranken door welke het
schild geheel wordt omringd.
Wapen: Drie aren zonder halm, geplaatst
2, 1.
R: IAN SCEPELER
1525 augustus 17
Inv. KK nr. 486 (Don II R nr. 1158)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. A 65, 68, 80, 80, 84, 149,
758,760,844 (Don II R nrs. 1261, 1102,
1136, 1444, 1443, 1405, 1189, 1205,
1372) Inv, KK nrs. 108, 114, 488, 613
(Don II R nrs. 1142, 1237, 1206,1260)
Inv, G nrs. 143 en 281 (Don II R nrs.
1067 en 1192)


