
KAMPER SCHEPEN- EN SCHOUTENZEGELS V

door K. Schilder.

De vijftig zegels, die in deze aflevering beschreven worden, zijn waar
schijnlijk zonder uitzondering als wapenzegels te beschouwen. Wegens
verregaande onvolledigheid kan dit aIleen niet met absolute zekerheid
gezegd worden van het zegel van Herman Kruse (nr. 203), hoewel dit
toch weI is aan te nemen, gezien de afkomst van Herman. Achtendertig
zegels zijn compleet met de heraldische attributen als helm, helmteken
en dekkleden; bij de overigen bevinden zich zes zegels die een schild
houder in de vorm van een leeuw, griffioen of wildeman tonen.
Elart Kromme, de zeer vermogende stichter van het Kamper Pesthuis op
de Belt, waaraan de nog aanwezige fraaie gevelsteen "In Golgotha" her
innert, liet een zegel snijden waarap zijn schild aan een boom is opge
hangen.
Bij vier zegels vult het randschrift bijna het gehele veld en ontbreken
aIle verdere toevoegingen. Dit is goed te zien op het zegel van Claas Iger
man. Trouwens, deze schepen heeft tijdens zijn ambtsperiode niet min
der dan drie zegels gebruikt. Het wapen is weliswaar in alle gevallen het
zelfde,maar zegel nr. 197 toont een omgewende haan, nr.198 een staande
en nr. 199 een stappende haan. Het laten snijden van zegel nr. 198 kan
ingegeven zijn door de wens om, evenals zijn mede-schepenen, een zegel
te gebruiken dat beter aan het heraldisch gebruik was aangepast; het la
ten vervaardigen van het derde zegel zal vermoedelijk te wijten zijn aan
het verloren gaan van de voorafgaande, hetzij door verlies, hetzij door
diefstal of anderszins.
Huismerken als wapenfiguren treffen we slechts aan bij de zegels van de
reeds genoemde Elart Kramme (nr. 196), bij Mathijs Hendriksz (nr. 163)
en bij Peter van Elven (nr. 188).
Uit deze reeks van vijftig zegels blijkt ook, dat soms de vader nog een
huismerk voerde, maar de zoon een zuiver heraldisch wapen in zijn zegel
opnam. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Peter van Elven (nr. 188) en bij
Peter van Elven de jongere (nr. 207). De eerstgenoemde zegelt nog met
een huismerk, zijn zoon en opvolger als schepen pronkt met een adelaar
als wapen.
Een analoog geval treffen we waarschijnlijk aan bij Mathijs Hendriksz
(nr. 163) en Hendrik Mathijsz (nr. 195). Nemen we aan, dat het hier
eveneens om een vader en zijn zoon handelt, dan blijkt de vader nog te
zegelen met een huismerk, de zoon echter met een zuiver heraldisch
wapen, namelijk een dwarsbalk, vergezeld van drie krabben (?) geplaatst
2, 1. Maar in dit geval handhaafde de zoon in zijn zegel weI de schild-
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houder, de gehelmde griffioen, die wij reeds bij zijn vader aan troffen.
Ook ditmaal zijn uit de overeenkomst van wapen verwantschappen aan
te tonen, die ook op andere wijze gestaafd kunnen worden. Zo voeren
Jasper Jansz (nr. 162) en Hendrik Kuinretorf (nr, 184) nagenoeg het
zelfde wapen, namelijk drie bloemen. In een charter d.d. 6 juni 1519
wordt Jasper Jansz inderdaad de oom van Hendrik Kuinretorf genoemd.
Aangezien een veel vroegere Hendrik Kuinretorf een geheel ander wapen
voerde, is het aannemelijk, dat de Kuinretorfs hun wapen wijzigden na
dat zij geparenteerd geraakten aan de familie van Jasper Jansz.
Zo zal Lubbert van Ens (nr, 186) een bloedverwant zijn geweest van de
reeds eerder genoemden Lubbert Petersz en Peter Lubbertsz
Zij voeren alle drie als wapen gekruiste pluimen of twijgen.
Vraagtekens blijven altijd.
Ongewoon is stellig het randschrift op het zegel van Johan van Mensla
gen (nr, 196). Er staat op te lezen: Johan van der Vecht V. M. De beide
laatste letters zullen wel een afkorting zijn voor Van Menslagen, maar
waarom de naam Johan van der Vecht daarop prijkt en nog wel voluit,
is voor mij een raadsel.
In deze beschreven periode treffen we als leden van de Raad personen
aan die tot geslachten behoren welke aanvankelijk niet in Kampen woon
achtig waren, maar als late immigranten te beschouwen zijn. We noe
men in dit verband Godschalk ten Indick (nr. 190), Egbert ten Bussche
(nr. 193) en Geert van Essen (nr. 194). Anderzijds is het echter opval
lend, dat pas in de eerste helft van de 16e eeuw telgen uit het geslacht
Glauwe een rol gaan spelen in het stadsbestuur (zie nrs, 168, 191,200),
terwijl -hier toch sprake is van een oude Kamper familie,
die reeds in het begin van de 15e eeuw aanzienlijk genoemd kon worden.
Ca. 1330 is zelfs reeds sprake van een zekere Herman Glauweken!
Rest nog de opmerking, dat vanwege een aantal vrij ernstig geschonden
zegels in sommige gevallen vraagtekens bij de beschrijving moesten wor
den geplaatst.
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161. Tonis van den Grave, schepen van Kampen.
(Thonys van den Grave)
ZegeJ in groene was aan een dubbele staart.
030 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een keper, geblokt van twee rijen,
de bovenste rij van negen, de onderste van
zeven blokken. Het bovenste blok van de
onderste rij is beladen met een rozet.
Helmteken: Twee olifantstrompen.
R: S THOENIS VAN DER GRAVE
1520 maart 6
Inv. KK nr. 126 (Don II R nr. 1088)

162. Jasper Jansz, schepen van Kampen.
(Jaspar Jansz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
028 mm.
Een wapenschild, aan een lint gehouden
door een geknielde wildeman welke zijn
opwaarts gerichte knots met de linkerhand
vasthoudt.
Wapen: Drie gesteeld vijfbladige bloemen,
geplaats 2, 1.
R:SIAZPERIANSSOEN
1524 juli 12
Inv. Am. 756 (Don II R nr. 1133)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene was,
aan: Inv. A nrs, 53 en 63, Inv. KK nrs. 108
en 491 (Resp, Don II R nrs, 1264, 1090,
1253 en 1265)
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163. Mathijs Hendriksz, schepen van Kampen.
(Mathys Henrixsz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 27 mm.
Een gehelmde griffioen welke een wapen
schild voor zich houdt. De gesloten helm
draagt een vlucht als helmteken.
Wapen: Een huismerk.
R: S MATIS HENRICKX
1525 augustus 17
Inv, KK nr. 486 (Don II R nr.llS8)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv, A nrs. 137, 194, 858, Inv.
KK nr. 479, Inv. G nr 278 (Resp , Don II
R nrs. 1111, 1115,1155,1094 en 1114)

164. Willem Brant, schepen van Kampen.
(Wyllem Brant)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 28 mm.
Een griffioen welke een wapenschild voor
zich houdt.
Wapen: Een wassenaar, vergezeld van drie
vijfbladige bloemen, twee boven iedere
punt en een onder de wassenaar. Een schild
zoom beladen met zes lelies, geplaatst drie
boven, een onder en een aan elke zijde.
R: S VILLEM BRANT
1522 augustus 28 (op Sancte Johannes
baptiste avont)
Inv. KK nr. 143 (Don II R nr. 1110)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 86 en Inv, KK nr. 142
(Don II R nrs. 1096 en 1109)



165. Johan van derVecht, schepen van Kampen.
(Johan van der Vecht)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/)29 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een keper vergezeld van drie vogels,
geplaatst 2, I.
Helmteken: Een uitkomende dierenkop
met een lange hals (wolf?).
R: S IOHAN VAN DER VECHT
1523 december 29 (des dinxedaeges na de
kershillige daegen)
Inv. KK nr. 482 (Don IIR nr. 1127)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 8, 9,21,68,236,761,
784 (Don IIR nrs. 1180,1224,1146,1102,
1147,1239,1223) Inv. KK nrs. 20,291,
482,489; 611 (Don IIR nrs. 1128, 1178
1179,1126,1210,1209)

166. Gosen van den Dam, schepen van Kampen.
(Gosen van den Dam zegelt hier als moet
soensman)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/)30 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Gedeeld, I drie bloemen geplaatst
2,1, IIeen bloem
Helmteken: De vierbloemen uit het wapen,
gesteeld en in een houder.
R: S GOSEN DAM
1513 februari 23 (opten eersten dach van
der vasten)
Inv. KK nr 270 (Don II R nr. 997)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 960 (Don II R nr. 1104)
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167. Hendrik Kroeser, schepen van Kampen.
(Henrick Kruser)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(j) 29 mm.
Een griffioen welke een wapenschild voor
zich houdt.
Wapen: Een arendsbeen.
R: S HENRIe KRUSER
1524 juni 27
Inv. KK nr. 481 (Don II R nr. 1132)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 194,858,960, Inv. KK
nr , 483 en Inv. G nr. 278 (Resp. Don II R
nrs. 1115, 1155, 1104, 1135 en 1114)

168. Johan Glauwe, schepen van Kampen.
(Johan Glauwe)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(j) 26 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden. Het op
schrift op een slingerend lint.
Wapen: Een met een aanziende manskop
beladen dwarsbalk vergezeld van drie eikels
met de stelen naar rechts orider, geplaatst
2, 1. Tussen de beide bovenste eikels be
vindt zich een op een drietand gelijkend
merk.
Helmteken: Een aanziende manskop met
lange hals.
R: S IOHAN GLAUUE
1524 juni 27
Inv. KK nr. 481 (Don II R nr. 1132)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs 243, 243, 717, 756,
Inv. G nr. 145 (Resp, Don II R nrs. 1174,
1306,1274,1133 en 1112)



169. Hendrik Wijnkensz, schepen van Kampen.
(Henrick Wynkensz)
Zegel in groene was aan een dub bele staart.
(/)28 mm.
Een leeuw welke met zijn klauwen een wa
penschild houdt. D~ staart van de leeuw is
tussen de poten naar achteren gewend. Het
veld boven en naast het wapen bevat enkele
takvormige bijfiguren.
Wapen: Drie klaverbladen, geplaatst 2, 1.
R: S HENRIe VINKENSZ
1527 september 18
Inv. A nr. 803 (Don II R nr. 1185)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 50, 80, 762, 803, Inv.
KK nrs. 128,483, Inv. G nr. 147 (Resp,
Don II R nrs. 1167,1184,1248,1185,
1166,1135 en 1249)

170. Timan van den Vene, schepen van Kampen.
(Tyrnen van den Vene)
Zegel in greene was aan een dubbele staart.
(/)33 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden. Het opschrift op een
kronkelend lint.
Wapen: Een dwarsbalk, vergezeld van drie
turven, geplaatst 2, 1.
Helmteken: Een uitkomende dierenkop
(griffioen ?), de hals beladen met een keper.
R: Het opschrift wordt gevormd door de
letters T.V.V. (boven) en V.(?).F. R. (onder)
1523 december 9
Inv. A nr. 138 (Don II R nr. 1125)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. KK nr. 75 (Don II R nr. 1124)
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171. Timan van den Vene, schepen van Kampen.
(Tyrnen van den Veen)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 29 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden. Het opschrift op een
slingerend lint.
Wapen: Een dwarsbalk vergezeld van drie
natuurlijke blokjes, geplaatst 2, 1.
Helmteken: Een uitkomende griffioenskop.
R: TIMAN VAN DE VENE
1526 november 19
Inv. A nr. 18 (Don II R nr. 1175)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 19,21,36,51,220,
236,250,759, 811, 813, 844, 859, 965
(Don II R nrs. 1379,1146,1496,1251,
1292, 1147, 1497, 1199, 1391, 1200,
1233,1392,1197) Inv. KK nrs. 129,295,
598,610, Inv. Gnr. 22 (Don II R nrs. 1198,
1504,1502,1195 en 1252)

172. Hendrik van IJsselmuiden, schepen van
Kampen.
(Hendrick van Ysselmuyden)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 29 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een keper vergezeld van drie vo
gels, geplaats 2,1.
Helmteken: Een uitkomende griffoenskop.
R: S HEN .... IISELMU-
1533 mei 7
Inv. A nr. 192 (Don II R nr. 1258)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 8,760,761, Inv. KK
nrs. 76, 114, 291, 291,488 (Resp. Don II
R nrs. 1180, 1205, 1239, 1162, 1237,
1178,1179,1206)
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173. Luitken van Wilsem, schepen van Kampen.
(Luytgen van Wilsum)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(j) 30 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt door
helm, helmteken en dekkleden
Wapen: Gedeeld, I drie rijen schuinrechts
geplaatste ruiten, de bovenste van vier, de
middelste van drie en de onderste van twee
ruiten. II Een veriaagde keper, vergezeld van
drie aanziende manskoppen, geplaatst 2, 1.
Helmteken: Een aanziende manskop.
R: LUKEN VA WILSEM
1529 januari 7
Inv. KK nr. 489 (Don II R nr. 1210)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 52, 65,242,758,784,
858, Inv. KK nrs. 484, 613 en Inv. G. nr.
281 (Resp. Don II R nrs. 1143, 1261,1159,
1189, 1207, 1161,1144,1260, en 1192)

174. Luitken van Wilsem, schepen van Kampen.
(Luytken van Wilssem)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(j) 29 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
tekcn en dekkleden.
Wapen: Gedeeld, I drie rijen schuinrechts
geplaatste ruiten, de middelste van drie ,
de bovenste en onderste van twee ruiten.
II Een verlaagde keper vergezeld van drie
aanziende manskoppen.
Helmteken: Een aanziende manskop.
R: LVITGHEN VAN WILSHEM
1551 september 23
Inv. G nr. 278 (Don II R nr. 1476)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs, 54,95,245,249,
765, 964, Inv. KK nrs, 98, 164 en 294
(Resp, Don II R ms.1418, 1417, 1363,
1492,1447, 1519, 1362, 1316 en 1281)
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175. Claas Doedensz, schepen van Kampen.
(Claes Dodensz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 29 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Drie van oren voorziene potten,
geplaatst 2, 1.
Helmteken: Een pot (zonder oren) tus
sen een vlucht.
R: S CLAES DODENSEN
1525 maart 19
Inv. A nr. 101 (Don II R nr. 1148)
Dit zegel hangt ook , eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 80 (Don II R nr. 1184)

176. Elart Kromme, schepen van Kampen.
(Elart Cromme)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 27 mm.
Een wapenschild opgehangen aan een uit
gerukte, vruchtdragende boom. In de kruin
van de boom is een krukkenkruis geplaatst
en ter weerszijden van de starn bevinden
zich palmtakken.
Wapen: Een huismerk.
R: ELER T KROME
1540 maart 24
Inv. A nr. 212 (Don II R nr. 1323)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 21,51,52,243,244,
844, 968, Inv. KK nr. 487 en Inv. G nr. 22
(Resp. Don II R nrs. 1149, 1251, 1294,
1153, 1309, 1308, 1276, 1193 en 1252)



177. Dirk toe Boecop, schepen van Kampen.
(Dirick toe Boeckop)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 29mm.
Een wapenschild gedekt door helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een ankerkruis in elk van de vier
hoeken vergezeld van twee schuin geplaat
ste blokjes, achter elkaar geplaatst en ge
richt naar de schildhoeken.
Helmteken: Een uitkomende dierenkop
(griffioen ").
R: S DIRCK TO BOECHOP
1526 januari 8
Inv. A nr. 49 (Don IIR nr. 1163)
Dit zegel hangt ook , eveneens in groene
was, aan: Inv. A IUS. 243,251,717,762,
Inv. G nr. 147 (Resp. Don II R IUS. 1306,
1219,1274,1248 en 1249)

178. Johan van Urk, schepen van Kampen.
(Johan van Urck)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 29 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt door
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een geharnaste opwaarts gebogen
arm, komende uit de linkerbovenhoek van
het schild.
Helmteken: De arm uit hetschild , opwaarts
en licht gebogen.
R: S IOHAN VAN OERCK
1538 september 30
Inv. A nr. 844 (Don II R IU. 1308)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A IUS. 130,213, 221, 222,
237,243,714,716,765,844,964, Inv. KK
IUS. 294, 298, Inv. G. IUS. 17, 146, 162,
287 CRespo Don II R IUS. 1216 1374
1373,1390,1376,1168,1203,1246,1218
1441,1170,1169,1426,1202,1247,1217
1235)
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179. Claas Kroeser, schepen van Kampen.
(Claes Kroeser)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 32 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt door
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een arendsbeen.
Helmteken: Een arendsbeen tussen een
vlucht.
R: S CLAES KROSER
1528 april 27
Inv. A nr. 965 (Don IIR nr. 1197)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. Anrs. 70, 759,811,967,Inv.
KK nrs. 129 en 612 (Don II R nrs. 1213,
1200,1199,1268,1198 en 1212)

180. Maarten Voorne, schepen van Kampen.
(Martten Vorn)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 30 mm.
Een wapenschild gedekt door helm, helm
teken en dekkleden. Het opschrift op een
slingerend lint.
Wapen: Een keper, boven vergezeld van
twee vogels en beneden van een voorn.
Helmteken: Een uitkomende dierenkop
(wolf ?).
R: S MARTIN VOERN
1529 januari 15
Inv. KK nr. 330 (Huis Bergh nr. 15)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 9 en 784 (Don IIR
nrs. 1224 en 1223)



181. Claas Kruse, schout van Kampen en Kam
perveen, later schepen van Kampen.
(Claes Kruese)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 27 mm.
Een wapenschild gedekt door helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Drie weerhaken, geplaatst 2, 1,
waarboven een effen schildhoofd.
Helmteken: Een half uitkomende klauwen
de wolf.
R: S CLAES CRUSE
1536 mei 29
Inv. A nr. 717 (Don II R nr.1283)
Dit zegel hangt ook, eveneens in graene
was, aan: Inv. A 10, 115,763 en 876 (Don
IIR nrs. 1277,1256,1284 en 1231)

182. Geert Lose, schepen van Kampen.
(Geert Loese)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 27 mrn.
Een wapenschild gedekt met helm en dek
kleden.
Wapen: Drie wassenaars, geplaatst 2, 1.
R: S GHERT LOESE
1533 maart 20
Inv. A nr. 115 (Don II R nr. 1256)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv, A nrs. 192,221,221,213,
237,764,814,938 (Don II R nrs. 1280,
1373,1407,1374,1376,1319,1406,1344
tnv. KK nr. 294 (Don II R nr. 1281) Inv,
G nr. 278 (Don II R nr. 1476)

183



184

183,. Dirk Geie, schepen van Kampen.
(Derick Geye)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 27 mm.
Een zittende linksgewende arend welke
aan een lint om de hals een wapenschild
draagt en welke in de snavel twee stokken
geklemd houdt.
Wapen: Een vlucht.
R: S DlRICK GHEIE
1533 november 8
Inv. KK nr. 491 (Don IIR nr. 1265)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 244 en 968, Inv. KK
nrs. 164,492 en 611 (Don IIR nrs. 1309,
1276,1316,1339 en 1352)

184. Hendrik Kuinreturf, schepen van Kampen.
(Henrick Kuynreturff)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 30mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Drie gesteelde en geknopte vijfbla
dige bloemen.
Helmteken: Een vleermuizenvlucht.
R: HENRICK KVNRETORFF
1541 december 1
Inv. A nr. 150 (Don II R nr. 1341)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was,aan: Inv. A nrs. 860, 969, Inv. KK nrs.
97,131,294 en Inv. G nr. 171 (Don II R
nrs. 1329,1312,1357,1356,1305,1272)



185. Claas Witte, schout van Kampen en Kam
perveen.
(Claes Witten)
Stempel op papier over was.
(/)28 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt door
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Doorsneden, I effen, II een wasse
naar.
Helmteken: Een vlucht.
R: CLAES WITTE
1555
Rechterlijk archief Kampen, Inv. nr. 106
Dit zegel hangt, in groene was, aan Inv. A
nr. 876 (Don II R nr. 1287)

186. Lubbert van Ens, schepen vanKampen.
(Lubbertvan Ens)
Zegel in rode was aan een dubbele staart.
(/)31 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt door
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Twee gekruiste pluimen.
Helmteken: Een griffioenskop tussen de
pluimen uit het wapen, ongekruist.
R: S LUBBERT VAN ENSSE
1541 december 1
Inv. A nr. 150 (Don II R nr. 1341)
Dit zegel hangt ook, maar dan in groene
was, aan: Inv. A nrs 85, 193, 194,968 en
Inv. KK nr. 87 (Don II R nrs. 1367,1333,
1401,1301 en 1394)
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187. Gerrit Morre, schepen van Kampen.
(Mr. Gerryt Morre)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(j) 28mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt door
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Drie voorwerpen (?), geplaatst2, 1.
Helmteken: Een uitkomende griffiocnskop.
R: M GERlT MORRE
1547 september 19
Inv. A nr. 248 (Don II R m. 1431)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 174 en Inv. KK nr. 492
(Don II R nrs. 1310 en 1339)

188. Peter van Elven, schepen van Kampen.
(Peter van Elven)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(j) 26mm.
Een wapenschild binnen een door het op
schrift gevormd veld.
Wapen: Een huismerk.
R: SIGIL PETER VAN ELVEN
1540 maart 24
Inv. A nr. 212 (Don II R nr. 1323)
Dit zegel hangt oak, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 212,248 en 844 (Don
II R nrs, 1458,1431 en 1441)



189. Ernst van IJsselmuiden, schepen van
Kampen.
(Eernst van Yselmuden)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/J 30mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een kepervergezeld van drie vogels,
geplaatst 2, 1.
Helmteken: Een uitkomende griffioenskop,
de hals beladen met een keper.
R: S ERENST VA ISELMVDEN
1545 maart 26
Inv. A nr. 71 (Don II R nr. 1397)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv.. A nrs. 35,71,87,844,974
en Inv KK nr. 613 (Don II R nrs. 1326,
1398,1505,1372,1484 en 1483)

190. Godschalk ten Indick, schepen van
Kampen.
(Godts ..... )
Zegel in greene was aan een dubble staart.
(/J 27 mm.
Een wapenschild gedekt door helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een (liggende knoestige tak"), ver
gezeld boven van twee zespuntige sterren
en beneden van een wassenaar.
Helmtcken: Een links-schuingewende was
senaar waarbinnen een zespuntige ster.
R: S GOTSCALCI TE - 1-DIC
1556 januari 13
Inv. A nr. 223 (Don II R nr. 1537)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 788, 814, 938 en Inv.
KK nrs. 494 en 598 (Don II R nrs. 1564,
1406,1344,1587 en 1501)
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191. Geert Glauwe, schepen van Kampen.
(MI. Gheert Glauwe)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/)29mm.
Een wapenschild gedekt door helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een met een morenkop beladen
dwarsbalk vergezeld van drie eikels met de
stelen naar links onder gericht en geplaatst
2,1.
Helmteken: Een morenkop.
R: GHEERT GLAWE
1545 november 18
Inv. A nr. 149 (Don II R nr. 1405)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 813 en 859, Inv. KK
nr. 611 (Don II R nrs. 1391,1392 en 1352)

192. Johan Mathijsz, schepen van Kampen.
(MI. Johan Mathysz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 29 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een uit de schildvoet komende be
klede arm met gebalde vuist.
Helmteken: De arm uit het wapen tussen
twee stokken.
R: M IOHAN MATHYSS
1545 maart 26
Inv. A nr. 71 (Don II R nr. 1398)
Dit zegel hangt oak, eveneens in graene
was, aan: Inv. A nr. 71, Inv. KK nrs. 97 en
131 (Don II R nrs. 1397, 1357 en 1356)



193. Egbert ten Bussche, schepen van Kampen.
(Egbert ten Bussche)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/J 32mm.
Een wapenschild gedekt door een op een
stok gestoken helm, helmteken en dekkle
den.
Wapen: Een sehuinbalk.
Helmteken: Een bos van zeven bloemen
met bebladerde stelen.
R: SIGILL EGBERT TEN BVSCH
1550januari 1
Inv. A nr. 765 (Don IIR nr. 1447)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 54, 95, 214, 237, 245
768, Inv. KK nrs. 98 en 598 (Don IIR nrs.
1418,1417,1434,1475,1363,1569,1362
en 1506)

194. Geert van Essen, schepen van Kampen.
(Gheert van Essen)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/J 25 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een sehuinbalk beladen met drie
ruiten in de riehting van de balk.
Helmteken: Twee hoorns.
R: SIGILLVM GERlT VA ESSE
1545 juni 9
Inv. A nr. 194 (Don II R nr. 1401)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs.19, 198, 248, 831,
968, Inv. KK nrs. 100 en 493 (Don II R
nrs. 1379, 1561,1488,1438,1486,1489
en 1510)
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195. Hendrik Mathijsz, schepen van Kampen.
(Henrlyck Mathysz)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
030 mm.
Een gehelmde griffioen, het vizier gesloten,
de staart tussen de poten door naar voren
gestoken, welke een wapenschild voor zich
houdt.
Wapen: Een dwarsbalk vergezeld van drie
(krabben?), geplaatst 2, 1.
Helmteken: Een vlucht.
R: HENRICK MATISZ
1544 maart 13
Inv. A nr. 222 (Don II R nr. 1390)

196. Johan van Menslagen,schepen van Kampen.
(lohan van Menslage)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
029 mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Drie bomen op grond.
Helmteken: Een boom.
R: IOHAN VAN DER VECHT V. M.
1547 juli 7
Inv. G nr. 149 (Don II R nr. 1429)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 766 (fragment) en Inv.
KK nr. 298 (Don II R nrs. 1456 en 1426)



197. Claas Igerman, schepen van Kampen.
(Claes Igerman)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/)28 mm.
Een wapenschild binnen het door het op
schrift gevormd veld.
Wapen: een omgewende haan.
R: SIGIL CLAYS IGERMAN
1556 mei 16
Inv. A nr. 4 (Don IIR nr. 1549)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aam: Inv. A nrs. 72, 86, 212,223,772,
844, Inv. G nr. 281 (Don IIR nrs. 1582,
1432, 1458, 1537, 1547, 1545 en 1574)

198. Claas Igerman, schepen van Kampen.
(Claes Igerman)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/)31 mm.
Een wapenschild gedekt met helm., helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een haan. _
Helmteken: Een vlucht met tussen de bo
venste veren een vrijstaand kruis.
R: CLAES IGERMAN
1565 mei 2
Inv. A nr. 56 (Don IIR nr. 1640)

199. Claas Igerman, schepen van Kampen.
(Claes Igerman)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/)36 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een stapp ende haan.
Helmteken: Een vlucht met tussen de bo- .
venste veren een klein, vrijstaand kruis.
R: S CLAES IG .....
1566 februari 9
Inv. A nr. 207 (Don IIR nr. 1646)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nr. 978 (Don II R nr.1658)
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200. Lambert Glauwe, schepen van Kampen.
(Lambert Glauwe)
Zegel in groene was aan een dub bele staart.
(/)30 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een dwarsbalk met een half-aan
ziende morenkop, waarvan de hoofdtooi
Iinten naar beide zijden uitwaaien.
De balk is vergezeld van drie eikels met
schuin naar beneden gerichte stelen, ge
plaatst 2, 1. De stelen van de twee boven
ste eikels zijn toegewend.
Helmteken: Een morenbuste met half-aan
ziend hoofd. De hoofdtooilinten zijn in een
grote strik geknoopt.
R: S LAMBERT GLAVWE
1548 januari 19
Inv. A 11f. 214 (Don II R nr. 1434)

201. Joachim van Ingen, schepen van Kampen.
(Joachim van Ingen)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 26mm.
Een schuinstaand wapenschild gedekt met
helm, helmteken en dekkleden.
Wapen: Een beurtelings gekanteelde dwars
balk.
Helmteken: Een vlucht.
R: S IOCHUM VA- IGGHE
1551 september 7
Inv. 11f. 237 (Don II R 11f. 1475)



202. Hendrik de Wolfs, schepen van Kampen.
(Henrick Wolfsz)
Zegel in greene was aan een dubbele staart.
030 mm.
Een wapenschild gedekt door helm, helm
teken en dekkleden. Het opschrift op ccn
slingerend lint.
Wapen: Een keper vcrgezeld van drie vogcls,
geplaatst 2, I.
Helmteken: fen uitkomcndc griffioenskop ,
de hals bela den met een keper.
R: S HENRICK DE WOLFFS
1552 april 2
Inv. KK IU. 613 (Don II R nr. 1483)
Dit zcgel hangt ook, eveneens in greene
was, aan: Inv. A IUS. 197,805,974 (Don
II R IUS. 1534, 1613 en 1484)

203. Herman Kruse, schepen van Kampen.
(Herman Kruse)
fragment van het zegel in greene was aan
eeu dubbele staart.
R: KRUSE
1554 maart 12
Inv. KK nr. 598 (Don II R nr. 1506)

204. Caspar Schepelaar, schepen van Kampen.
(Mr. Gasper Scepclar)
Zegcl in greene was aan een dubbcle stuart.
o 29 mm.
Een wapenschild gedckt met helm, helm
token en dck klcdcn ,
Wapen: [en kepcr , vergezcld door dric arcn ,
geplaa tst 2, 1.
Helmtcken: Drie aren met kortc halmcn in
ccn houder.
R: S GASPAR SCHEPELAR
1552 augustus II
Iuv. A nr. 248 (Don II R nr. 1488)
Dit zcgel hangt ook, cvcnccns in groenc
was, aan: Inv. A nrs. 5, 81, 252, 785, 977,
979, lnv. KK nr. 100 en Inv. G nr. 206
(Don II R nrs. 1557, 1660, 1601, 1600,
1653,1661,1489,1610)
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205. Herman van clef Vecht , schepen van
Kampen.
(Mr. Herman van der Vecht)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(/) 29 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm·
teken en dekkleden.
Wapen: Een keper vergezeld door drie vo
gels, geplaatst 2, 1.
Helmteken: Een uitkomende griffioenskop.
R: S HERMAN VAN DER VECHT
1553 februari 28
Inv. A nr 250 (Don II R nr. 1497)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 36, 195 en 964 (Don
II R 1496, 1495 en 1519)

206. Hendrik Hoppenbrouwer, schepen van
Kampen.
(Henrick Hoppenbrouwer)
Zegcl in groene was aan ecn dubbele staart.
(/) 28 mm ..
Een wapenschild binnen een veld gevormd
door een driepas en het zich door die drie
pas slingercnd opschrijf1int. Op de insnijd
dingen van de driepas en tussen de delen
van het opschrift bevinden zich kruisjes.
Wapcn: Een met twee ringcn bcladen dwars
balk, vergczeld van dric baarzen , geplaatst
2, 1.
R: H ....CK HOPPENBROWER
1553 jan uari 1
Inv. A nr. 20 (Don II R nr. 1499)



207. Peter van Elven, de jonge, schepen van
Kampen.
(Peter van Elven de jonge)
Zegel in groene was aan een dubbele staart.
(j) 27 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een adclaar.
Helmteken: Een arendskop.
R: PETER VAN ELVEN
1553 september 1
Inv. KK nr. 598 (Don II R nr.. 1501)
Dit zegel hangt ook, eveneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 5 en 861 (Don II R
nrs. 1557 en 1572)

,208. Herman ter Barchorst, schepen van
Kampen.
(Herman ter Barckhorst)
Zegcl in greene was aan ecn dubbele staart.
(j) 28 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helm
teken en dekkleden.
Wapen: Een dwarsbalk, waarop een paal
van dezelfde dikte als de balk is geplaatst,
welke de bovenste schildhelft in tweeen
deelt. In elk van de drie schilddelen een ge
knopte vijfbladige bloem.
Helmteken: Een bloem uit het wapen met
bebladerdc steel.
R: S HARMEN BARHORS
1565 oktober 23
Inv. A nr. 828 (Don II R nr. 1643)
Dit zegel hangt ook, eveneens in greene
was, aan: Inv. 214,767,860,861, Inv. KK
nrs. 295 en 598 (Don II R IUS. 1662,1552,
1551,1572,1504 en 1502)
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209. Claas Kruse, schepen van Kampen.
(Claes Kruese)
Zegcl in groene was aan een dubbele staart.
(/) 28 mrn.
Een wapenschild gedekt met helm, helm-
teken en dckkleden.
Wapen: Doorsneden, I effen, II drie naast
elkaar geplaatste weerhaken.
Helmteken: Een halfuitkomende klauwen
de wolf.
R: S CLAES KRVSE
1556 mei 16
Inv. A nr. 4 (Don II R nr. 1549)
Dit zegel hangt ook, evcneens in groene
was, aan: Inv. A nrs. 87 (fragmenten), 198,
721,770,772,831,844,844 en Inv. KK
nr. 616 (Don II R IUS. 1505,1561,1685,
1641, 1547, 1648, 1545, 1663 en 1666)

210. Willem van der Schere, schepen van
Kampen.
(Willem van der Schcre)
Zegel in greene was aan een dubbele staart.
(/) 27 mm.
Len wapenschild omgeven door het rand
schrift.
Wapen: Ecn aanzicnde ossckop.
R: S WILLEM VAN DER SCHER·
1554 mei 22
Inv. KK nr. 493 (Don IIR nr. 1510)


