
KAMPER SCHEPEN- EN SCHOUTENZEGELS X

door K. Schilder

Op 29 januari 1795 eindigde in Kampen de bestuursvorrn die de stad
eeuwenlang had gekend. De omwenteling die zich vanuit Frankrijk over
een deel van Europa verbreidde, was ook hier begonnen; gelukkig zonder
geweld of bloedvergieten.
Door een aantal patriottische Kampenaren was op 28 januari 1795 een
Comite Revolutionair gekozen dat bij monde van de progressieve
predikant J. Kantelaar de volgende dag, uit naam van het yolk de he le
magistraat en de gezworen gemeente ontsloeg. Mede onder druk van een
naderend leger van Franse en Patriotse troepen protesteerde niemand
van het oude regiem tegen dit ontslag.
Een nieuw, voorlopig bestuur werd op min of meer democratische wijze
gekozen en onder de titel "Voorlopige Representanten van het Volk"
geinstalleerd.'
Dat zich door de "revolutie" in Kampen geen echt schokkende ver
anderingen in het stadsbestuur voordeden, blijkt uit het feit dat er onder de
veertien Representanten zes leden van de oude magistraat en een lid van
de gezworen gemeente zaten. Voor de oude stadssecretarissen koos men
zelfs geen enkele nieuwe; ze werden alle drie in hun functie gehand
haafd.?
Het is, gezien het bovenstaande, dus niet verwonderlijk dat we tot ver na
hetjaar 1800 nog zegels van schepenen - ofmunicipaliteitsleden, zoals ze
later werden genoemd - aantreffen die ook tijdens de Republiek der
Verenigde N ederlanden in de Raad van Kampen zitting hadden gehad.
In de aan de omwenteling voorafgaande periode 1763-1794 werden de
schepenen waarvan in deze aflevering de zegels worden beschreven, in het
stadsbestuur gekozen.!
Een deel van hen stamde uit families die al eerder leden voor de magistraat
hadden geleverd, zoals: Coops, Van der Merwede, Stennekes, Van
Hemert, Van Knuth en Van Ingen; anderen kwamen echter uit geslachten
die wat Kampen betreft nog nooit aan bod waren gekomen, te weten: Ten
Oever, Bondam, Op ten Noort, Van Goutum, Schultz, Bijsterbos,
Nessink, Van Heimenberg en Strockel.

Arnold Hendrik ten Oever (nr. 400) was een zoon van de gemeensman dr.
Gerrit Jan ten Oever en Gesina van Renoy. Het wapen op zijn zegel is
gelijk aan dat wat Everhardus ten Oever uit GOOf reeds in 1646
voerde."
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Een wapen gelijk aan het vrijkwartier in het wapen van Arnold Hendrik,
werd in 1630 gevoerd door Johan ten Oever die later burgemeester van
Hasselt werd.'
Gerhard Bondam (nr. 405), geboren in Kampen in 1754 was een zoon van
de bekende historicus professor Peter Bondam. De stamvader van zijn
geslacht, de uit Lotharingen afkomstige Peter Bondam, was als cavalerist
in de afdeling van een ritmeester Morre, in 1628 in Kampen gehuwd met
een meisje uit Zwartsluis.
Gerhards grootvader Rutger Bondam, geboren in 1698, de eerste van de
familie die in Kampen een open bare functie bekleedde, voerde in zijn
wapen behalve een wiel ook nog een hek."
De familie Op ten Noort was afkomstig uit Gelderland. Waarschijnlijk
door het huwelijk van Joost Jan Op ten N oort, burgeneester van Zutphen,
met Geertruida -Margaretha Daendels, de dochter van de Kamper
burgemeester Gerhard David Daendels, kreeg de familie Op ten Noort
vaste voet in Kampen.
Jan Gijsbert Reinder (nr. 409) en JoostJ an (nr. 413), respectievelijk zoon
en kleinzoon van de Zutphense burgemeester, hebben beiden de functie
van schepen van Kampen bekleed. Joost Jan volgde als 25-jarige
jongeman in 1788 zijn, bijna een halfjaar tevoren overleden vader in de
Raad op. Zelf stierf hij in 1830 als oud vice-president van de rechtbank in
Zwolle.
Bernard van Goutum (nr. 410) was behalve schepen ook medicus; hij was
in Kampen geboren in 1710 als zoon van Jan van Goutum en Aaltje de
Pool, een dochter uit het reeds lang in Kampen wonende geslacht De
Pool.
Goutum is een dorp in Friesland en de halve adelaar die de Van Goutums
in hun wapen voerden is typisch Fries; wemogen daarom weI aannemen
dat dit geslacht uit Friesland afkomstigwas.
De familie Schultz stamt uit Brandenburg. De uit dit vorstendom
afkomstige militair Ephraim Schultz trouwde in 1714 met het Kamper
meisje Barta Bruinier. Uit dit huwelijk werd in 1738 Barend Frederik
Schultz (nr. 411) geboren.Aan zijnverkiezingin de Raad zal niet vreemd
geweest zijn het feit dat zijn oom Giliam Bruinier hem in dat collegewas
voorgegaan.
Een figuurzoals op het wapen van de familie Schultz tretTenweopNoord
Nederlandse wapens slechts zelden aan.
Willem Bijsterbos (nr. 412) die in 1808 overleed, trouwde in 1762 met
Catharina, de dochtervan de Kamper burgemeesterNicolaas vanBerkum.
Zijnvaderwas JurriaanBijsterbos die in 1749 en 1750 inKampeneen van
de armenmeesters was.
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Het geslacht Bijsterbos waartoe Willem behoorde was reeds vanaf ver
voor 1700 in Kampen gevestigd. Enkele nakomelingen van Willem
noemden zich Van Berkum Bijsterbos.
Willem Jan Nessink (nr. 414) was een zoon van de bewerker van het
Overijsselse Landrecht, de advocaat Christoffel Nessink die in het huis
"de Pellicaen" gewoond had. Deze nam de afbeelding op de gevelsteen
van dit huis, namelijk een pelikaan die bloed uit zijn borst pikt om er zijn
jongen mee te voeden, in zijn wapen over.
Willem Jan Nessink was voordat hij schepen van Kampen werd, van 1768
tot 1788 schout van Vollenhove.
Petrus Diederik van Heimenberg (nr. 401) die zelfmedicus was, stamde
uit een predikantenfamilie. Hij werd met de namen Pieter Dirk op 22
november 1738 in Kamperveen gedoopt door zijn vader Petrus die daar
predikant was van 1716 tot 1762. Ook zijn grootvader, zijn overgroot
vader, een aantal ooms en oudooms waren predikant geweest, De familie
stamt waarschijnlijk uit de provincie Utrecht; Heimenberg is een oude
naam voor Grebbeberg.
Tenslotte de familie Strockel: In het burgerboek staat dat de uit Am
sterdam afkomstige Jan Strockel op 5 november 1743 burger van Kampen
werd. Hij werd reeds in 1744 tot armenmeester gekozen, welke functie hij
met onderbrekingen heeft vervuld tot 177 5, hetjaar van zijn dood. Uit het
huwelijk van Jan en het Kamper meisje Clasina van Wijnvoorden werd in
1748 de latere burgemeester Assuerus Strockel geboren (nr. 408).

NOTEN
1. Zie: H.J. Moerman, Geschiedenis van Kampen, inKamper Almanak 1956/57 biz.

161 e.v.
2. Schepenen en raden (de Raad of Magistraat) die op delaatste dag van het oude

regiem (29 januari 1795) in functie waren.
Achter hun naarn staat hetjaar van hun verkiezing terwijl een kruisje betekent dat ze
ook in het nieuw gevormde stadsbestuur werden gekozen.
Johan Lemker van Breda
Petrus Diederik van Heimenberg
Fokko Willem Stennekes
Gerhard Bondam
Wolf Floris van Hemert
Assuerus Strockel
Bernard van Goutum
Barend Frederik Schultz
Willem Bijsterbos
Assuerus van der Merwede
Joost Jan Op ten Noort
Willem Jan Nessink
Robbert Adriaan Willem van der Merwede

1758
1767
1776 X
1780 X
1780 X
1781 X
1784
1786
1788 X
1788
1788
1789
1791 X
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3. Van de volgende schepenen, met tussen haakjes hun regeringsjaren, werden geen
schepenzegels aangetroffen.
Nicolaas de Nunninck
Frederick Alexander van Ittersum
Rutger Willem van Knuth .
Nicolaas van Berkum
Gerhard Willem Kloecke
Harmen Jan Croff
Assuerus van der Merwede

(1765-1766)
(1777-1783)
(1779)
(1784-1785)
( 1786-1790)
(1786-1790)
(1788-1795)

4. Zie: Mr. O. Schutte, De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studenten
verenigingen, III, 139.

5. Ibidem, 1,207.
6. Zie: Nederlands Patriciaat, jaargang 5,1914.
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399. Altetus Coops, schepen van Kampen.
Zegel in groene was, los van het charter.
(/) 40 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helmteken
en dekkleden.
Wapen: Doorsneden; I een klaverblad, II drie
zespuntige sterren, geplaatst 2,1.
Helmteken: Een vogel.
R: ALTETUS(COOP)S
1768 oktober 26.
Besloten testamenten nr. 179.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
nrs. 178, 183.

400. Arnold Hendrik ten Oever, schepen van
Kampen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
(/) 46mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helmteken
en dekkleden.
Wapen: Dertien penningen, geplaatst 4,4,3,2,
waarvan er vier zijn bedekt door een vrij
kwartier met drie geplante en bebladerde
korenaren.
Helmteken: Een platte mand waaruit drie
bebladerde korenaren komen.
R: ARNOLD HENRIC TEN OEVER IUD
1772 maart 30.
Besloten testamenten nr. 186.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
nrs. 178, 185, 192 en aan inv. G. nr. 287.

401. Petrus Diederik van Heimenberg, schepen
van Kampen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
(/) 40mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helmteken
en dekkleden.
Wapen: Drie ossekoppen, geplaatst 2,1.
Helmteken: Een ossekop.
R: PETRUS DIED ERIK VAN HEIMEN
BERG
1803 november 30.
Besloten testamenten nr. 238.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
nrs. 192, 198, 204, 212, 244, 247 en aan inv.
G. nr. 287.
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402. Hendrik Lodewijk van der Merwede, sche
pen van Kampen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
o 44mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helmteken
en dekkleden.
Wapen: Een golvende dwarsbalk vergezeld
van vijftien penningen in vijf rijen, boven 5,4
en onder 3,2,1.
Helmteken: Drie struisveren.
R: HENDRlK LODEWYK VAN DER
MERWEDE
1805 mei 14.
Besloten testamenten nr. 241.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
nrs. 181, 182, 184.

403. Fokko Willem Stennekes, schepen van
Kampen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
o 42 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helmteken
en dekkleden.
Wapen: Een zuil, boven en aan weerszijden
vergezeld van een driebladerige kroon.
Helmteken: Een vlucht.
R: FOKKO WILLEM STENNEKES
1794 mei 18.
Besloten testamenten nr. 215.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
nrs.197,204,208,211,216,219,228,238,
241,247 en aan inv. G. nr. 287.

404. Johan Willem Corne lis van der Merwede,
schepen van Kampen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
o 48 mm.
Een met een vijtbladerige kroon gedekt wa
penschild, gehouden door twee omziende
leeuwen.
Wapen: Een golvende dwarsbalk vergezeld
van vijftien penningen in vijfrijen, boven 5,4
en onder 3,2,1.
R: IAN WIL. N DER MERWEDE
1779 juni 16.
Besloten testamenten nr. 196.



405. Gerhard Bondam, schepen van Kampen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
o 45 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helmteken
en dekkleden.
Wapen: Een wiel met acht spaken.
Helmteken: Het wiel uit het wapen.
R: GERHARD BONDAM IUD
1789 juni 18.
Besloten testamenten nr. 207.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
nrs. 200, 205, 242, 249 en aan inv. G. nr.
287.

406. Wolf Floris van Hemert, schepen van
Kampen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
o 48 mm.
Een wapenschild gedekt met helm en helm
teken. Het schild gehouden door twee griffi
oenen met afgewenden koppen.
Wapen: Drie getongde leeuwekoppen, ge
plaatst 2,1.
Helmteken: Twee steenbokshoorns.
R: WOLF FLORIS VAN HEMERT
1781 juli 8.
Besloten testamenten nr. 202.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
nr. 203 en aan inv. G. nr. 287.

407. Johan Anton van Knuth, schepen van
Kampen. _
Fragment van een zegel in groene was aan een
dubbele staart.
Een wapenschild gedekt met helm, helmteken
en dekkleden.
Wapen: Een vuurhaal vergezeld van drie
klaverbladen, een linksboven, een rechts
boven en een onder in het schild.
Helmteken: Drie naast elkaar geplaatste
klaverbladen waarboven een of meer voor
werpen die niet zichtbaar zijn door beschadi
ging van het zegel.
1780 april 8.
Handschriften (Don III) nr. 45.
Dit zegel hangt ook aan inv. G. nr. 287
(beschadigd).
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408. Assuerus Strockel, schepen van Kampen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
(/) 45 mm.
Een wapenschild gedekt met helm. helmteken
en dekkleden.
Wapen: Een jachtvalk met kap; om de hals
een lint.
Helmteken: Een vis met de staart naar boven,
tussen een vlucht.
R ASSUERUS STROCKEL
1788 maart 7.
Besloten testamenten nr. 205.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
nr.233.

409. Jan Gijsbert Reinder Op ten Noort, sche
pen van Kampen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
(/)50mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helmteken
en dekkleden.
Wapen: Drie winkelhaken, geplaatst 2, 1. De
buitenhoeken naar rechtsboven.
Helmteken: Nietzichtbaardoorbeschadiging
van het zegel.
R: IAN G .
1781 maart 22.
Besloten testamenten nr. 201.

410. Bernard van Goutum, schepen van Kam-
pen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
(/) 46 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helmteken
en dekkleden.
Wapen: Gedeeld; I een halve adelaar, II een
zespuntige ster (boven) en een klaverblad
(beneden).
Helmteken: Een zespuntige ster.
R: BER .. VAN GOUTUM
1790 maart 27.
Besloten testamenten nr. 208.



411. Barend Frederik Schultz, schepen van
Kampen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
o 44mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helmteken
en dekkleden.
Wapen: Een monnik gekleed in een pij met
loshangende kap, een riem om het middel en
in de hand een rozenkrans. Aan weerszijden
van de monnik een lelie.
Helmteken: Een aanziende ossekop.
R: BAREND FREDERIK SCHULTZ
1793 januari 5.
Besloten testamenten nr. 214.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
nrs. 217, 218.

412. Willem Bijsterbos, schepen van Kampen.
Zegel in greene was aan een zwart lint.
o 46 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helmteken
en dekkleden.
Wapen: Een zandloper.
Helmteken: De zandloper uit het wapen.
R: SIG WILLEM BYSTERBOS
1789 juni 18.
Besloten testamenten nr. 207.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
nrs. 211, 220, 221, 232, 233, 234.

413. Joost Jan Op ten Noort, schepen van
Kampen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
o 47 mm.
Een wapenschild gedekt met helm, helmteken
en dekkleden.
Wapen: Drie winkelhaken, geplaatst 2,1. De
buitenhoeken naar rechtsboven.
Helmteken: Een winkelhaak uit het wapen,
ter weerszijden vergezeld door een schuin
staande as.
R: IOOST IAN OPTEN NOORT
1805 november 4.
Besloten testamenten nr. 248.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
nr.21O.
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414. WilIemJan Nessink, schepen van Kampen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
o 50mm.
Een wapenschild gedekt met helm. helmteken
en dekkleden.
Wapen: Een pelikaan met opgeheven vlucht,
op een halvemaanvormig nest met drie jon
gen. De pelikaan pikt zichzelf in de borst.
Helmteken: De figuur uit het wapen.
R: M.WIL...IAN NESSINK
1794 mei 18.
Besloten testamenten nr. 215.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
nrs. 209, 216, 217.

415. Robbert Adriaan Willem van der Merwede,
schepen van Kampen
Zegel in groene was aan een zwart lint.
o 46 mm.
Een wapenschild gedekt met helm en helm
teken. Het schild wordt gehouden door twee
griffioenen.
Wapen: Een golvende dwarsbalk vergezeld
van vijftien penningen in vijfrijen, boven 5,4
en beneden 3,2,1.
Helmteken: Drie struisveren.
R: ROBB ADR WILL VAN DER
MERWEDE 1789 juni 10.
Besloten testamenten nr. 206.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
nr.218.

416. Johan Otto van Ingen, schepen van Kam
pen.
Zegel in groene was aan een zwart lint.
o 46 mm.
Een wapenschild gedekt met helm en helm
teken. Het schild wordt gehouden door twee
griffioenen met afgewende koppen.
Wapen: Een beurtelings gekanteelde dwars
balk.
Helmteken: Een vlucht.
R: lOAN OTTO (VAN INGEN)
1793 januari 5.
Besloten testamenten nr. 214.
Dit zegel hangt ook aan besloten testamenten
fir. 219.


