
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 ERFTOEffl M KWM1ER1 IN 1D11A1, in het Provinciaal Archief te Utrecht berusteen Handschrift, waarin onder andere stukkenvoornamelijk onze aandacht trok een betoog we- gens de Erfwapeneri eri Kwartieren van den Adel,vooral in Nederland. Deze brief bleek ons bijnader onderzoek een opstel te zijn van, en ei- genhandig geschreven door den oudheidkundigenArnoldus van Buchel aan zijn' vriend den Heervan Oudegein. Wij aarzelen niet dit betoog het oudheidlie-vend publiek aan te bieden, in de verwachting,dat het de beoefenaars en liefhebbers van ge-

slacht- en wapenkunde zal uitlokken, over dit inons vaderland zoo lang slapende en verwaarloosdegedeelte der oudheidkunde eindelijk eens eeniglicht te doen opgaan. Het stuk zelve is van de- zen inhoud: DISCOURS wnde erfwapenen ende qimrlieren ende omtrent wekken tytdie begonnen hebben, ad Dmn, de Oudeghein. Den vuytgever ofte veel eer dichter van deDeutsche Tournoyen van Modio in syn Pandec-Us Triumphalibus int Latyn vertaelt, seyt intbeginsel van syn boeck, dat nieuwe cedelen, endedie niet van alden hercomen synen adel can be-Wysen, ten minsten syne noeste vier quartierwapenen can goet maeckcn, die en

sullen sich niet Utr. voorheen en thans , II Dl. H St. 17



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 162 «. dese ridder licke speelen onderwinden, op de boetenende peinen daertoe gestelt. Ende dat soude alontrent den jaere 935 ingestelt syn. Doch al con-de men anders geen argument van syn quade han-delinge int selve boeck gebruict vinden, soudehet evenwel genoch syn, den geenen die eenich-sins in de gebruicken van dien ervaren is, sus-pitie te geven van syn scryvens. Want het soverre van daer is, dat te dier tyt sulcke wettenden tourneerders souden syn gegeven, dat doennoch geen erfwapenen, noch toenamen onder denadel bekent waren, soo doch de oudste diplomatavan Keyseren, Coningen, Souveraine Priucen dienoch voorhanden syn, alleenlicken met de

on-derteeckeninge van letteren in een gevlochten, bevesticht zyn, als f&quot;&quot;T>&quot;i beteeckende Otto. Men vint dat se in saecken van importantienharen ring daer op hebben gedruct, ende oeckmet segelen van Goudt, waer irine des Princentronie met eenige versen, ofte omschrift in denrandt, een kerek, stadt, ofte ander gebou ver-ciert, sulcke noch een in de Archiven van denDom Uitrecht, Frederici II, te sien is, wel300 jaeren jonger als de gepretendeerde wet hierboven verhaelt, voor welcken tyt men weynigesegelen vint, ende die noch, met geen wapenen,maer tronien ofte beelden, maer na die tyt wer- den doorgaens niet alleen van Princen ende Gra-







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 163 delen als hier maer by alliancien an erfdochte-reri vermeerdert werden. D'oorsaecke alhier en- de in Duytslant zyn geweest, de treffelicke endewel gedoteerde stiften, die wel eerst solo pieta-tis persuatae intuitu irigestelt, maer namaels dooreen politique insichte tot onderhoudinge van denadel ende geleertheyt aeu seeckere wetten vangeslachten ende graden vastgemaect syn, alse datmen aldaer incomende moste verthonen ofte 4ofte 8 wapenen van de naeste alliancien tot veri- ficatie van den adel, waermede die gestichtenten lesten geheel syn gebleven

aen den edeldomin verscheyden qualites als graven, vryheren,baronnen, riddermatige etc. daeronder mengendeende byvoegende een getal van gegradueerdetot doctoren ende licentiaten in de Theologie of- te beyde de rechten etc. als tot Coelen, Mentsende andere treffelicke gestichten te sieri is.Dese verificatie heeft lange bestaen in de vierquartieren alsse 2 van vaders ende 2 van demoeders syde, daervuyt hersprutende, dat de on-mundige ofte die haer goederen niet machtich enwaren, geassisteert werden met hare vier vieren-deelen van haere naeste vrinden, waerby haregiften ofte consenten gevesticht ende gevalideertwerden,

als by ontallicke brieven blycken mach,daervan ick enige weinige clausulen hier stelle.In eeric van den jaere ons H. 1363, staende desewoorden. » Quamen int gerechte, Johan, Cors~






