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naast den hond geplaatste blauwe globe met bruinen 
voet, hond en globe rustende op groenen grond, I I en 
en I I I in blauw 5 zilveren ringen, 2-1-2 gerangschikt." 
De Heer Koenen bovengenoemd, die in De Wapenhe
raut 1898, pag. 76 en 1899, pag. 9 eenige mededee-
lingen omtrent deze in het Stam- en Wapenboek 
beschreven familie Hondius geeft, en op eerstgenoemde 
plaats het wapen uit het Stam- en Wapenboek aan
haalt, zegt in een noot, dat deze familie in de 17° 
en 18° eeuw uitsluitend de 5 ringen, dus alleen het 2" 
en 3° kwartier voerde. Waarop deze pertinente bewe
ring van den Heer Koenen gegrond is, weet ik niet. 
Ware zij echter juist, dan zou het wapen der oorspronke
lijk Vlaamsche familie de Hondt 5 ringen hebben moeten 
zijn, maar ik geloof niet, ,dat voor zijne bewering eenig 
bewijs is aan te voeren. Eén dezer dagen werd mij een 
antiek zilveren fraai bewerkt horloge met dito lange 
breede ketting vertoond van 17» of 18° eeuwsch maaksel. 
Aan deze ketting nu bevond zich een groote zilveren 
zegelring en deze vertoonde een wapen dat volmaakt over
éénkomt met het wapen Hondius, zooals dat in het Stam-
en Wapenboek is afgebeeld. Ten tweede vond ik in de 
Bijlagen tot de notulen aan de Gecommitteerde Raden 
van het Noorder Kwartier op zijn lakafdruk het wapen 
van W. Hondius, 3/4 1755 secretaris van Oostzanen. 
Dit is vrij zeker de in het Stam- en Wapenboek op 
pag. 77 van deel 2 genoemde Willem Hondius, geboren 
8/1 1702 als zoon van Wilhelmus Hondius, predikant 
te Oost-Zaandam. Het wapen van dezen W. Hondius 
is aldus: „gevierendeeld, I en I V een omgewende halve 
hond komende uit water, I I en I I I 5 ronde voorwerpen 
2-1-2 gerangschikt, die niet al te duidelijk zijn". E n 
hierbij 2 heimteekens, waarvan het rechtsche een om
gewenden springenden hond, het linksche een wereld
bol voorstelt. 

In deze beide gevallen zien wij dus 18* of wellicht 
ook 17° eeuwsche wapens Hondius, die gevierendeeld 
zijn en waarin de 5 ringen als 2 8 en 3 e kwartier fun-
geeren. Doch wij zien tevens, dat één der leden, in het 
Stam- en Wapenboek vermeld, een ander wapen voert 
dan aldaar is afgebeeld. Het verschil zit hem in de kwar
tieren 1 en 4, de voornaamste kwartieren dus. Volgens 
den lakafdruk van W. Hondius bovengenoemd zoude het 
wapen Hondius dus zijn een halve hond, komende uit 
water. E n ziet, dit klopt volkomen met een wapen Hon
dius, dat voorkomt in een M. S. Wapenboek in het 
Museum Meermanno Westreenianum, dat aldus is afge
beeld: „in zilver een zwarte hond, voor de helft komende 
uit blauw water." Indien dus het wapen, zooals het 
Stam- en Wapenboek dit aangeeft, eveneens gevoerd 
is door leden der familie Hondius, wat door den zegel
ring aan de horlogeketting bevestigd wordt, dan volgt 
hieruit, dat sommige leden der familie hun oorspron
kelijk wapen, nl. de halve hond uit water, verwisseld 
hebben voor een zittenden h'ond met globe naast zich. 
Dit nu is zeer aannemelijk, want slaan wij het zeer 
interessante werk van Van Lennep in Ter Gouw over 
de Uithangteekens (druk van 1868) op. dan vinden wij 
daar in deel 2 op pag. 343, dat in 1633 te Amsterdam 
op den Dam woonde Hendrik Hondius „in den waeck-
samen Hondt", die in dat jaar „den Atlas van Mercator" 
uitgaf en dat men op een groot uitsteeksel voor het 
midden van den gevel een zittenden hond met een 

globe en een sfeer voor zich kon'zien. Deze Hendrik 
Hondius was dus boek (atlas) drukker en De Navorscher 
1858, pag. 318 vermeldt dan ook, dat 7/11 1626 te 
Amsterdam zijn aangeteekend Hendrik Hondius, oud 
28 jaar, boekverkooper aldaar en Janneken Verspreet, 
daarbij geassisteerd door zijne moeder Colette van de 
Keere, waaruit blijkt, dat hij de op pag. 75 van het 
Stam- en Wapenboek genoemde Hendrik, de zoon van 
Jodocus Hondius, is. Wij zien dus, dat de kwartieren 1 
en 4 in het wapen Hondius niet anders zijn dan de 
voorstelling van het uithangteeken van den atiasdrukker 
Hendrik Hondius en dat dus dit wapen evenals in zoo
vele andere gevallen ontleend is aan een uithangteeken. 
Mogelijk hebben andere leden, zooals bijv. de Oost-
Zaandamsche .secretaris W. Hondius, die wellicht niet 
rechtstreeks van dezen Hendrik afstamden, hun oorspron
kelijk wapen behouden, doch in hun wereldbol als 2° helm
teeken toch de herinnering aan den drukker van den Atlas 
van Mercator willen vastleggen. 

H o y k e n s . (Amsterdam). 
Aldus wordt de naam aangegeven voor een wapen, 

als volgt beschreven: „in zilver een roode keper, ver
gezeld van 3 roode lelies". 

Deze naam deugt niet en moet luiden Heykens. Riet
stap heeft zich zelf eigenlijk reeds verbeterd, want hij 
schrijft volkomen hetzelfde wapen toe aan eene Amster
damsche familie Heykens. Waren beide namen als vari
anten in gebruik geweest, dan had hij bij den een naar 
den ander moeten verwijzen. Intusschen ben ik den naam 
Hoykens nimmer tegengekomen. Heykens is een patro-
nymicum van Heycke. Zooals uit Elias „de Vroedschap 
van Amsterdam" deel 1, pag. 240 blijkt, is de stam
vader dezer familie Heycke Pietersz., geboren te Hoorn. 
De afstammelingen uit zijn huwelijk met Marij Jansdr. 
Swaerooch noemen zich Heyckens. Een Mr. Hendrick 
Heyckens is van 1667 tot 1674 schepen van Alkmaar; 
diens zegel, dat zich in het Gemeente-Museum te Alk
maar bevindt, vertoont het bovenbeschreven wapen en 
daarbij als helmteeken een lelie. M r W. van der Lely 
noemt hem Haykens, wat evenmin juist is. 

S t o c k e l . (Deventer). 
Aldus werdt de naam aangegeven in het Armorial 

Général voor een wapen, beschreven als volgt: „In goud 
een zwarte vogel met rooden kop en pooten". 

Deze naam deugt niet en moet Strockel zijn. Rietstap 
verbetert zich zelf reeds door een wapen Stroekei (Hol
land) aldus te beschrijven „in goud een zwarte om
kijkende valk met zilveren kap en halsband", doch ook 
deze naam deugt niet, de familie heet Strockel. Het is 
een oude Deventersche familie, waarvan leden zich ook 
te Kampen hebben gevestigd en waaromtrent men een 
aantal gegevens vindt in de Bijdragen tot de geschie
denis van Overijssel 1875, pag. 88 en volgende. 

Dit wapen is door mij in zeer vele archiefbronnen, 
te veel om op te noemen, gevonden; het vertoont een 
gekapten valk, dan eens met een belletje aan één der 
pooten, dan weer zonder dat belletje, doch nimmer met 
omgewende kap. Als helmteeken fungeert een visch, ver
ticaal geplaatst, met den kop naar beneden tusschen een 
vlucht. Het veld is altijd als van goud aangegeven, ter
wijl een oude wapenkaart den valk van zwart met roode 
kap heeft. 

Strockel is een buurt bij Zwolle. 


