Koninklijke Bibliotheek code 135 J 7
Album Amicorum, van Johannes Bolsius (?-1621) Leuven 1566-1573
Bewerking Koninklijke Bibliotheek. code (KW), 121 x 81 mm.
Doorschoten Cl Paradin en G. Symeon. Heroica Symbola. Antwerpen. Joh. Stelsius. 1563.
389 fol. Hierin naast inscripties tien wapens, waarvan twee zonder ondertekening.
Gerangschikt door en wapenbeschrijvingen en enige biografische gegeven toegevoegd door
Anton C. Zeven, Wassenaar 2016.
Van Johannes Bolsius heb ik niets op internet kunnen vinden. Het artikel Berigt van eene
kwaadaartige verzweering op de Neus, door een Smeerzel van Wit Rattekruid (Arsenicum
album) genezen, Algemeene Vaderlandsche Oefeningen --- 1735, zal misschien van een
nakomeling zijn.

Toegevoegd door ACZ: wapen Bolsius
In zwart drie zilveren pijlen naast elkaar. Helmteken: een
gouden antieke vlucht. Dekkleden: groen en zilver.
Bron: heemkundige kring Onsenoort.
www.hkkonsenoort.nl/
In een ander wapen Bolsius is het schild groen.

Wapens van:Ameronghen, Gerardus fol 102, 1565
Ayta, Hector van fol 20, 1566
Blommert, Thomas fol 114, 1566
Busleyden, Adolphus van fol 54, 1566
Grauwert, Walravius fol 69, 1566
Haer, Florentius fol 205, 1566
N.N. fol 139 jaar?
Persyn, Joannes fol 135, 1575
Rijswijck, Johannes van fol 128, 1566
Zuylen van Nyvelt,-- van fol 154, 1565
Bolsius, Johannes 135 J 7
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P 011 fol 20r Hector van Aytta, Leuven 1566
In blauw een gouden korenschoof. Helmteken: een
goud en blauwe wrong waarop twee olifantshoorns,
rechts doorsneden goud en blauw, links doorsneden
van blauw en goud. Dekkleden blauw en goud.
N.B. Hector van Aytta, geb. 1546, ov. 29 sept. 1576,
begr. Swichem, zv. Seep van Aytta en Barbara van
Hettema, dr., raadslid Hof van Friesland 31 juli 1570 –
29 sept. 1576, tr. 5 nov. 1570 Bauck Jansdr van
Buygers, ov. 1620.

P 010 Adolphus Buslidius 1566
fol 054v Adolphus Busleyden.
Gevierendeeld, 1 en 4. in blauw
een gouden dwarsbalk,
beneden vergezeld van een
rode goudgeknopte en -gepunte
roos, 2 en 3. in goud vijf zwarte
wolfshaken met de ring omhoog (2-1-2). Helmteken: op
een wrong van blauw en goud een uitkomende zilveren
eenhoornkop met goud-blauwe hoorn en de onderzijde
van de hals van blauw beladen met een roos van het
schild. Dekkleden: goud en blauw.
N.B. Deze? Adolf van Busleyden, heer van der
Tommen, zv Nicolaas vB, tr. Philippote van
Oyenbrugge, dv Philippe Rene vO en Jeanne d’Enghien.
Hieruit 1. Adolf vB, burggraaf van Grimbergen, 2.
Joanne.
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P 009 fol 69r Walravius Grauwert, Leuven 1566
Gevierendeeld, 1 en 4. in rood drie zilveren
goudgeknopte bloemen en een gouden schildhoofd
(Grauwert), 2 en 3. in goud een rode blauwgetongde en
–genagelde leeuw en in het schildhoofd een blauwe
barensteel met drie hangers (van Brederode).
Helmteken: een gouden kroon, waaruit een half naar
rechts gewend borstbeeld van een zilver-gebaarde en behaarde man met rode mantel en gouden kraag.
Dekkleden: rood en goud.
N.B. Het echtpaar Roelof Grauwert Heer van Weerdesteyn, 1509-1572, en Margaretha
(bastaard) van Brederode, 1520-1574. Volgens www.genealogieonline/ is Walraven hun zoon.

P 014 fol 103v Gerardus van
Amerongen, Leuven 1566.
In rood een zilveren schuinbalk, vergezeld boven drie
zilveren lelies, en beneden eveneens van drie lelies.
Helmteken: een gouden bol, getopt door een zilveren
verenbos met aan de voet een gouden en zwarte koord
geknoopt, die links eindigt in een gouden zegel.
Dekkleden: zilver en rood.
N.B. Geen biografische gegevens gevonden.
Het koord heeft niet de Van Amerongen-kleuren. Het
zegel is ook niet van Van Amerongen.

3

P 008 fol 112r -- Van Zuylen van Nyevelt ca 1565-1573.
In zilver drie rode zuilen. Een half naar rechts gewende
helm, gedekt door een gouden kroon, waaruit een half
naar rechts gewende bruine drakenkop met zilveren
halsbedekking en rode pijltong. Dekkleden: rood en
zilver.

P 007 fol 114v Thomas Bloemert 2 januari ca 1566
In goud drie rode rozen (2-1), vergezeld in het
schildhoofd van een zwarte barensteel met drie hangers,
en van een zilveren schildvoet. Een half naar links
gewende helm gedekt door een gouden en rode wrong,
waaruit een groene bebladerde tak met drie rode bloemen komt. Dekkleden: rood en goud.
Spreuk: Nihil amati difficile. Onduidelijk wat was bijgeschreven weer zwart gemaakt.
N.B. Geen biografische gegevens mij bekend. Nihil amati difficile.
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P 006 Fol 126r Joannes Rijswijck, Leuven ca 1566
in rood twee verticaal geplaatste afgewende zilveren
zalmen, vergezeld van negen spitsvoetige vierzijdig
herkruiste gouden kruisjes. Een half naar rechtsgewende
helm, gedekt door een gouden kroon, en tussen een
zilveren antieke vlucht waaruit tussen een antieke
zilveren vlucht een zalm met de kop naar beneden komt.
Dekkleden: rood en goud.
N.B. De vlucht is ongebruikelijk getekend. Deze? Johan
van Rijswijck, geb. Middelburg ca 1550, ov. Varenholz
25 jan. 1611?,vestingbouwer, Lippischer Geheim-Rat van
het Grafschaft Lippe-Detmold, ambachtsheer van Hill, schepen van Woudrichem, zv Joost vR
en Maria Jan Gerritsdr Brouwer, tr. Anneke van Nederveen. Hieruit Heijman vR.

P 002 fol 135r Joannes Persijn 1575.
Gedwarsbalkt van zes stukken goud en blauw, de gouden
balken beladen met negen rode kruisjes (4-3-2). Een half
naar rechts gewende helm, getopt door een gouden kroon
met een schuinkruisje van het schild tussen een antieke
vlucht; elke vleugel van goud voor en rood achter.
Dekkleden: goud en rood.
N.B. Waarschijnlijk Johannes Persyn, 1530-1616.
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P 005 fol 139r onbekend
Doorsneden, A. van goud met op de snijlijn staande drie
zwarte vogels, B. effen blauw. Helmteken: een goud
zwarte wrong, getopt door een zwarte vogel met
opgeheven vleugels en een kuif, alles zwart. De kuif
bestaande uit achterelkaar geplaatste vederloze pennen,
getopt door een veertje. Dekkleden: zwart en goud.
Beschrijving van de kuif door Hans (J.A.) de Boo. ACZ:
niet bij CBG.

P 004 fol 205r Florentius van Haer, 1566
In rood drie zilveren ruiten (2-1). Een half naar rechts
gewende helm met zilveren en rode wrong, waaruit twee
zilveren aanziende drakenkoppen met hals komen; elk
met een rode pijltong. Dekkleden: rood en zilver.
N.B. Deze? Florentius vander Haer, geb. Leuven 1547,
ov. Rijssel/Lille 1634. Aanzienlijk Utrechts geslacht.
R.K., geschiedschrijver. Zie verder NNBW.
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