Album Amicorum Collectie Koninklijke Bibliotheek Den Haag
Voor een Inleiding op Album amicorum raadplege men de literatuur.
Sleutelwoorden: album amicorum, Loenersloot, Loenresloot, Utrecht

79 L 28 Johan van Loenersloot (ca 1550-ca 1601).
21 fol waarvan 13 wapens, 8 portretten, 1 getekende inscriptie en 1 vaag beeld.
Arckel 79 L 28
Brakel 79 L 28
Cobel 79 L 28
Gramay 79 L 28
Hagens 79 L 28
Jongelinck 79 L 28
Loenersloot 79 L 28
Loenresloot 79 L 28
Onbekend 4x 79 L 28
Petri 79 L 28
Reede 79 L 28
Rijswijck 79 L 28

Rouck 79 L 28
Ryswyck van der Werve 79 L 28
Somerhuijs 79 L 28
Sonkuyk 79 L 28
Spaerwoude 79 L 28
Tetrode 79 L 28
Tetroede 79 L 28
Thurn und Taxis 79 L 28
Vijgh 79 L 28
Wiele 79 L 28
Wyell 79 L 28
Zijpe 79 L 28

Fol 001r: Mr Johan van Loenersloot was een zoon van Berend van Loenersloot (ca 15251590) en Nicola van Meurs (-1611). Hij was onder meer kanunnik van St. Jan te Utrecht,
kapitein ten tijde van prins Willem, en baljuw van Rijnsburg. Johan trouwde met Jacomina
van Rossem (-1631) en stierf wsl. in of voor 1601.

P 4 fol 020r Jr. Johan van Loenresloot baelju van
Rhijnsburch gheweest. 1592.

Johan van Loenresloot (ca 1565-1613), 14 oktober 1589 benoemd tot Baillu tot Reynsburch,
Boschcoop ende de ancleven (= bijbehorende gebieden), maarschalk van Utrecht, tr. 1608
Catharina van Hattem (1565-1634) (tr. 1. Hector Moison), dv Jonker van Hattem van
Rijnestein de Oude en Petronella van Lantscroon..
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In goud een rood schuinkruis. Op een blauwe hoed met hermelijnen opslag een antieke
gouden vlucht van drakenvleugels; elke vleugel beladen met het kruis van het schild.
Dekkleden: rood en goud.
Bron: www.genealogieonline.nl stamboom Dulleman, idem Baris

P 1 fol 019r Jan van der Wyell, s.l. 1596.

Gevierendeeld, 1 en 4. in rood drie palen van vair, en een gouden schildhoofd beladen met
een blauw schuinkruis (Van der Wiele), 2 en 3. in groen een zilveren dwarsbalk (Van
Rijswijck). Helmteken: op een gouden en blauwe wrong twee naar elkaar gewende
uitkomende gouden leeuwen, die samen het schuinkruis het schild houden. Dekkleden: goud
en blauw.
8. vdWiele 9.Van Rijswijck 10. Cobel 11. van Arckel 12. Ryswyck 13.Gramay 14. Jongelinck 15. Sonkuyk
4. vdWiele

5. Cobel

6. Ryswyck

2. vdWiele

7. Jongelinck

3. Ryswyck
1. Jan van der Wiele

8. Jan van der Wyell:
Zie boven.
V.W. Volontad es vida Jan vander Wyell Anno 1596
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9. Van Rijswijck: in rood twee gouden afgewende zalmen,
vergezeld van tien eveneens gouden hermelijnstaartjes (2-3-2-12).
N.B. De hermelijnstaartjes moeten herkruiste Latijnse kruisjes
zijn.

10. Cobel: in blauw een hoge gouden keper, vergezeld boven
van twee en in de schildvoet van één zilveren roos.

11. Van Arckel: in zilver twee rode beurtelings gekanteelde en
tegengekanteelde balken.
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12. Ryswyck van der Werve,
Zie boven.
Het lijkt erop dat eerder het wapen Cobel was geschilderd.

13. Jongelinck: in zilver een zwarte dwarsbalk, beladen met drie
gouden sterren.

14. Gramay: in goud drie blauwe dwarsbalken, de bovenste
beladen met vijf, de middelste met vier en de onderste met drie
zwarte schuinkruisjes. In het schildhoofd twee zwarte
Jacobsschelpen.
Zwart op blauw is heraldisch gezien ongebruikelijk.

15. Sonkuyk: in goud drie rode kepers.
N.B. Deze naam kan ik op internet niet terugvinden.
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P 2 fol 018r Hendrik Adriaansz van Tetroede, s.l., 1596
In zwart drie zilveren meerbladeren (2-1). Helmteken: op
een zwarte en zilveren wrong een naar linksgewende
everkop van natuurlijke kleur en met een rode tong.
Dekkleden: zwart en zilver.
Tetroede spreek uit Tetrode
Kwartieren: 5. Tetroede, 4. Spaerwoude, 6. Somerhuys en7. Rouck
1. Hendrik Adriaansz van Tetrode
2. Adriaen Jansz van Tetrode
Adriaen neemt als familienaam die van zijn moeder Van Tetrode
3. Adriana van Broeckhoven/Ariaentjen van Brouckhoven. Correct? Geen Somerhuys?
4. Jan Heynricxz van Sparwoude (tr. 1. Willemgen Willemsdr, waaruit Clara van Sparwoude
= de rijke erfdochter Claertje Gerrytsdr van Spaerwoude).
5. Maritgen Bartholomeusdr van Tetrode
6. Somerhuys
7. Rouck
Toevoeging:
8. Heynrick Jansz
9.
10. Bartholomeus van Tetrode
11. Adriana van Broeckhoven
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5. Van Tetrode:

4. Van Spaerwoude: in zwart een schuinlinks geplaatste vis,
rechtsboven en links beneden een gouden achtpuntige ster

6. Somerhuys: in blauw een kronkelende zilveren paling.

7. Rouck: in zilver drie omgewende zwarte vogels of roeken
(2-1)

6

P 5. fol 015r Aegidius Petri, uit Friesland, Leuven,
?1571?
In groen twee zilveren vissen boven elkaar. Helmteken:
op een zilveren en groene wrong de vis van het schild.
Dekkleden: groen en zilver.

P 6 fol 010v Fredericus de Reede, Leuven, 1571.
In zilver twee hoekige zwarte dwarsbalken. Helmteken:
op een zwart en zilveren wrong een zwarte vlucht.
Dekkleden: zwart en zilver.
N.B. Het zilver van het schild is anders dan het zilver
van de wrong en dekkleden.
NIHIL SINE RATIONE = Niets zonder reden.
Het is mij niet duidelijk geworden welke Frederik van
Reede hij is.
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P 7 Fol 017r Loys --, Douai 1589.
Ik lees: Gso?? a Horssedwyk.
In goud een rode lelie. Helmteken: op een gouden en
rode wrong een half naar rechts gewende uitkomende
moor, met gouden hoofdlint en gouden en rode mantel.
Dekkleden: rood en goud.
Dit wapen is identiek aan het wapen (De) Roo.

P 8 fol 16r N.N., s.l., tussen 1569-1596?
Niet bij CBG, onbekend.
Gedeeld, I. in goud een zwart handmerk, II. effen blauw.
Schilddrager een met opgeheven vlucht half naar links
gewende half achter het schild zittende gouden griffioen
met rode tong en met om de hals een rood lint waaraan
het schild hangt.
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Is deze persoon door Loenersloot ontvriend? Heette hij
misschien Z----- v Heerius?

P 9 fol 14r N.N., s.l., tussen 1569-1596?
In zilver drie zwarte naar links gewende bokkenkoppen
met gouden hoorns. Helmteken: op een zwarte en zilveren
wring een omgewende antieke vlucht van zwart en zilver.
Dekkleden: zwart en zilver.

P 10 fol 13r Georgius van der Zijpe, Douai, 1569.
In groen drie aanziende gouden leeuwenkoppen (2-1).
Helmteken: op een gouden en groene wrong twee
toegewende ooievaarskoppen met hals, waarvan de
gouden snavels elkaar schuinkruisen. Dekkleden: groen
en goud.
Jooris van der Zijpe/Versype (1593-), tr. Anna
Verrycken (1590-1648). Hieruit 5 kinderen.
www.myheritage.nl/
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P 11 fol 12r. N.N., s.l., tussen 1569-1596?
In rood twee gekruiste armen met rode mouwen en
zilveren manchetten; de handen van natuurlijke kleur,
Helmteken: op een rood en zilveren wrong twee
toegewende armen van het schild uitkomend. Dekkleden:
rood en zilver.
ACZ: Wapen Vijgh.

P 12 fol 11r. N.N., s.l.,
tussen 1569-1596?
de.wikipdia.org
Postmeestersfamilie Thurn und Taxis
Doorsneden: A. in goud een uit de snijlijn komende
zwarte (dubbelkoppige) adelaar, B. in blauw een
natuurlijke gaande das. Op een zwart en gouden wrong
een kroon waaruit pauwenveren beladen met een gouden
jachthoorn. Dekkleden: zwart en goud.
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0 13 fol 009r. N.N., s.l., tussen 1569-1596?
In blauw een gouden dwarsbalk, beladen met drie
groene bladeren en vergezeld boven van twee en
beneden van één gouden spoor. Helmteken: op een
blauwe en gouden wrong een blauwe antieke vlucht.
Dekkleden: blauw en goud.
Niet bij CBG (26-06-2016).

P 14 fol 008r. Joannes Hagens. Douai 22 november
1569.
In groen drie schuinrechts geplaatste gouden speren of
pijlen boven elkaar. Helmteken: op een groene en
gouden wrong drie struisveren, de middelste groen en
de buitenste goud. Dekkleden: groen en goud.
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