HET ALBUM AMICORUM VAN KAREL VAN ARNHEM (1570-1575, 1581)
Koninklijke Bibliotheek
79 J 75 Carel van Arnhem 1570-1575, 1581
Karel van Arnhem (1531-1621), o.a. burgemeester van Arnhem.
P 118 Douai, Parijs, Orléans, Dôle, Padua, Messina, Rome, Bologna, Venetië, Napels, Pavia,
Keulen. Bevat bijdragen voor de latere bezitter Zeger van Arnhem 1599.
P 120 beschrijving.
Bewerker: Anton C. Zeven, Wassenaar, 2016. Het album werd alleen heraldisch beschreven.
Er werd geen aandacht gegeven aan teksten en acroniemen
Sleutelwoorden: album amicorum, Karel van Arnhem, Carel van Arnhem, heraldiek
De P nummers zijn die van de KB; de fol[io] nummers staan op volgorde. Van een aantal
personen is de voor de afbeelding van het wapen opengelaten ruimte niet gebruikt. Door
middel van een namenindex kan de bladzijde in deze bijdrage gevonden worden.
Zoektocht
Op mijn zoektocht naar “Veluwse” wapens in 2013 ontdekte ik dat door de Koninklijke
Bibliotheek het Album amicorum van Karel van Arnhem, gemaakt in 1570-1575 en 1581,
was aangekocht. Eerder had Jaap Arnold ontdekt dat dit album te koop werd aangeboden. Hij
schreef hierover in De Zandloper van 2013. Eveneens in hetzelfde jaar verscheen
verwijzingen naar dit album in een artikel van de hand van Sophie Reinders in Virtus.
Noten
De Zandloper 41 nr 2 (2013): 22-25.
Jaap Arnold. Een wapenboek toegeschreven aan Carl van Arnhem kwam uit de anonimiteit, toen het door een
veilinghuis te Berlijn te koop werd aangeboden. Met de weinige gegevens aangeleverd door het veilinghuis
concludeerde Jaap Arnold dat dit wapenboek mogelijk van Carl van Arnhem was. Misschien kan dit wapenboek
ook als een album amicorum gezien worden. Zoals bekend verzamelden rondreizende studenten aandenkens aan
diegenen die zij in het buitenland hadden ontmoet. Deze aandenkens konden een spreuk, een rijmelarij, een
afbeelding (w.o. een portret) en voor heraldici van belang een (vaak persoonlijk) wapen zijn. Hoeveel wapens en
van wie kon de schrijver uit de verkoopcatalogus op de wapens van Carl van Arnhem en van Domenicus
Burmanis te Douai 1572, niet gewaar worden.
Virtus 20 (2013): 196-207.
Sophie Reinders: Zonder eer geen adel. Het album amicorum van Henrica van Arnhem. Een tweede album
amicorum van een Van Arnhem. Het album bevindt zich in het Huisarchief Twickel, Delden, inv. nr. 89. De
schrijfster gaat uitgebreid in op vrouwenalba amicorum, die, doordat vrouwen nauwelijks reisden, gevuld
werden door bezoekers en bezoeksters. Daarnaast werden verwanten en derden uit de omgeving gevraagd om
een bijdrage. Sophie Reinders bespreekt alle onderwerpen, maar voor heraldici blijft haar beschrijving beperkt
tot het afbeelden van het wapen van Henrica (ruitvormig schild, gevierendeeld 1 en 4. Van Arnhem, 2 en 3. Van
Stepraedt, vergezeld van haar 16 kwartierwapens) en het vermelden dat er wapens van anderen in dit album
voorkomen.
Jaarboek Gelre (2015):. 135-169
Sophie Reinders. Adellijke vriendschap en verwantschap rond 1600: de familie van Arnhem gaat in een artikel in
op de verwanten en vrienden, die een bijdrage leverde en bekijkt het onderwerp in een brede studie. De
publikatie is op internet te vinden.

Verdere studies
Verder onderzoek, waarbij alba amicorum, met elkaar worden vergeleken zullen
waarschijnlijk volgen. Hierbij zal ook aandacht aan de heraldiek gegeven moeten worden. Ik
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noem een voorbeeld. In het album amicorum van Gerard van Hacfort (KB aanvraagnr 77 L
41), dat uit dezelfde tijd stamt als die van Karel van Arnhem, vinden we op fol 003 niet alleen
een afbeelding van het wapen van Karel van Arnhem, maar ook zijn portret (zie beneden).
Wij vinden ook een bijdrage van Johann Franz Reichwein. Van Reichwein bestaat ook een
album amicorum en het is zeer wel mogelijk dat in dit album een bijdrage van Karel van
Arnhem te vinden is.
Documenta Augustana, Gebundene Ausgabe
Dit album amicorum is heruitgegeven: Gerhard Seibold. 2015. Das Album amicorum des Johann Franz
Reichwein (um 1555-1596

Eigenaren
Karel van Arnhem > wsl zijn zoon Zeger van Arnhem en later: Johan Lodewijk van
Rechteren en Leopold Casimir van Rechteren. Heden sinds 2013 de Koninklijke Bibliotheek,
die dit album amicorum heeft aangeschaft.
91 wapens
P 120 beschrijving van AA
Namenindex en blz
Aempstel a Mynden, Aemylius ab 39
Aemstel van Mijnden, Jodocus van 6
Aesswijn, Arnoldus van 9
Aesswijn, Bernhardus ab 9
Aham in Vuilderau et Neuhaus, Vigileus ab 41
Amstel van Mijnden, Aemelius van 6
Angeli, Wolphardus 20
Arnhem, Karel van 4
Arnhem, Zeger van 49
Beeck, Theodorus van 45
Berg, Gozewijn van den 9
Berosonus, Hieronymus 30, 46
Berrich, Gosuinus van den 9
Berswordt, Conradus a 17
Berswordt, Hilbrandus a 17
Bielke, Thuco 49
Blyenburch, Adriaan Herman van 37
Blyenburch, Adrianus Hermannus a 37
Bodelschuingh, Gisbertus a 43
Bodelschwingk,Robert a 43
Boedberch, Elbertus van 26
Boedtberch, Arnoldus 11
Boedtberch, Cornelius 10
Boeker, Balthasar 13
Boekhorst, Johannes van 12
Boekhorst, Willem van 12
Boetberg, Jacob van 10
Boshoff, Gerard a 20
Bronckhorst, Bernardus van 7
Bronckhorst, Willem van 7
Bucholtz, Georgius von 28
Buchorst, Guilhelmus a 12
Buchorst, Joannes a 12
Buedberch, Jacobus 11
Burmania, Dominicus van 28
Buschfelt, Werner Quadt zu 49

Camminga, Sibrandus 16
Campius, Jacobus a 42
Coeverden, Jacobus van 14
Couerden, Jacobus a 14
Croix, Nicolaus de la 36
Culenborch, G. de 6
Dekama, Sixtus ex 35
Delen, Cornelius van 34
Diepenbrouck, Johannes 5
Donop, Justus a 49
Dreimborn, Alexander von 46
Droste, Heidenricus 44
Droste, Jodocus 25
Ducker, Georgius 31
Duiveland van Roon, Boudewijn van 49
Duiveland van Roon, Johan van 49
Duveldia de Roon, Balduinus de 49
Duveldia de Roon, Joannes 49
Ecke, Van der 6
Ensse, Everart de 14
Ensse, Everart van. 14
Formanoir, Nicolas de 20
Frentz, Arnoldus a 24
Galen, Jodocus a 32
Galen, Maximilaen de 44
Gall, Franciscus 43
Gerardi, Joannes30
Gluijch, Bernhardinus a Zu Neudorff 42
Goldt, Erasmus 41
Groenevelt, Georgius van 11
Gronnevelt,. Georgius de 11
Hacfort, Gerardus ab 5
Hacfortus, --- 29
Haeften, Godefridus van 15
Haeften, Jacobus ab 15
Hagen, Antonius van der 39
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Halmale, Johannes ab 15
Halmale. Johannes van 15
Hatzfeldt zu Merthen, Herr zu Wildenberch,
Joannes Ludovicus ab 38
Hetzingen, Emmerich von 46
Heusenstain, Georgius a 34
Honradius, Lubertus 39
Horsinck, Bernardus 10
Ilem, Adolf van 49
Irenbach, Guilhelmus a 40
Kessel, Willem van 43
Kessell, Guilhelmus de 43
Kettler, Rutgerus
Kneist, Wolfgangus24
Leuenkopf, Axellaus a 43
Lijnden, Hendrik van 29
Linden, Henrik 29
Loenresloot, Johan van 39
Loosen, Albertus a 19
Loosen, Albertus van 19
Luninck, Albertus 23
Mechelen, van Nicolaas 16
Mechellen, Nicolas van 16
N.N 157x 7
N.N. 12 mei 1572 34
N.N., Milaan 1572 41
Noulant, Joannes 8
Oest, Ambrosius 34
Oeyer, Ferdinandus 42
Oij, Herman van 47
Olphe, Dionysius von 26
Opersdorf der junger Freyherr auf, Georg
(Maximilian) 43
Oppersdorf, Georg, zie Opersdorf 43
Ow, Volmarus ab 44
Polweyller und Weyllertha, Constantinus Georgius
Baron in 27
Polweyller und Weyllerthal, Rudolphus, Baron in27
Pottelsberghe, Carolus de 29
Pöttinger, Christophorus 41
Quadt, Ludovicus 48
Quaidt a Buschfelt, Werner 40
Quaidt zu Buschfelt, Werner 40
Radingh, Theodorus 48
Raesfeldt, Theodorus a 8

Rechteren, Johan Lodewijk graaf van 49
Rechteren, Leopold Casimir graaf van 49
Reichwein, Johann Franz 48
Reichweins, Joannes Franciscus 48
Reidanus, Bernardus 34
Renesse,G. van 5
Ringenberg, Johannes van 30
Rodtkirch, Balthasar a 49
Roijen, Ladislaus van 36
Rottenhann, Joachimus a 33
Ryngenberch, Joannes 30
Scheiffart a Merode, Adolphus 38
Schell, Christophorus 31
Schenij Lüpelburg, Mangnus 33
Scherpenzeell, Arent van 49
Schetz, Joannes Carolus 37
Schoijt, Guilhelmus 25
Schoijt, Willem 25
Schoonbeke, Gilbertus a 21
Siury, Ch. de 47
Sluisken, Ricquinus 42
Staig, Joannes 42
Stiber a Puttenhein, Georgius Heinricus 47
Stiber, Pancratius 47
Stoppeleer, Philippus de 44
Tengnagell, Alexander 12
Torck, Lubbert zie Turck en Turcq 18, 23
Trelong, De 21
Treslong, van 21
Turck, Lubertus 1 18
Turcq, Lubbert 2 23
Valcke, Jacob 18
Valcque, Jacobus 18
Varick, Goswinus 20
Vlatten, Henricus a 47
Voorst, Hidde van 13
Wachtendonk, Joannes a 42
Wees, Joannes 19
Wees, Johannes van 19
Winsen, Joannes a 32
Wittenhorst, Coenraad van 17
Wittenhorst, Walramus van 17
Wolfkneist, Heinrich 42
Wtenhaus, L. 43
Zandtwijck, J. de 39
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HET ALBUM AMICORUM VAN KAREL VAN ARNHEM (1570-1575, 1581

Oud 18? jaar.

P 117 Fol 001v en 002r Karel van Arnhem, [Douai]
1571. Wapen en portret.

In zilver een omgewende rode adelaar. Helmteken: een
kroon op een rode en zilveren wrong, waarop een naar
rechts gewende natuurlijke rode adelaar met opgeheven
vlucht. Dekkleden: rood en zilver.
Karel van Arnhem (Ede 1551-Ede 1621), zv. Seger van
Arnhem, Heer van Hirnen en Kernhem en Catharina van
Alpen-Honnepel, tr. Agnes van Stepraedt. Kinderen: 1.
Catharina, 2. Seger van Arnhem, heer van Kernhem, 3.
Hendrika van Arnhem.
www.genealogieonline.nl/
Karel van Arnhem, Album amicorum Gerard van Hacfort (KB aanvraagnr 77 L 41).
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P 126 fol 009r Gerhardus ab Hacfort, Keulen 26 februari 157x.

Gerard van Hacfort.
In goud een rode dwarsbalk vergezeld boven van twee en
beneden van één zilveren lelie. Helmteken: op een rode en
zilveren wrong een zittende zilveren windhond met
goudgeringde rode halsband. Dekkleden: boven rood en
goud en beneden zilver en goud.
Zie ook AA van Gerard van Hacfort, KB 77 L 41 en Poppe van Feytsma. KB 79 J 20.
Vermoedelijk Gerrit van Hacfort, zv. Wynant van Hacfort en Aelheit Busshoff. Zie ook AA
Margaretha van Duvenvorde.

Waarschijnlijk zijn de zilveren
schuinbalken overschilderd.
P 124 fol 013v Johannes
Diepenbrouck, s.l. 157x.
Johan van Diepenbroek.
In rood vier zilveren (onduidelijke) linkerschuinbalken,
beladen met twee schuingekruiste zwaarden met gouden
gevest, zilveren kling en de punten omlaag. Helmteken: op
een rood en zilveren wrong de twee zwaarden van het
schild. Dekkleden: zilver en rood.

P 123 fol 35r G. van Renesse, verworden wapentekening, s.l. 157x.
Gerard van Renesse (1546-?, zv Johan van Renesse van Wulven en Aleida van Bronckhorst
Batenburg.
Resten van een wapentekening.
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P 122 fol 039v en 040r G. de
Culenborch, s.l. 157x.
G. van Culenborch.
Gevierendeeld, 1 en 4. in goud drie rode zuilen (2-1), 2 en
3. in zilver een zwarte leeuw met rode tong. Helmteken:
een zilveren ezelskop met hals en gouden oren.
Dekkleden: zilver en goud.
N.B. De nagels moeten ook rood zijn.

P 121 fol 41r Jodocus ab
van Aemstel van Mijnden,
s.l. 157x.
Jodocus van Amstel van
Mijnden
Gevierendeeld, 1 en 4.
gedwarsbalkt van acht
stukken, goud en zwart, over
alles heen een schuinkruis geschaakt in twee rijen rood
en zilver, 2 en 3. in goud een rood schuinkruis.
Helmteken: op een zwarte en gouden wrong twee naar
buiten gebogen uitkomende, zwart beklede armen, de
bovenarmen bedekt door een zilveren pantser met
gouden rand, de handen houdende een krans bestaande
uit zes zilveren en zeven rode rozen. Dekkleden: zwart
en goud.
P 120 fol 43v Van der Ecke, s.l. 157x. Verworden wapen; vagelijk een kruis te zien.
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P 119 fol 58r N.N. s.l. 157x.
In blauw zes gouden vijfpuntige sterren (3-2-1) met een
eveneens gouden bolletje in het midden. Helmteken: een
roodgetongde hertenkop met hals en gewei. Dekkleden:
goud en blauw.
N.B. Geen spoorrad, want dan is de opening in het
centrum blauw.
CBG: Cools en Provijn, maar zonder het aparte midden van de ster. Hogenda: geen
vermelding van deze namen.
P 116 009v Willem van Bronckhorst, Douai 1571. Geen wapen. Zie volgende.

P 115 fol 010r Bernardus a
Bronchorst/, Douai 27 april
1571, Obiit Rome.
Bernard van Bronckhorst.
In rood een zilveren goudgekroonde leeuw. Helmteken:
op een zilveren en rode wrong twee gouden berenpoten
met rode zolen. Dekkleden: rood en zilver.
Mon toür viendra -= mijn beurt zal komen
Hij is in Rome overleden.
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P 114 fol 011r Joannes
Noulant, Douai 27 april
1571.
Johan Nulant.
In zilver een rode geënte dwarsbalk. Helmteken: een
kroon, waaruit een schuinrechts aanziende zwarte beer met
rode voetzolen komt. Dekkleden: rood en zilver.
Post nubula phoebus = na wolken/regen komt zonneschijn

P 113 fol 011v Theodorus a Raesfeldt, [Douai?, 1571?]
In goud een blauwe dwarsbalk. Helmteken: een gouden
kroon waaruit een vlucht als het schild. Dekkleden: goud
en blauw.
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P 112 fol 012r Gosuinus van den Berrich, Geldrus,
Douai 30 maart 1571.
Gozewijn van den Berg.
In rood een zilveren ankerkruis. Helmteken: een zilver en
rode wrong, waaruit een kop en hals van een zwaan met
gouden snavel komt. Dekkleden: rood en zilver.

P 111 fol 012v Arnoldus van Aesswijn Douai 16 juni 1571.
Ruimte voor wapen niet gebruikt. Zie volgende.

P 110 fol 013r Bernhardus ab Aesswijn, Douai 17 juni
1571.(Later ook) Rome.
Bernard van Aeswijn.
In zilver vijf rode schuinbalken. Helmteken: uit een
gouden kroon een rode vos met bruine poten en rode
voetzolen komend.
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P 109 fol 014r
Bernardus Horsinck,
Douai mei 1571.
Geldrus.
In goud twee
schuingekruiste
roodbrandende
knoestige zwarte fakkels. Helmteken: op een gouden en
zwarte wrong een zwarte vlucht, beladen met de fakkels
van het schild. Dekkleden: zwart en goud.
Post tenebras lux est speranda screna.
Na duisternis is licht hoop kalmte

P 107 fol 014r Cornelius
Boedtberch, Douai [1571]
Cornelis van Boedberg.
Doorsneden, A. in zilver met
drie rode pootloze vogeltjes naast elkaar, B. blauw.
Helmteken: een kroon, waaruit een ezelskop met hals en
rode tong; de hals als het schild. Dekkleden: rood en
zilver.
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P 108 fol 014v Arnoldus Boedtberch, Douai [1571].
Arnold van Boetberg. Geen eigen wapen. Zie hiervoor en hierna.
P 106 fol 015v portret en 016r wapen Jacobus Buedberch, Douai 20 maart 1571.

Jacob van Boetberg, c
1553.
Doorsneden, A. in zilver drie rode pootloze vogeltjes naast elkaar, B. effen blauw.
Helmteken: op een gouden kroon een zileren ezelskop met hals, beladen als het schild.
Tout par loijsir = alles door (vrije tijd).

P 105 fol 017r Georgius de Gronnevelt, Douai 4 april
1571.
George van Groenevelt.
Gevierendeeld, 1 en 4. in groen drie zilveren wassenaars
(2-1) (Van GROENEVELT), 2 en 3. in goud een zwarte
schuinbalk beladen met drie zilveren kruisjes (MAULDE). Helmteken: een gouden kroon,
waaruit een zilveren roodgetongde brakskop met zeer lange eveneens zilveren hals.
Dekkleden rechts groen en zilver, rechts zwart en goud.
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P 104 fol 018r Alexander
Tengnagell, Douai 7 maart
1571.
In blauw een gouden kruis.
Helmteken: een uitkomende zwartgebaarde man met
blauwe mantel en eveneens blauwe muts met gouden
opslag, waaraan boven twee haarknoeten en linksbeneden
een vlecht waaraan een blauwe ring. Dekkleden: blauw
en goud.

P 103 fol 018v Joannes a Buchorst, Douai 25 september 1571.
Johan van Boekhorst. Zie volgende.

P 102 fol 019r Guilhelmus
a Buchorst, Douai 25
september 1571.
Willem van Boekhorst.
In zilver een zwarte
goudgekroonde, -getongde
en -genagelde leeuw.
Helmteken: op een zilveren
en zwarte wrong een
staande zwarte bok met
gouden hoorns. Dekkleden: zwart en zilver.
Het wapen van Willem van Boekhorst Johan voldoende
zijn geweest.
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P 101 fol 019v portret + 020r wapen Hidde a Voorst, [Douai] 1571.
Hidde van Voorst.
In goud drie rode kepers boven elkaar. Helmteken: op een gouden en rode wrong twee
toegewende steenbokhoorns, beladen met drie hermelijnstaartjes. Dekkleden: rood en goud.

P 100 fol 020v Balthasar
Boeker, Douai 1571.
In blauw een gouden roos,
vergezeld van vier
eveneens gouden sterren
(2-2). Helmteken: op een
blauw en gouden wrong
een zwarte vlucht
waartussen de roos van het
schild zweeft. Dekkleden:
goud en blauw.
Het wapen is heraldisch rechts vergezeld door een
“Brabantsche edel joffer” staande op een gouden grond.
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P 099 fol 021r Jacobus a
Couerden, Douai 9 juni
1571.
Jacob van Coeverden.
Couerden zal als
Coverden zijn
uitgesproken.
In goud drie rode adelaars.
Helmteken: op een rode en
zilveren wrong een zwarte
vlucht. Dekkleden: rood
en goud.
Hij tr. Anna van Ittersum.
Portretafbeelding ontleend aan /marceltettero.nl/ Origineel
vermoedelijk in een album amicorum.

P 098 fol 022r Everart de Ensse, Douai 20 april 1571.
Everart van Ensse.
Gedeeld, I. gevierendeeld, 1 en 4. in zilver twee
schuingekruiste groene palmtakken, 3 en 4.: in rood een
keper vergezeld van drie geknotte vogels, alles zilver
(ENSSE), II. in goud drie zwarte kepers boven elkaar
(MULERT).
Evert van Ensse, heer van Heert, tr. 1580 Johanna van den Clooster. Evert is zoon van
Engelbert van Ensse, heer van Heert en Agnes Mulert. In 1571 was hij nog ongehuwd en koos
hij in dat jaar voor een gedeeld wapen I. zijn vader ENSSE, II. zijn moeder MULERT.
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P 097 fol 23r Joannes ab Halmale, Douai 1571.
Johan van Halmale.
In rood bezaaid met zilveren blokjes een gouden leeuw.
Helmteken: uit een rode kroon de leeuw van het schild
uitkomend. Dekkleden: rood en goud.

P 096 fol 024v Jacobus ab Haeften, Antverpianus,
Douai 1571. Geen wapen.
en
P 095 fol 024r Godofridus ab Haeften, Antverpianus,
Douai 1571.
Jacob en Godfried van Haeften komen uit Antwerpen.
Gevierendeeld. 1. gedwarsbalkt van zes stukken zwart en
zilver, 2. in goud een rood kruis, 3. in goud een dwarsbalk boven vergezeld van negen koeken
(5-4) en beneden van zeven koeken (4-3), alles rood, 4. in goud drie rode dubbelkoppige
adelaars. Helmteken: op een zwart en zilveren wrong de adelaar met zilveren snavel en poten
van het schild. Dekkleden: zwart en zilver.
N.B. Eén wapen zal goedkoper geweest zijn. Opvallend is dat de adelaar uit kwartier 4 als
helmteken wordt gebruikt.
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P 094 fol 025r Nicolas van
Mechellen, Douai 1571.
Nicolaas van Mechelen. Boven
het schild eveneens Mechelen.
In goud drie rode palen; een vrijkwartier: in zilver drie
zwarte lelies met afgesneden voet (2-1). Helmteken: op
een rode en gouden wrong een zilveren ezelskop met hals.
Dekkleden: rood en goud.

P 093 fol 026r Sibrandus Camminga, Douai 8 mei
1571.
In goud een rood liggend hert, vergezeld boven van twee
en beneden van één zwarte kam. Schilddekking: een
gouden kroon, waaruit een zilveren leeuw. Dekkleden:
zwart en goud.
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P 092 fol 027r Hilbrandus a Berswordt, Westphalus en
Conradus a Berswordt, Westphalus, Douai december
1571.
Hilbrand en Conrad van Berswordt.
In rood een klimmend zilveren everzwijn. Helmteken: op
een rode en zilveren wrong een zilveren ezelskop met hals.
Dekkleden: rood en zilver.
Samen één wapentekening.

P 091 fol 28r Walramus
a Wittenhorst, Geldrus, Douai 22 juni 1571.
Walram en Coenraad van Wittenhorst.
In goud twee rode dwarsbalken. Op een rode hoed met
gouden opslag twee bazuinen, goud gemond en gerand en
geschakeerd rood en goud. Dekkleden: rood en goud.
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P 090 fol 29r Lubbert
Turcq, Douai 22 juni 1571.
Lubbert Torck.
Hij plaatste twee keer zijn wapen in dit album. Zie fol 42r.
In zilver zeven blauwe ruiten (4-3), een rood schildhoofd.
Helmteken: op een zilver en rode wrong een vlucht als het
schild. Dekkleden: rood en zilver.
Sans estre suis Turcq = zonder Turk te zijn.

P 089 fol 030r J. Valcque, Douai
23 juni 1571.
Gevierendeeld, 1. in groen zwart
drie zilveren goudgekapte valken
(2-1), 2. doorsneden, a. effen
rood, b. in zilver bezaaid met
hermelijn (DUVENEE), 3. in rood
een gouden leeuw met blauwe
tong, nagels en oog en met een blauwe slang om de hals, 4. in zilver een rood schuinkruis,
vergezeld in het schildhoofd van een gouden ster. Helmteken: op een mogelijk gouden en
zilveren wrong een antieke gouden vlucht waartussen een natuurlijk gekleurde valk.
Dekkleden: rechts vermoedelijk zwart en goud en links goud en zilver.
N.B. De twee andere wapens niet geïdentificeerd.
Post tenebras spero Lucent = Na duisternis hoop ik op licht
Jacob Valcke, heer van Cats en Wolfaartsdijk, pensionaris van Goes, staatsman, geb. Goes ca
1540, ov. Londen 1623, zv Jan Cornelisz Valcke en Volquina Cornelis Berthelmeussen.
Jacobs ingewanden begraven in Londen, het lichaam in Goes.
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P 088 fol 031r Joannes Wees, Geldrus, Douai 24
augustus 1571.
Johan van Wees.
In zilver een groene dwarsbalk. Helmteken: op een gouden
kroon een zittende zwarte windhond met zilveren halsband
met gouden ring zit. Dekkleden: groen en zilver.

P 087 fol 032r Albertus a Loosen, Douai 1571.
Albertus van Loosen.
Gevierendeeld, 1. in goud drie rode rozen; ,groen gesteeld,
2. in goud een zilveren knol met groen loof, 3. in goud drie
groen gesteelde blauwe bloemen, 4. in zwart een naar links gerichte gouden pijl over een
zilveren goud gekroonde en genagelde leeuw. Helmteken: een gouden kroon, waaruit twee
zilveren bladeren en waartussen een bloem uit het eerste kwartier. Dekkleden: goud en zilver.
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P 086 fol 033r Nicolas de Formanoir, Antverpen, Douai
1571.
In goud zwart getralied. Helmteken: op een zwarte en
gouden wrong een uitkomende zwarte zilvergebekte
adelaar. Dekkleden: zwart en goud.
Vertu est formanoir = deugd is ---

P 085 fol 034r Goswinus
Varick, Douai 1571.
In zilver drie rode leeuwenkoppen, blauwgetongd en
blauwgekroond. Helmteken: op een rood en zilveren kroon
de leeuwenkop van het schild tussen twee waaiersgewijs
geplaatste groene palmbladeren? Dekkleden: rood en
zilver.
Misschien Goswin Van Varick (zv Goswin van Varick en
Claire de Croix), tr. Constance van Berchem (Constance
hertr. Champagney).
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P 084 fol 036v F?. De
Trelong, [Douai] maart
1571.
F. van Treslong.
In rood twee beurtelings gekanteelde zilveren dwarsbalken
en in een rood vrijkwartier drie palen van paalvair en een
gouden kwartierhoofd (CBG). Helmteken: uit een gouden
kroon een opvliegende zilveren zwaan met gouden snavel.
Dekkleden: rood en zilver.

P 083 fol 037r Gilbertus a Schoonbeke, Douai 27 juli
1571.
Gilbert van Schoonbeke.
In een met hermelijnstaartjes bezaaid gouden veld vijf
aangesloten ruiten, geplaatst als een dwarsbalk; de
middelste ruit beladen met een gouden ster. Helmteken: uit
een gouden en rode wrong een uitkomende gouden draak,
de vleugels beladen met een ruit van het schild.
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P 082 fol 038r Wolphardus Angeli, Douai 20 juli 1571.
Gevierendeeld, 1 en 4. in zilver drie rode rozen (2-1), 2 en
3. gedeeld, a. in zwart een zilveren dwarsbalk, b. in zilver
zeven zwarte hermelijnstaartjes, vergezeld in het
kwartierhoofd van een rood schildje, beladen met een
zilveren dwarsbalk. Helmteken: op een zilveren en rode
wrong een grote goudgeknopte .roos van het schild.
Dekkleden: rood en zilver.

P 081 fol 039r Gerardus à
Boshoff, Douai 1571.
Gerard van Boshoff.
In blauw een gouden rechteronderarm komende uit de
linkerschildrand, in de hand houdende een uitgerukte
boom, geplant op een berg, alles groen; de boom beladen
met gouden eikels. Helmteken: op een gouden en blauwe
wrong twee uitkomende gouden adelaarspoten houdend
een bos, waaronder de eikenboom van het schild.
Dekkleden: blauw en goud.
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P 080 fol 042r Lubertus Turck, Douai 8 oktober 1571.
Lubbert Torck.
Zie fol 28r, waar zijn wapenbeschrijving. Hij plaatste
aldaar eveneens zijn wapen.
N.B. Het rood buiten het schild onjuist vervangen door
oranje. Onder de tekst misschien “de hosboon”.

P 079 fol 043r Albertus Luninck, Westphalus, Parijs 30
oktober [1571].
In zilver een zwarte vogel. Helmteken: op een zilveren en
zwarte wrong de vogel van het schild tussen een zilveren
vlucht Dekkleden: zwart en zilver.
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P 078 fol 044r Arnoldus â Frentz, Douai 8 oktober
1571.
Arnold van Frentz.
In zwart een gouden kruis. Helmteken: een gouden kroon,
waaruit een zwarte ossenkop met hals en met gouden
horens en tong, komt. Dekkleden: zwart en goud.

P 077 fol 045r Rotgerus
Kettler, Parijs 1 november 1571.
Rotger Kettler.
In goud een rode schoorsteenhaal. Helmteken: uit een
kroon, gedeeld rood en goud twee veren rechts goud, links
rood, waartussen een schildje als het hoofdschild.
Dekkleden: goud en rood.
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P 076 fol 046r Jodocus Droste, Westphalus, Parijs 15
november 1571.
In een groot hartschild. Helmteken: op een kroon twee
olifantstrompen. Dekkleden.
In rood een groot zilveren hartschild. Helmteken: op een
(gouden?) kroon twee olifantstrompen, rechts zilver, links
rood (CBG).

P 075 fol 047r Guilhelmus Schoijt,
Antverpianus, Douai 9 oktober
1571.
Willem Schoijt.
Gevierendeeld, 1 en 4. in goud een beurtelings
gekanteelde zwarte dwarsbalk, 2 en 3. in zwart twee lelies
en in een zwart vrijkwartier een zilveren roos. Helmteken:
een gouden antieke vlucht elke vleugel beladen met de
dwarsbalk van het schild. Dekkleden: zwart en goud.
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P 074 fol 49v Elbertus van
Boedberch, Douai 19 oktober
[1571].
Een schildhoofd beladen met
drie rode pootloze vogeltjes
naast elkaar. Helmteken: een
kroon, waaruit een ezelskop met hals en tong; de hals als
het schild. Dekkleden: rood en zilver.
Blauw; een zilver schildhoofd beladen met drie rode
pootloze vogeltjes naast elkaar. Helmteken: een kroon,
waaruit een ezelskop met hals en rode tong; de hals als het
schild. Dekkleden: rood en zilver.

P 073 fol 031r Dionysius Belgen von Olphe, Orléans
1571.
Schuinrechts gedeeld, I. effen rood, II. effen zilver; over de
deellijn een xwarte schuinbalk, beladen met drie zilveren
penningen. Helmteken: op een zilveren en zwarte wrong de
penning tussen een zwarte en zilveren vlucht. Dekkleden:
zwart en zilver.

P 072 fol 053v Theodorus Radringh, Embricus = Emmerik, Orléans 15 december 1571.
Ruimte voor wapen niet ingevuld.
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P 071 fol 074r Henrik
Linden, s.l. 1571.
Hendrik van Lijnden.
In rood een gouden kruis. Helmteken: op een gouden
kroon een zwarte windhond met gouden geringde
halsband. Dekkleden: rood en goud.kroon

P 070 fol 004r Constantinus
Georgius et Rudolphus fratres
germani, Barones Polweyller
und Weyllerthal, Padua 23 juli
1572.
Constantijn George en Rudolph
broers, komende uit Duitsland.
In blauw een rood en zilver omgekeerd gekeperde paal.
Helmteken: een man met mantel als het schild, gouden
haar eindigend in een vlecht en met gouden kroon.
Dekkleden rechts: blauw en goud, links: rood en zilver.
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P 069 fol 008r Dominicus Burmania, Dôle 13 april 1572.
Dominicus van Burmania.
Geierendeeld, 1. in goud een Friese adelaar, 2 en 3. in
blauw een schuinlinks geplaatste tak waaruit een
schuinrechts geplaatst klaverblad komt, alles goud, 4. in
goud een rode leeuw. Helmteken: op een gouden en blauwe
wrong drie blauwe, elk met drie gouden sterren beladen struisveren.

P 068 fol 010v Georgius à
Bucholtz, Geldrus, Rome
20 oktober 1572.
Gerard van Boekhout.
In groen drie gouden aanziende leeuwenkoppen.
Helmteken: op een zilveren en groene wrong een
zwanenkop met hals en gouden snavel. Dekkleden: zilver
en groen.
N.B. Het groen is lichtgroen.

28

P 067 fol 034v Carolus de Pottelsberghe, Dôle 16 maart
1572.
Karel van Pottelsberghe.
Doorsneden, A. egaal goud, B. in zwarte een zilveren
jachthoorn met rode draagkoord met kwasten en die boven
de hoorn gedraaid is met een gouden lelie binnen de
ontstane lus. Helmteken: op een gouden en rode wrong een
zwarte draak met opgeheven vlucht. Helmkleden rood en goud, dekkleden goud, zilver en
zwart.

P 066 fol 035v Huiwing Hacfortus,
Dôle 28 april 1572.
Aantekening door Karel van Arnhem:
overleden te Dôle op 28 april 1572 in
de leeftijd van 22 jaar.
In goud een rode dwarsbalkt,
vergezeld boven van twee en beneden
van één zilveren lelie. Helmteken: op
een zilveren en rode wrong een naar links gewende
zittende zilveren windhond met rode halsband.

P 064 fol 40v Aemylius ab Aempstel a Mynden, Rome 1572.
Aemelius van Amstel van Mijnden. Open ruimte voor wapen niet ingevuld.
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P 064 fol 048r
Hieronymus
Berosonus, Pavia 4
augustus 1572.
Jurist.
Geen wapen. Binnen een krans in een blauw veld een
puntige stok waaraan links een hoed hangt, alles zwart.
N.B. Zie blz 46 voor zijn wapen.

P 063 fol 052r Joannes
Ryngenberch, Orléans
[januari] 1752, jurist.
Johannes van Ringenberg.
In rood tien gouden ringen (3-3-3-1). Helmteken: op een
rode en zilveren wrong een zilveren en rode vlucht.
Dekkleden: rood en zilver.

P 062 fol 054r Joannes Gerardi, Bologna 17 augustus 1572. Ruimte voor wapen niet
ingevuld.
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P 061 fol 055r Christophorus Schell, Vuestphalus,
Orléans 3 januari 1572.
In zilver een zwarte schuinbalk, beladen met drie gouden
besanten. Helmteken: op een zwarte hoed met gouden
opslag een staande gouden vos met een besant van het
schild in de bek. Dekkleden: zwart en zilver.

P 060 fol 056r Georgius
Ducker Neylingen
Westphalus, , Orléans 11
januari 1752.
Gedwarsbalkt van 10 stukken zilver en blauw. Helmteken:
een gouden kroon waaruit twee als het schild geklede
armen rijzen, houdend een gouden gezichtszon met stralen en vlammen. Helmkleden rechts:
zilver, links: blauw. Dekkleden: blauw en zilver.
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P 059 fol 57r Iodocus A Galen, Westfalen, Orléans 6
januari 1752.
Drie weerhaken. Ik geef geen heraldisch kleuren, omdat er
variatie voor de kleuren in het wapen Von Galen bestaat.

P 058 fol 59r Joannes a
Winsen, s.l. 1572.
Johan van Winssen.
Gevierendeeld, 1 en 4. in goud een geknopte uitgeschulpte
zwarte dwarsbalk (WINSSEN), 2 en 3. In goud drie rode
ruiten (2-1) (vermoedelijk Van WOERDEN van VLIET).
Helmteken: een zwarte kroon, waaruit een vermoedelijke
zilveren struisvogelkop met hals, zwart geknopt en
houdend een gouden hoefijzer in de bek. Dekkleden
rechts: zwart en goud, links: goud en rood.
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P 057 fol 060r Ioachimus a
Rottenhann, Dôle 1572.
In zilver een golvende schuinbalk, vergezeld boven van
een ster, alles rood. Helmteken: een rode goudgekroonde, gebekte en -gepote haan. Dekkleden: zilver en rood.
Een sprekend helmteken.

P 056 fol 061r
Mangnus Schenij
Lupelburg, Dôle
14 maart 1572.
Mangnus Schenij Lüpelburg. “Mourtij”= = ?overleden?
In zilver een rood schuinkruis, vergezeld boven van een
rode ster, en op het kruispunt van een zilveren hart.
Helmteken: op een zilveren en rode wrong een zilveren
vlucht, elke vleugel beladen met het schuinkruis, de ster en
het hart van het schild. Dekkleden: zilver en rood.
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P 055 fol 062r Georgius á Heusenstain, [Dôle] 5 maart
1572.
Doorsneden met een hoekige dwarsbalk van rood en zilver.
Helmteken: op een rode en zilveren wrong een uitkomende
brakskop met hals en rode tong. Dekkleden: rood en zilver.

P 054 fol 063v Cornelius van Delen, Rome 19 december 1572. Ruimte voor wapen niet
ingevuld.

P 053 fol 064r Ambrosius Oest, Dôle 13 maart 1752.
In rood bezaaid met gouden pootloze vogels, een gouden
schuinbalk aan de bovenzijde eindigend in een
gevierendeeld blok, 1 zwart, 2, 3 en 4: zilver. Helmteken:
een zwarte kuras, waaruit het borstbeeld van een zwarte
man met gouden hoofdlint. Helmkleden: rood en zilver.
Dekkleden links goud, zilver, rood en zwart, rechts: rood,
zilver, zwart en goud.

P 052 fol 065r Bernardus Reidanus, Dôle april 1572. Ruimte voor wapen niet ingevuld.
P 051 fol 068r N.N. 12 mei 1572. Geen ruimte voor wapen.
Of: J.L. ?mont, Pr:, Mederlain.
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P 050 fol 064r Sixtus
ex Dekama, Frisus,
Pavia 5 juli 1572,
Gedeeld: I in goud de
Friese adelaar, goud
gebekt en gepoot; II in rood twee zilveren lelies boven
elkaar. Helmteken: een gouden kroon, waaruit een gouden
roodgetongde leeuw. Dekkleden rechts goud en zwart,
links: zilver en goud.
Sixtus/Sicke van Dekema (1548-1625), tr. Hil Onnesdr
Tamminga (1555-1620).
Bron: www.simonwierstra.nl/
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P 049 fol 070r Ladislaus van
Roijen, Pavia 5 juli 1572.
Gevierendeeld, 1 en 4. in
blauw drie gouden kepers (Van
ROIJEN), 2 en 3. doorsneden
van zilver en zwart (of zwart
met een zilveren schildhoofd).
Helmteken: op een blauwe en
gouden wrong een uitkomende omziende zilveren
windhond met goudgeringde rode halsband. Dekkleden:
goud en blauw.
Kwartieren 2 en 3 mogelijk VILAIN. Indien Ladislaus een
zoon is van Philippe van Royen en Jacqueline Vilain, dan
gebruikte hij het wapen Vilain van zijn moeder voor de kwartiern 2 en 3 van zijn wapen. De
reden zal zijn dat hij in 1572 nog ongehuwd was.

P 048 fol 071r Nicolaus De la Croix, Hannonius,
Pavia 22 juli 1572.
Gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een zilveren
schuinbalk, beladen met rode kruisjes of lelies, geplaatst
in de richting van de schuinbalk, 2 en 3. gevierendeeld,
1 en 4. in zilver drie zwarte vogels (2-1), 2 en 3. in
zwart een gouden zesspakige wagenwiel; een hartschild:
in zilver binnen een mogelijk ingeschulpt rood
omboordsel een blauw kruis. Helmteken: op een zilver en blauwe wrong een uitkomende
blauwe pegasus. Dekkleden zilver en blauw.
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P 047 fol 072r Joannes Carolus Schetz, 1552-1595,
jurist, 8 juli 1572.
Gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een zwarte adelaar met
opgeheven vlucht, staand op een groene grond, 2 en 3.
in blauw een hamei bestaande uit vier gouden balken;
een hartschild: rood, een zilver schildhoofd waarin drie
zwarte vogels naast elkaar. Helmteken: op een gouden
en zwarte wrong een uitkomende adelaarskop met hals
tussen een gouden vlucht. Dekkleden: zwart en goud.

P 046 fol 73r Adrianus
Hermannus a Blyenburch,
Pavia 22 juli 1572.
Adriaan Herman van
Blyenburch.
Doorsneden: A. in rood twee
zilveren rozen; B. in zilver de onderste helft van een rode
ster. Helmteken: een zilveren rozentak tussen een rode
antieke vlucht. Dekkleden: rood en zilver.
Scheffers, A.J. 2015. De toezichthouders; waardijns van
de Munt van Holland uit de familie Van Blijenburg. Gen.
21 ( 3) (sept.): 23-28.
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P 045 fol 075v Adolphus
Scheiffart a Merode,
Bologna 16 augustus
1572.
Gevierendeeld, 1 en 4.
gepaald van acht stukken,
zilver en rood, 2 en 3. in zilver een rode dwarsbalk, beladen met drie gouden schuinkruisen of
goud getralied (Van GHENT). Helmteken: een gouden kroon, waaruit een roodgetongde
gouden draak met opgeheven vlucht komt, houdende in de rood beklede linkermensenarm een
vaandel, bestaande uit een gouden stok, waaraan een rode vaan, beladen met twee
aaneengesloten zwarte? kruisen en bezaaid met zilveren sterren?
N.B. Merode: in goud vier rode palen. Ook Scheijffart en Scheffart.

P 044 fol 76r Joannes Ludovicus ab Hatzfeldt zu
Merthen, herr zu Wildenberch, Orléans [1572].
Johan Lodewijk van Hatzfeldt.
Gevierendeeld, 1 en 4. in goud twee kronkelende
zwarte afgewende slangen met gouden koppen en
verbonden door de hoofdletter H, 2 en 3. in zilver drie rode zilver geknopte rode rozen.
Helmteken: op een gouden kroon een gouden vlucht, de rechter vleugel beladen met het
wapenstuk uit kwartier 1, en de linker vleugel de drie rozen van kwartier 2; tussen de vleugels
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een zwarte naakte man uitkomend met hoofddoek met een zilveren en gouden hoofdwrong.
Dekkleden: zwart en goud.

P 043 fol 077r Joannes de Zandtwijck, Dôle 12 april
1572.
Johan van Zandtwijck.
Gevierendeeld, 1 en 4. in rood een zilveren
goudgekroonde leeuw (Van ZANDTWIJCK), 2 en 3. in
rood twee zilveren vissen met de kop omhoog en
vergezeld van negen gouden herkruiste Latijnse kruisjes.
Helmteken: een zilveren uitkomende goudgetongde
leeuwen met opgeheven drakenvlucht, de rechter vleugel rood, de linker zilver. Dekkleden:
rood en zilver.
P 042 fol 078r Johan de Loenresloot, Dôle St. Fuyra? 22 april 1572. Ruimte voor wapen
niet ingevuld. Ca 1550-ca 1601.
Johan van Loenresloot.
N.B. Zie voor zijn wapen Album amicorum Loenresloot (deze website).
P 041 fol 079r Lubertus Honradius, Dôle 4 april 1572. Ruimte voor wapen niet ingevuld.
- 1589, jurist.
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P 040 fol 80r Antonius van
der Hagen, Pavia 5
augustus 1572.
Gegeerd van zilver en zwart. Helmteken: op een zilveren
en zwart wrong een uitkomende eenhoorn van het schild.
Dekkleden: zwart en zilver.

P 039 f ol 81r Wernerus Quaidt a Buschfelt, Bologna 17
augustus 1572.
Werner Quadt Zu Buschfelt.
In rood twee beurtelings gekanteelde zilveren
dwarsbalken. Helmteken: een uitkomende ijsbeer tussen
een rode vlucht. Dekkleden: zilver en rood.
N.B. Te verwachten is dat de dekkleden rood en zilver
waren.
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P 038 fol 082r Guilielmus a Irenbach, Dôle 6 mei 1572.
Wilhelm von Irenbach.
Gevierendeeld. 1 en 4. doorsneden, A. in zwart drie
gouden ruiten naast elkaar, B. effen goud, 2 en 3. in zilver
een rode drakenkop met hals. Twee helmtekens: rechts een gekroonde man met gouden
mantel, zwarte halsband en zwarte muts getopt door een gouden kroon waaruit een groene
plant, links: een gouden kroon waaruit de drakenkop met hals van het schil met twee gouden
mogelijk niet brandende toortsen. Dekkleden: rechts: zwart en goud, links: rood en zilver.

P 037 fol 082v Vigileus ab Aham in Vuilderau et Neuhaus, Dôle 6 mei 1572.
Ruimte voor het wapen niet ingevuld.
Vigileus von Aham in Wildenau und Neuhaus. Overleden Dôle 17 juni 1572.

P 036 fol -83r Erasmus Goldt,
Dôle 6 mei 1572. Uit Oostenrijk.
Gedeeld, I. in zilver twee rode jachthoorns met de opening
naar links, II. in rood een zilveren jachthoorn met de mond
naar links. Helmteken: een uit een gouden kroon komende
man met gouden kroon waarop twee olifanstrompen,
zilver en rood, een rode mantel en blazende op een rode
jachthoorn. Dekkleden: zilver en rood.
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P 035 fol 83v Christophorus Pöttinger, Dôle 6 mei
1572.
In rood mogelijk een gouden praam of paardenneusklem.
Helmteken: de mogelijke praam van het schild tussen een
rode vlucht. Dekkleden: rood en goud.
N.B. Is de praam van een doorgebroken hoefijzer gemaakt.
P 034 fol 084r Joannes Wolfgangus Kneist, Dôle 7 mei 1572. Ruimte voor het wapen niet
gebruik.
P 033 fol 85r N.N., Milaan 1572, Overleden te Napels. Ruimte voor het wapen niet
gebruikt. Buadt dit Bott.
Op zelfde bladzijde:

P 033 fol 85r Bernhardinus á Gluijch? Zu
Neudorff und Saudt Tranz Stijrus á Milan.
Milaan in ?Transstiermarken. Obijt Napels.
P 032 fol 86r Ferdinandus Oeyer, Dôle 27 mei 1572. Ruimte voor wapen niet gebruikt.
P 031 fol 87r Heinrich Wolfkneist, Dôle 7 mei 1572. Ruimte voor wapen niet gebruikt.
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P 030 fol 088r Ioannes a Wachtendonk, Rome 14
november 1572.
In goud een rode lelie. Helmteken: een duivel met rode
mantel en gouden kraag. Dekkleden: goud en rood.

P 029 fol 094r Ricquinus
Sluisken, Rome 30 november 1572.
Rikwijn Sluisken.
In zwart een op een witte grond zitten goudgehalsbande en
-geringde zilveren windhond. Helmteken: op een zwarte en
witte wrong de hond van het schild. Dekkleden: zwart en
zilver.
P 028 fol 013r Joannes Staig, , Dôle 1572. Ruimte voor wapen niet gebruikt.
P 027 fol 104r Jacobus Campius, Aquiseranensis Bologna 20 augustus 1572. Ruimte voor
wapen niet gebruikt.
P 026 fol 005r Georg (Maximilian) Opersdorf der junger Freyherr auf Aich Fridstain
und Neukirch, Messina, Sicilia 22 april 1573.
Georg Oppersdorf, 1550-1606? Ruimte voor wapen niet gebruikt.
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P 025 fol 005r Axellaus a Leuenkopf, [Messina] 22 april
1573.
In blauw drie roodgetongde afgerukte leeuwenkoppen, de
tweede leeuwenkop naar links kijkend. Helmteken: een
uitkomende gouden roodgetongde gouden leeuw.
Dekkleden: blauw en goud.

P 024 fol 005v Franciscus Gall zu Gallen, Messina 22
april 1573.
In rood een goudgekroonde en –gehoornde zilveren
eenhoorn. Helmteken: een gouden kroon waaruit de
eenhoorn van het schild komt. Dekkleden: rood en zilver.

P 023 fol 051v Guilhelmus de Kessell, Napels 16 mei 1573. Ruimte voor wapen niet
gebruikt.
Willem van Kessel.
P 022 fol 054v Gisbertus a Bodelschuingh, Westphalus en Robert a Bodelschwingk,
Westphalus, Padua 2 jul 1573.
Ruimte voor wapen niet gebruikt.
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P 021 fol 055v Heidenricus Droste, Padua 26
september 1573.
Uit Westfalen.
In zwart een zilveren vliegende vis met de kop naar links
en het lichaam gebogen. Helmteken: een figuur.
Dekkleden: zilver en zwart.

P 020 fol 056v Maximilaen de Galen, Napels 16 mei 1573. Ruimte voor wapen niet
gebruikt.

P 064 fol 048r
Hieronymus
Berosonus”. Pavia 4
oktober 1572.
Jurist.
Volmar Von Ow.
Doorsneden: A. in goud een rode gaande leeuw vergezeld
van een rode binnenzoom, die beladen is met een gouden
middenzoom, B. effen blauw. Helmteken: op een blauw
kussen met rode kwasten rust een gouden halve
wagenwiel, die bestoken is met zwarte lelie-achtige
figuren. Dekkleden: rood en goud.
Zie blz 30 voor een tekening van een krans.
P 018 fol 016v Philippus de Stoppeleer, Venetië juni 1573. Ruimte voor wapen niet
gebruikt.
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P 017 fol 067r I. Wtenhaus, Venetië [1573].
Gedwarsbalkt van 12 stukken, zilver en rood. Helmteken:
op een rode en zilveren wrong een pauwenverenwaaier.
Dekkleden: rood en zilver.

P 016 fol 089r Theodorus à Beeck, Rome 27 maart
1573.
Dirk van Beeck.
In goud een zwart schuinkruis. Helmteken: op een gouden
en zwarte wrong een uitkomende roodgetongde ezel van
natuurlijke kleur met een gouden geringde halsband.
Dekkleden: goud en zwart.
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P 015 fol 090r Alexander von Dreimborn, Rome 25
maart 1573.
In zilver drie goudgeknopte en groengepunte rozen,
schuinbalksgewijs geplaatst. Helmteken: op een gouden
kroon een zilveren muts, getopt door een roos van het
schild. Dekkleden: zilver en rood.

P 014 fol 091r Emmerich von Hetzingen, Rome 27
maart 1573.
In zilver een zwarte dwarsbalk, vergeeld met drie rode
koeken, twee boven en één onder de balk. helmteken: een
zilveren berenpoot, beladen met de zwarte dwarsbalk, en
houdend een koek van het schild in de klauw. Dekkleden:
zilver en zwart.
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P 013 fol 092r Herman Von Oij Rome 28 maart 1573.
Herman van Oij.
In zilver drie goudgeknopte en groengepunte rozen (2-1).
Helmteken: op een rode en groene wrong een gouden
kroon, beladen met een pauwenverenscherm. Dekkleden:
zilver en rood.

P 012 fol 093r Ch. de Siury, Napels 3 april 1573. Geen wapen.

P 011 fol 85r Georgius Heinricus Stiber á Puttenhein en Pancratius Stiber, Venetië 26
oktober 1573.
Doorsneden, A. in zilver een uit de snijlijn komend rood gevest van een degen, B. zwart.
Helmteken: een zilveren en zwarte plantenpot, waaruit een zwarte plant. Dekkleden: zwart en
zilver.
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P 010 fol 096r Henricus à Vlatten, Padua 20 oktober
1573.
In goud vier rode palen; een klein blauw vrijkwartier.
Helmteken: een rode hoed met blauwe band een gouden
vlucht; ertussen zwevend een schildje als het hoofdschild.
Dekkleden: rood en goud.

P 009 fol 097r Joannes
Franciscus Reichweins, Padua
3 november 1573.
Johann Franz Reichwein.
Van hem is een Album amicorum bewaard gebleven en
heruitgegeven: Das Album amicorum des Johann Franz
Reichwein (um 155-1596). Documenta Augustana.
Gebundene Ausgabe-2015. Bewerker Gerhard Seibold.
Misschien in dit album een bijdrage van Karel van
Arnhem.

P 008 fol 100r Ludovicus Quadt, Padua 16 november 1573. Ruimte voor wapen niet
gebruikt.
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P 007 fol 007r Thuco
Bielke, Venetië 27
januari 1574.
Ovaal schild. Gedwarsbalkt van vier stukken goud en
blauw. Helmteken: op een gouden en blauwe wrong een
pauwenverenwaaier. Dekkleden: goud en blauw.

P 006 fol 098r Balthasar a Rodtkirch, Padua 1574. Ruimte voor wapen niet gebruikt.
P 005 fol 099r Justus a Donop, Padua 8 februari 1574. Ruimte voor wapen niet gebruikt.
P 004 fol 099v Adolf van Ilem, [Padua] 1574. Ruimte voor wapen niet gebruikt.
P 003 fol 041v Arent van Scherpenzeell, s.l. 1581. Ruimte voor wapen niet gebruikt.
P 002 fol 028v Balduinus de Duveldia de Roon en Joannes de Duveldia de Roon, voor
Zeger van Arnhem, Leiden 14 mei 1599.
Boudewijn van Duiveland van Roon en Johan van Duiveland van Roon. Zeger is zv Karel van
Arnhem.

P 001 fol 003r
Johan
Lodewijk
graaf van
Rechteren
(1714-1772) en
Leopold
Casimir graaf
van Rechteren
(1717-1778) voor Karel van Arnhem, s.l. 1725.
In goud een rood kruis. Schilddekking: fleurons, die
samen een kroon moeten voorstellen.
N.B. Omdat Johan L. en Leopold C. van Rechteren
eigenaren zijn geweest hebben zij een schets van hun wapen in 1725 toegevoegd.
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