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52 inscripties waarvan 14 jaartalverzen of chronogrammen, 24 portretten, waarvan 23 met
wapen.

Haetzfelt, Adamus ab 77 L 56
Harff, Joannes ab 77 L 56
Harff, Johan van 77 L 56
Harff, Nicolaus ab 77 L 56
Harff, Robert von 77 L 56
Harff, Robertus ab 77 L 56
Hassel, Vincentius ab 77 L 56
Heyberger, Carolus 77 L 56
Hyperger, Carolus 77 L 56
Knijsel, Joannes Wolf a 77 L 56
Knysel, Joannes Wolf a 77 L 56
Soetendal, Johannes 77 L 56
Suetendal, Dionisius 77 L 56
Wachtendonk, Henricus 77 L 56
Wolffart, Joannes 77 L 56

77 L 56 Johan Franck
Achelen, Igram van 77 L 56
Achelen, Rolandus ab 77 L 56
Berchem, Cornelius a 77 L 56
Borch, Antonius 77 L 56
Boxhoren, Philippus 77 L 56
Boxhorn, Philippus 77 L 56
Brembt, Renerus ab 77 L 56
Dieve, Gregorius 77 L 56
Dyeve, Gregorius 77 L 56
Eltz, Johannes ab 77 L 56
Etten, Franciscus ab77 L 56
Etten, Henricus ab 77 L 56
Etten, Nicolaus ab 77 L 56
Falkenberger, Ludolphus 77 L 56
Franck, Johan 77 L 56

P 38 fol 002r Johan Franck te Douai, tussen 1575
hu
Geen wapen afgebeeld. Douai = Dowaai
Franck heeft geen wapen om op zijn portret te laten
aanbrengen. Deed hij dit omdat hij geen wapen
bezat, of uit bescheidenheid? Ik ken geen wapen
Franck.
Johan Frank was docent in de rechten aan de universiteit van Douai. Hij verzamelde van zijn
adellijke studenten hun portretten met de wapens. Hierdoor werd zijn album een album
studiosorum. Daarnaast nam hij door hem gemaakte jaartalverzen of chronogrammen op.
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In 1982 kwam het album in handen van een handelaar. Die bood de portretten te koop aan.
Het gevolg was dat van de 39 portretten en 116 bladzijden in 1988 nog 20 resp. 70 over
waren. Vervolgens kwam het album bij een andere handelaar terecht, die het 1993 aan de KB
verkocht. In eerste instantie waren nog 20 portretten over, maar uit het niet werden nog vier
toegevoegd.
Het wapen Franck is mij niet bekend.

P 035 fol 015r
Carolus Hijperger,
aet 22 (ca 1553-),
Douai 2 november
1575
KB: Heyberger, in 1575 22 jaar oud.
Gedeeld, I. in rood een zilveren rots, II. in zwart
een zilveren rots; de schildvoet beladen met een
gouden horde. Helmteken: een gouden kroon
waaruit komt een mogelijk aanziend gesteld gouden dier met de voorpoten gespreid schuin
omhoog en mogelijk getopt met een gouden kroon, uit de kroon eveneens komende twee
trompen, rechtsdoorsneden van rood en zilver, links van goud en zwart.
P.S. De familienaam duidt meer op een berg dan op een rots.

Andere beschrijving uit www.heraldrysinstitute.com/armorial.icd/
Vrij vertaald: gedeeld van rood en zilver met in elk kwartier een rots van het een in het ander
uitgaande van een gouden horde. Een gekroonde helm met als helmteken een uitkomende
leeuw tussen twee trompen, rechts rood met zilveren dwarsbalk en links zwart met een
gouden dwarsbalk en uit elke trompenmond drie natuurlijke pauwenveren.

2

P 034 fol 017r Cornelius a Berchem, aet 22, uit
Antwerpen, Douai 26 juli 1575.

In zilver drie rode palen. Helmteken: een mannenborstbeeld gekleed als het schild/in een
zilveren roodgestreepte jak en met een zilveren muts? Dekkleden: rood en zilver.

P 033 fol 019r Philippus Boxhoren, aet 22 (ca
1553-), Douai 5 juli 1575.
KB: Boxhorn,

In goud een binnenschild, doorsneden van zilver en zwart. Helmteken: op een zwarte en
gouden wrong een gouden antieke vlucht, waartussen het binnenschild. Dekkleden: goud en
zwart.
ACZ: Muschart: een zwart hartschild met zilveren schildhoofd.
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P 032 fol 21r Gregorius Dyeve, aet 20, Douai 8
september 1575.
KB: Dieve, geb. ca 1555.

In zilver twee zwarte lelies met afgesneden voet, één links boven, de ander rechts in de
schildvoet; een klein rood schildhoek. Helmteken: een uitkomende zwartgeklede man met
gespreide armen. Dekkleden: zwart en zilver.

P 027 fol 42r Joannes Wolf a Knysel, aet 20 ,
uit Oostenrijk, Douai 5 november 1575.
KB: Knijsel, geb. ca 1575.
In rood een zilveren eenhoorn, Helmteken: uit een gouden kroon de eenhoorn van het schild
komend. Dekkleden: rood (en ?zilver).
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P 026 fol 045r Antonius Borch, aet 23 (ca 1552-), uit
Leuven, Douai 16 mei 1575.

In goud een zwarte leeuwenkop. Helmteken: de leeuwenkop tussen een gouden antieke
vlucht. Dekkleden: zwart en goud.
N.B. Volgens //archive.org/streaming/ is het een zwarte leeuwenkop.

P 025 fol 48r Rolandus
ab Achelen,
Bvscoduc:I.V. Licentiat
10 Douai 6 decemb.
1575.
KB: Hij werd te Leuven
op 28 augustus 1566
geïmmatriculeerd. Zoon van de Bossche magistraat
Igram van Achelen (ca 1528-1604). aet 23, uit ’sHertogenbosch, (ca 1552-).
Gedeeld, I. in zilver een omgewende zwarte vos, II. in zwart twee gouden heiblokken,
geplaatst links boven en links in de schildvoet, een gouden vrijkwartier, beladen met een rode
?molenijzer. Helmteken: op een zilveren en zwarte wrong de zwarte vos uitkomend.
Dekkleden: zwart en zilver.
ACZ: vos en heiblokken, gebaseerd op Wapenboek Veluwse Geslachten.
N.B. Volgens //archive.org/streaming een wolf, maar daarvoor is de staart te dik.
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P 24 fol 054r Henricus Wachtendonk, aet 24 (ca
1571-), uit Mechelen, Douai 5 juli 1675

In goud een rode lelie. Helmteken: op een gouden en rode wrong een zwarte man zonder
armen met rode mantel en zwarte hoofdband. Dekkleden: rood en goud.

P 023 fol 057r Joannes Wolffart, aet 24 (ca
1571-), uit Antwerpen, Douai 17 mei 1575.

Gevierendeeld, 1 en 4. in zilver drie zwarte (springende) wolven (2-1), 2 en 3. in goud drie
rode kepers. Helmteken: op een zilveren en zwarte wrong een vermoedelijk uitkomende
zwarte wolf. Dekkleden: ?geen.
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P 021 fol 54r Henricus ab Etten, aet 23 (ca 1552-),
uit Antwerpen, Douai 20 juni 1575
Zie P 011 en P 003

In zilver drie geopende blauwe burchten (2-1) (CBG), en op de toren twee zwarte ramen.
Helmteken en dekkleden: ?

P 016 fol 005r Robertus ab Harff, aetat 20 (ca
1555-), uit Gulik, Douai 27 februari 1576.
KB: Robert von Harff..
Zie volgende twee.

Effen zilver; een rood schildhoofd, beladen met een zwarte barensteel met drie hangers.
Helmteken: op een rode hoed met zilveren opslag een roos tussen een vlucht, alles rood.
Dekkleden: rood en zilver.
CBG: een blauwe barensteel.
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P 015 fol 008r Joannes ab Harff, aet 18 (ca
1557-), uit Gulik, Douai 7 september 1576
Johan van Harff
Zie voorgaande en volgende. Barensteel: misschien blauw.

P 011 fol 0011r Nicolaus ab Harff, aetet 17 (ca
1558-), uit Gulik, Douai 28 februari 1576.

Zie voorgaande twee. Barensteel: zilver? Helmteken: een gesteelde roos, alles rood
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P 012 fol 029r
Adamus ab
Hætzfelt, IVL.:
10; aet 21 ) ca
1555, uit Gulik, Douai 25 oktober 1576.
Adam van Hatzfelt.IVL = J.U.Licentiaat.
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 rozen. Helmteken: op
een gouden kroon een uitkomende zwart geklede man met zwart en gouden wrong op het
hoofd tussen een gouden vlucht; de beide vleugels beladen met het wapenstuk uit de
kwartieren 1 en 4. Dekkleden: zwart en goud.
N.B. Deutsche Wappen Band 5 Bundesland Hessen: Hatzfeld: een muuranker.

P 013 fol 027r Vincentius ab Hassel, aetat 18 (ca
1558-) uit Gulik, Douai 16 november 1576.

Gedwarsbalkt van goud en rood, over alles heen een zwarte leeuw. Helmteken: uit een gouden
kroon een antieke vlucht, rechts goud, beladen met vier rode balken, links rood, beladen met
drie gouden dwarsbalken; tussen de vleugels de leeuw van het schild uitkomend. Dekkleden:
rood.
N.B. Misschien de linkervleugel als het schild.
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P 011 fol 051r Franciscus [ab Etten], aetat 21
(ca 1555-), uit Antwerpen, [D] 1576
Zie p 021 en 003

P 009 fol 025r Johannes ab Eltz, Douai 9
oktober 1577
Devies: Pense a la mort

Van zilver en een schildhoofd van rood beladen met een uit de snijlijn komende gouden
leeuw,
of
doorsneden, 1. in rood een uit de snijlijn komende gouden leeuw, 2. effen zilver.
Schilddekking: een rode muts met zilveren opslag, waarop een gouden leeuw tussen een rode
vlucht. Dekkleden: rood en goud.
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P 008 fol 032r Ludolphus Falkenberger, Douai
1577.

In zilver twee afgewende zwarte sleutels met de baarden boven, Helmteken: op een zilveren
en zwarte wrong een zilveren vlucht, elke vleugel beladen met de zwarte sleutel van het
schild.

P 004 fol 038r Renerus a Brembt, aet. 18 (ca
1560-), Douai 19 augustus 1578
P 005 Jaartalvers, en uit Gelre. Douai 28
september 1578

In zilver vier blauwe dwarsbalken. Helmteken: op een zilveren en blauwe wrong een zilveren
vlucht, elke vleugel beladen met drie blauwe dwarsbalken. Dekkleden: blauw en zilver.
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P 003 fol 60r Nicolaus ab Etten, aet. 22, [Douai]
1578. Uit Antwerpen
Zie ook P 011 en 012

In zilver drie geopende blauwe burchten (2-1).
Helmteken: op een gouden en zwarte wrong een
burcht van het schild. Dekkleden:blauw en zilver.

P 002 fol 066r Joannes Soetendal, kanunnik, aet
21, in Maastricht. [Douai] 1578.

In groen een zwart merk. Schilddekking: een groene aanziende leeuwenkop? met de klauwen
van de voorpoten op de schildrand en een zilveren tong
De leeuw is geen schildhouder, want er zijn geen achterpoten. Zie ook volgende.
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P 001 fol 069r Dionisius Suetendal, aet 15
(ca1563-), uit Maastricht. Douai 12 oktober 1578
Zie voorgaande.
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