Album amicorum van Wolffgang Marcus Gualtherus (ca 1585 – ca
1635)
Koninklijke Bibliotheek aanvraag nummer 133 L 8. Op blz 14 heet hij Do Marco Gualthero.
Heidelberg, Kampen, Leiden e.a. ca 194 inscripties, 1 gouache, 2 pentekeningen, 23
geschilderde wapens. o.a. rector van de Latijnse school te Kampen.
J. Nanninga Uitterdijk. 1876. Het album amicorum van Wolffgang Marcus Gualtherus, 15931649. Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel 3: 1-32, 89-109.
Wapenbeschrijvingen door Anton C. Zeven, Wassenaar 2017.
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P 172 fol 003v en 004r eigendomsinscriptie (hierna) + wapen, Weinheim 1600
1

Doorsneden, A zilver, B.in rood, in de schildvoet een zilveren drieberg, waarboven een rode
(waarschijnlijk bedoeld gouden) binnenzoom, beladen met een zilveren W, overallesheen een
uit de drieberg komende twijg, beneden zilver boven groen, zich in drie bebladerde takken
splitsend, en elk eindigend met een rode bloem (anjer?). Helmteken: uit een groen en zilveren
wrong een rechterarm, gekleed in een rode mouw met zilveren manchet, de hand houdt drie
groene bebladerde takken, één vertikaal en de twee schuingekruisd, elk eindigend in een rode
bloem van het schild. Dekkleden: rechts rood en zilver, links rood en groen.
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P 170 fol 053v Johann Philip Knebel von
Catzenelbogen, s.l. 1600.

In zilver een rood hartschildje,
rechtsboven vergezeld van een
zwarte ring. Helmteken: achter
een zilveren en voor een rode
vleugel. Dekkleden: zilver en
rood.
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P 189 fol 013v en 014r Johann II Pfalzgraf von
Zweibrücken, s.l. 1598.
Johannes Junior Comes Palatinus Rheni etc.

Gevierendeeld, 1 en 4. Palts, 2 en 3. Beieren. Helmtekens: rechts: op een gouden kroon
tussen een met ‘Beieren’ versierde tromp een goudgekroonde en -getongde naar rechts
gewende zittende gouden leeuw, links: een uit een gouden kroon komende naar links gewende
rood-gekroonde en -getongde leeuw en een linkervleugel van een vlucht beladen met Beieren.
Dekkleden: zilver en blauw.
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P 160 fol 273 Bartholomaeus Agricola, s.l.
3 september 1600
geb. Duitsland of Zwitserland ca 1575, ouders
protestant; hij monnik.
In zilver een op een groene berg staande zwarte
arendspoot met rood snijvlak. Helmteken: een
aanziende gebaarde armloze man met zwarte jas met
zilveren knopen en een zwarte muts met zilveren
opslag. Dekkleden: zwart en zilver.

P 143 fol 217r Johann Haijler, hoffunctionaris, 23
september 1601.
In blauw een uit de linker schildrand komende zilver
geharnaste rechterarm houdend een gouden sierbeker.
Helmteken: op een gouden kroon een vlucht
doorsneden van goud en blauw, waartussen de
sierbeker van het schild. Dekkleden: blauw en goud.
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P 089 fol 079r Rijcmannus Wolphius, s.l. 1605
In zilver drie blauwe vogels (2-1) met zilveren zijkant
van de koppen. Helmteken: een zilveren en blauwe
wrong, waaruit een roodgetongde wolf komt.
Dekkleden: blauw en zilver.

P 076 f199v Joannes Wijntges, s.l. 1606
In goud een rode lelie. Helmteken: een gouden en
rode wrong binnen een gebladerde en getroste
wijnranken. Dekkleden: rood en goud.
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P 062 fol 128v Otto Brahe, Kampen1 juli 1609
In zwart een zilveren paal. Helmteken: op een bruine
wrong een zwarte tromp beladen met een zilveren band,
bestoken met op elke slurf drie horizontale geplaatste
pauwenveren, en tussen de slurven een verticaal
geplaatste pauwenveer. Dekkleden: zilver en zwart.
Alles binnen een krans.

P 060 en 061 links fol 273r Rodolphus a Twickeloe Jr, Kampen 16 januari 1612, en
rechts fol 144r Rodolphus a Twickeloe Sr, Kampen 16 januari 1612
In zilver een zwarte schoorsteenhaal. Helmteken: op een zwarte en zilveren wrong een zwarte
vlucht. Dekkleden: zwart en zilver.
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P 056 fol 032v Peter Joestens, 1614, (-1618)
In blauw drie zilveren schildjes (2-1). Helmteken: op een
blauwe en zilveren wrong een uitkomende naar links
gewende zwaan met opgeheven vlucht. Dekkleden: blauw
en zilver.

P 033 fol 08r Casparus ter Berchorst, Kampen
1614 (-ca 1620), schepen
In blauw een zilveren balk, waarop een paal staat, de
beide kwartieren en de schildvoet beladen met een
vijfbladige bloem, alles zilver. Helmteken: op een
blauw en zilveren wrong staande zilveren arend.
Dekkleden: blauw en zilver.
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P 054 fol 082r Ernestus Cuerbeeck, s.l. 1614
In blauw een rode dwarsbalk, vergezeld boven van
twee en beneden van één zilveren lelie met afgesneden
voet. Helmteken: op een blauwe en zilveren een lelie
van het schild tussen een rode vlucht. Dekkleden
blauw en zilver.

P 053 fol 083v Frans de Wilsem, s.l. 1614
In zilver drie zwarte linkerschuinbalken, elk beladen
met rode ruiten geplaatst in de richting van de balk (23-2). Helmteken: op een rode en zilveren drie
donkergrijze struisveren. Dekkleden: zilver en rood.
ACZ: de kleur van de struisveren is misschien te
donker en was zilver bedoeld.
Frans van Wilsem/Wilsum (Kampen 1567- -- 1662),
zv. Hendrik van Wilsem en Anna ter Bruggen, tr.
1611 Alijda Munter(s).
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P 051 fol 123r Otto Gansneb (genaamd) Tengnagel,
Kampen 1614
zv. Johan GgT en Wendela van der Wijck, tr. Ida
Droste van den Meulenbeek
Doorsneden, I. in rood drie gewende gouden
wassenaar, II. in zilver twee rode vleugels, elke
vleugel beginnende met een lus, waarvan het
buiteneind een klaverblad is. Helmteken: op een
blauwe en gouden wrong een vlucht, rechts goud, links blauw. Dekkleden: blauw en goud.
ACZ: is het wapen in II Van der Wijck of Droste van den Meulenbeek?

P 050 fol 126r Philibert Jzn Cuingnet, s.l. 1614
In goud een verlaagde rode keper, vergezeld van drie
omgekeerde aan de binnenzijde zilveren, lege zwarte
kegels (2-1). Helmteken: Op een gouden rode wrong
een naar links gewende natuurlijk gekleurde haan
(rode kam en lel, bruine snavel, lichaam en poten, en
zwarte staart). Dekkleden: rood en goud.
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P 049 fol 1554r Petrus van Zon, [Kampen] 27
augustus 1614
In rood een zilveren armloze naakte vrouwenborstbeeld met zilveren diadeem en rode halsband,
waaraan een eveneens rode broche. Helmteken: een
uit een rood en zilveren wrong een naar linksgewende
uitkomende eenhoorn. Dekkleden: zilver en rood.
ACZ: de vlekken zijn vermoedelijk ontstaan tijdens
het overschilderen van het zilver met donkerzilveren
verf.

P 037 fol 105r Johan van der Lauwick,
burgemeester van Kampen, s.l. 27 december 1616
In rood een geënte dwarsbalk, vergezeld boven van
twee sterren, alles van zilver. Helmteken: een
gouden kroon waaruit een rode aanziende beer komt
met op de hals een geënte balk en in elke opgeheven
voorpoot een gouden bal. Dekkleden: zilver en rood.
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P 024 fol 62r Allart Clant, s.l. 1618
In goud een brede groene schuinbalk, beladen met
drie zwarte of zilveren vissen schuin naast elkaar en
met de koppen omhoog. Helmteken: een gouden,
kroon, waaruit een gouden draak komt met de
opgeheven vleugels, elke vleugel beladen met de
schuinbalk van het schild, die op de rechter vleugel
schuinlinks. Dekkleden: groen en goud.

P 022 fol 123r Philibert Blanckevoert, s.l. 1616
In zilver een ongewende zwarte goudgekroonde en
roodgetongde leeuw. Helmteken: op een zwarte en
zilveren wrong de leeuw van het schild uitkomend.
Dekkleden: zwart en zilver.
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P 019 fol 224v en 225r Thomas Berendtsz, schilder en
landmeter, 1618.
In rood op een natuurlijk gekleurde linkerhand een
staande zilveren jachtvalk met gouden kap, snavel en
poten.
Op een tweede bladzijde
een niet-heraldische
tekening met een lint
waarop de woorden
CONCVSSA SVRGO
Lit. Lies van Vliet. 2012. Thomas Berentsz, gezworen
landmeter van Overijssel. Kamper Almanak 2012: 131146.
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P 018 fol 227r Martin Faber, Kampen 29 mei 1618
Een wiskundige figuur, bestaande uit een cirkel
waarbinnen een driehoek, een vierhoek, en een
vijfhoek en in het midden een hart.

Den zeer gheleerden Do Marco Gualthero tot goeder vriendtlycke Gedechtenisse gheschreven
In Campe[n] den 29 May: 1618. Martin Faber. Embde’ = Emden. Aangezien zijn vader een
smid was, zal hij voor de naam Faber hebben gekozen. Geb. Emden 1586, architect,
kunstschilder, cartograaf, raadsheer van de stad Emden, ov. Emden 10 mei 1625 oud 47 jaar.

P 004 fol 104r Abraham
Paigniet, s.l. 1626
In rood een zilveren hoge keper, vergezeld van drie
gouden vlammende vuurkorven (2-1). Helmteken: op
een rode en gouden wrong een vuurkorf van het schild
tussen een rode vlucht. Dekkleden: rood en goud.
À Jamais = voor altijd
Abraham Paigniet, tr. Otte van de Gruythuys, 1589. Zij
bezaten het goed De Sijp (Zijpendaal) te Arnhem.
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