Album amicorum van Albertus van Loo, 1575-1584
Thomassen et al. 1990: schrijven in cat. 145 over hem. Hij is driemaal ingeschreven aan de
Universiteit van Leiden. Ook de KB bezit meerdere bladzijden van bijdragen die aan Albertus
en ook enkele anderen zijn opgedragen. Die bladzijden met ee

424 B 11 Verzameling van 232 bladen vrijwel alle afkomstig uit alba amicorum, aangelegd
door Duitse studenten, 1526-1765. Wittenberg, Altdorf, Nürnberg, Heidelberg, Straatsburg,
Ansbach, Dresden, Jena, Leipzig e.a. Het bevat 295 inscripties. Er is geen vermelding van het
aantal blzz met een wapen. Bij sommige wapens staat vermeld dat de inscriptie aan Albert
van Loo is opgedragen.
Cat. 145 in “Alba amicorum”, Thomassen et al. 1990: andere nummers 121 D 1 en 121 D 2
betreffen brieven en recentere documenten. Verder: 6 bladen in UB Leiden.
424 B 11 / A = een aantal blzz afkomstig van het Album amicorum van Albertus van
Loo, bestaande uit inscripties en wapens. De wapens hieronder overgenomen.
Op blz 221 fol 049r en 049v Namenindex A-G.
Op blz 288 fol 005r Arnoldus van Loo, Leiden 1584.
Op blz 289 fol 004r Damasus van Loo, Leiden 29 april 1584.
Op blz 306 fol 004 Guilhelmus (Willem) van Loo, obiit Dordraci a 1575 aetis quinto (ca
1570-1575) gestorven Dordrecht 1575, 5 jaar oud.
Op blz 308 fol 003v Anna Cornelia van Loo, obiit Dordraci 1575 5 maij aetatis suae
undecemo. (ca 1564-1575) overleden Dordrecht 1575 11 jaar oud.
Tevens één wapen P 274 fol 025r Jacob Fuch, Dantzig 5 augustus 1601 voor Adam Fuch. Zie
beneden.
De blz 1-200 niet bekeken.
424 B 11 A Albertus van Loo in 424 B 11
Aussy, Maximilianus d’ 424 B 11 A
Boedtbergh, Cornelius 424 B 11 A
Boll, Martinus 424 B 11 A
Caproon, Ludiviscus 424 B 11 A
Forvy, Philippus de 424 B 11 A
Fuch, Jacob 424 B 11 A
Gillis, Joachimus 424 B 11 A
Halle, Joannes van 424 B 11 A
Horsinck, Bernardus 424 B 11 A
Leeuw, Joannes de 424 B 11 A
Longin, Michael 424 B 11 A

Loo, Albertus van 424 B 11 A
Micault, Carolus 424 B 11 A
Munster, Henricus a 424 B 11 A
Mylendonck, Johannes 424 B 11 A
Rebreviettes, Jacobus de 424 B 11 A
Rümelin, Joannes 424 B 11 A
Scheijfue, Eduaerdus 424 B 11 A
Schoyt, Willem 424 B 11 A
Schuendy, Wilhelmus a 424 B 11 A
Weldam, Guilielmus van 424 B 11 A
Weldam, Willem van 424 B 11 A
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ALBUM AMICORUM VAN ALBERTUS VAN LOO, CA 1570.

P 346 fol 12r Cornelius Boedtbergh, Douai 16
september 1570.
N.B. De naam, plaats en jaar later bijgeschreven.

Doorsneden, A. in zilver drie zwarte pootloze vogels, B. effen blauw. Helmteken: een kroon
waaruit een zilveren roodgetongde ezelskop en de hals doorsneden zilver en rood, het zilver
beladen met een rood vogeltje van het schild. Dekkleden: rood en zilver.

P344 fol 20r Michael Longin, Douai 25 september
1570.
Gevierendeeld, 1 en 4. in rood vijf staande gouden
blokjes (2-1-2), 2 en 3. in goud drie blauwe
schuinbalken. Helmteken: op een gouden en rode wrong
een antieke rode vlucht, waartussen een zwevend blokje
van het schild. Rechts van het helmteken een tak met
rode bloemen. Dekkleden: rood en goud.
LONG ESPOIR DOULEUR Ao 1570
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P 343 fol 029r Jacobus de Rebreviettes.
In zilver drie rode dwarsbalken, in het schildhoofd drie
zwarte pootloze vogels naast elkaar. Helmteken: uit een
zilveren en rode wrong een gepantserde hand komend,
houdend een zilveren zwaard met gouden gevest en de punt getopt met een hoofd met zilveren
en rode linten; het gezicht lijkt gekleurd te zijn met een mengsel van rood en zilver.
Helmkleden: zilver en rood. Dekkleden: rood en zilver.

P 334 fol 13r Ludoviscus Caproon, Douai 14 april
1571.
Gevierendeeld, 1 en 4. in goud een zwarte goudgesnavelde
en -gepote adelaar, 2 en 3. in blauw een gouden lelie; alles
binnen een smalle rode zoom. Helmteken: op een gouden
en blauwe wrong, waaruit een opvliegende zwarte adelaar
met gouden bek komt. Dekkleden: blauw en goud.
Labore dij bona vedut M D LXXI = 1571
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P 333 fol 016r Guilielmus van Weldam, Douai 27
oktober 1571.
Willem van Weldam.

In zwart een halve roodgetongde en -genagelde gouden leeuw, vergezeld boven van twee en
beneden van één gouden ruit. Helmteken: op een gouden en zwarte wrong de leeuw van het
schild uitkomend. Dekkleden: zwart en goud.

P 332 fol 022r Willem Schoyt, Douai 15 juli 1571.
Later: oud-schepen van Antwerpen.
Gevierendeeld, 1 en 4. in goud een zwarte beurtelings
gekanteelde dwarsbalk, 2 en 3. in zwart drie zilveren lelies,
rechtsboven bedekt door een zwart vrijkwartier met
zilveren zoom en beladen met een zilveren vijfbladige
bloem; alles binnen een eveneens zilveren zoom. Helmteken: op een zwarte en gouden wrong
een antieke gouden vlucht, beide vleugels beladen met de balk van het schild. Dekkleden:
zwart en goud.
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P 331 fol 023r Bernardus Horsinck, Douai 2 juni
1571.
Voor AvLoon.

Van goud twee schuingekruiste roodvlammende knoestige zwarte fakkels. Helmteken: op een
gouden en zwarte wrong een zwarte vlucht, beladen met de fakkels van het schild. Dekkleden:
zwart en goud.
ACZ: zie ook AA Carel van Arnhem.

P 329 fol 27r Joannes de Leeuw, Douai 6 juni 1571.
In groen drie zwarte goudgekroonde leeuwen (2-1).
Helmteken: op een zilver en groene wrong een
uitkomende zilveren goudgekroonde leeuw tussen een
groene antieke vlucht. Dekkleden: groen en zilver.
ACZ: Misschien is de zilververf van de leeuwen geoxydeerd en waren oorspronkelijk de leeuwen van zilver.
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P 327 fol 045r Henricus a Munster, Douai 18
december 1571.
Voor AvLoo.
Doorsneden van goud en rood. Helmteken: op een gouden
en rode wrong twee olifantstrompen, beide doorsneden
van goud en rood. Dekkleden: rood en goud.

P 325 fol 047v Maximilianus d’Aussy, Douai 6 juni
1571.
Gevierendeeld, 1 en 4. geschakeerd in vijf kolommen en
zes rijen, goud en rood, 2 en 3. in blauw een gouden hoge
keper binnen een met hermelijnstaartjes beladen zilveren
zoom. Helmteken: op een gouden en rode wrong een aanziend gestelde bruinige vogel,
wellicht een uil voorstellende. Dekkleden: rood en goud.
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P 324 fol 006r Wilhelmus a Schuendy, Leuven 9 juli
1572.
Voor AvLoo.
In blauw een gouden dwarsbalk, boven beladen met vijf
aanstotende ruiten, de buitenste voor de helft aanwezig,
en beneden van drie aanstotende ruiten, alles zilver.
Helmteken: op een liggend zwart kussen met twee gouden
kwasten een zilveren bol, getopt met drie zwarte
struisveren, elk met goud en zilveren versiersels.

P 320 fol 031r Joannes Rümelin, Leuven 1572.
Voor AvLoo.
Doorsneden van rood en blauw, over alles heen een
roodgetongde en –genagelde gouden klimmende panter
met zwarte vlekken op de rug en blauwe halsband.
Helmteken: op een gouden en blauwe wrong de panter van
het schild uitkomend tussen twee olifantstrompen, de rechter doorsneden van rood en blauw
en de linker van blauw en rood, en uit de neusgaten een bosje goudgeschachte blauwe
pauwenveren. Dekkleden: blauw en goud.
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P 319 fol 046r Carolus Micault, Leuven 17 augustus
1572.
Voor AvL.
Gevierendeeld, 1 en 4. in blauw een gouden hoge keper,
vergezeld van drie gouden zittende katten, die
rechtsboven omgewend, 2 en 3. doorsneden, A. in rood
drie aanstotende zilveren ruiten, B. in zwart een zilveren
gespe. Helmteken: op een gouden en blauwe wrong een zittende zilveren kat met dode zwarte
muis in de bek. Dekkleden: blauw en goud.

P 316 fol 009r Eduaerdus Scheijfue, Leuven 23
januari 1573.
Voor AvLoo.
Effen rood, een gouden schildhoofd, beladen met drie
zwarte hondenkoppen met hals naast elkaar. Helmteken:
op een rode en gouden wronh een zilveren windhond
met gouden halsband uitkomend, tussen een rode en
gouden vlucht. Dekkleden: rood en goud.

ACZ: ik kan mij voorstellen dat in andere afbeeldingen het schild doorsneden is van goud en
rood.
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P 315 fol 010r Martinus Boll, s.l. 28 april 1573.
Voor AvanLoo.

In rood drie zilveren bollen (2-1). Helmteken: een half naar links gewende helm, met zilveren
en rode wrong, waaruit een linkeronderarm omhoog komt, mouw rood en manchet zilver, met
in de hand een zilveren bol. Dekkleden: rood en zilver.
ACZ: een sprekend wapen.

P 314 fol 015r Philippus de Forvy, s.l. 1573.
Voor AvLoo.
In blauw tien aanstotende en aangesloten, zilveren
ruiten (3-3-3-1), de onderste ruit beladen met een rood
kruis. Helmteken: een gouden kroon waaruit een linker
gouden en een rechter eveneens gouden ezelsoor steken.
Dekkleden: blauw en goud.
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P 313 fol 016r Joannes van Halle, Leuven, 1573.
Voor AvLoo.
Gevierendeeld, 1 en 4. in blauw drie op drie pootjes
rustende blokjes, alles goud (2-1), 2 en 3. in zilver drie
zwarte lelies (2-1), de lelie rechtsboven bedekt door een
goud met drie zwarte merletten (2-1) beladen
vrijkwartier. Helmteken: een antieke blauwe vlucht, met
tussen de vleugels het blokje van het schild. Dekkleden: blauw en goud.
ACZ: kwartieren 2 en 3 worden ook beschreven als in zilver twee zwarte lelies, en in de
rechterbovenhoek een met drie zwarte merletten beladen gouden vrijkwartier.

P 312 fol 019r Joachimus Gillis, Leuven 6 december
1573.
Voor AvL.
In blauw een gouden schuinkruis met in elk kwartier een
geopende granaatappel. Helmteken: op een gouden en
blauwe wrong een blauwe vlucht, de vleugels en tussen
de vleugels een granaatappel van het schild. Dekkleden:
blauw en goud.
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P 309 fol 002r Johannes Mylendonck, s.l. 11 januari
1574. Voor AvLoo.
Gevierendeeld, 1 en 4. in goud drie zwarte dwarsbalken, 2
en 3. in rood een zilveren springende gevleugelde draak.
Helmteken: uit een gouden kroon twee zilveren olifantstrompen, elk aan de buitenzijde
bestoken met vier zwarte gesteelde aartjes.
ACZ: het witte op de rechter tromp is door afschilferen ontstaan.

P 274 fol 025r Jacob Fuch, Dantzig 5 augustus 1601.
Voor Adam Fuch. Syes Mea in Christi.
Doorsneden, A. in zilver een uit de deellijn komende
zwarte bok, B. van zilver drie blauwe schuinbalken.
Helmteken: uit een zilveren kroon de bok van het schild
tussen twee olifantstrompen; de rechter doorsneden van zwart en zilver en uit het neusgat drie
struis veren zilver-zwart-zilver, en de linker doorsneden van zilver en blauw, en uit het
neusgat drie struisveren zilver-zwart-zilver. Dekkleden: rechts blauw en zilver, en links zwart
en zilver.
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