Album amicorum van Carolus Rembold, Ingolstadt
Koninklijke Bibliotheek aanvraagnummer 131 E 18. Toelichting van KB: Carolus Rembold
was een patriciër uit Augsburg. Onder de leden van het geslacht met die naam bevindt zich
een Carl (ca 1589-1623), maar als het vermoedelijke geboortejaar juist is, zal deze niet de
aanlegger van het Album zijn.
Periode Ingolstadt, Rome en Pest 1599-1605. 5 penseeltekeningen, 38 inscripties, 18
geschilderde wapens.
Wapenbeschrijvingen door Anton C. Zeven, Wassenaar, 2018.

P11
fol 002r Carolus Rembold
En een afbeelding van de verovering van Stuhlweissen door
roomsduitskeizer Rudolf II op de Turken in 1602. Zie
beneden.
In rood een zwarte stier met zilveren rechtervoorpoot en
gouden hoorns. Helmteken: een gouden kroon, waaruit de
stier van het schild komt. Dekkleden: rood en zwart.
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P10 fol 168r Joannus Christophorus Rechlingerus,
s.l. 1602.
In blauw twee zilveren punten naast elkaar, elk getopt
met een goudgeknopte en -gepunte zilveren roos.
Helmteken: twee blauw trompen, elk beladen met een
punt van het schild. Dekkleden: blauw en zilver.
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P 14 fol 179r Severinus Welser, Rome 8 mei 1601.
Doorsneden, I. zilver, II. in rood en eroverheen een lelie gaande van het een in het ander
(CBG). Helmteken: een vlucht, de rechter vleugel schuinrechts gedeeld en belegd op de
deellijn met de lelie van het schild, de linker vleugel schuinlinks gedeeld en op de deellijn
beladen met de lelie van het schild. Dekkleden: rood en zilver.
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P 13 fol 181 Jacobus Im Hoff, Rome 8 mei 1601.
Jacobus Imhoff
In rood een gouden zeeleeuw, staande op zijn linkerpoot, rood getongd (CBG). Helmteken: de
leeuw van het schild. Dekkleden: rood en goud.
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P15 fol 136r. Carolus Trollo, Rome 1601.
In zwart een brede gouden dwarsbalk, beladen met drie zwarte afgesneden leeuwenpoten
naast elkaar, de wondvlakken rood. Helmteken: uit een gouden kroon een goudgetongde en gekroonde uitkomende zwarte leeuw, houdend in de voorpoten een gouden taukruis.
Dekkleden: zwart en goud.
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P16 fol 133r, Henricus à Stein, Rome 28 april 1601.
Heinrich von Stein, vom Stein, vom Stain, vom Stayn.
In goud drie omgekeerde zwarte wolfshaken boven elkaar. Helmteken: een gouden wolfshaak,
de punten getopt met een ring waaruit een gouden bosje, bestaande uit drie pauwenveren.
Dekkleden: zwart en goud.
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P18 fol 045r Alex: à Marmier Baro in Longue,
s.l. 1601.
Alexandre de Marmier Freiherr a Longue.
Gedeeld, I. in rood een zilveren hond
(MARMIER), II. in rood een gouden leeuw.
Helmteken: een gouden kroon waaruit de hond
van het schild komt. Helmkleden: rood en zilver.
Schildhouders: twee omziende gouden
griffioenen.
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P19 fol 160r Esaias Leuker, Rome 31 december (1599).
Doorsneden, A. in blauw een uit de snijlijn komende bruine goudgetongde gems, rechts en
links vergezeld van een gouden ster. B. in goud drie zilveren puntige bergen naast elkaar.
Helmteken: op een blauwe en gouden wrong, waaraan twee linten, één goud en de ander
blauw en de gems van het schild uitkomend. Dekkleden: blauw en goud.
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P20 fol 130r Wolffgang Christophorus Schenck
von Geyern, Rome 20 juli 1600.
Doorsneden van zwart en zilver. Helmteken: een
vlucht waartussen de hals en de goudgetongde kop
van een gier; het helmteken doorsneden als het
schild. Dekkleden: zwart en zilver.
ACZ: de vogel stelt een gier (NL)/geier (D) voor, waardoor het helmteken sprekend wordt.

Ontleend aan Scheibler’sches Wappenbuch, álterer Teil (ca 1450-1580).
Bayerische Staatsbibliothek Cod. Icon 312, c 1450-1480
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P22 fol 72r Fran[ciscus] Schottus, uit Antwerpen, Rome 1600.
Gevierendeeld, 1. in zilver een groen vertakte bebladerd takje, 2 en 3. in goud een
goudgeknopte vierbladige bloem, 4. in zilver een groen bebladerd takje. Helmteken: op een
rode en gouden wrong drie ?. Dekkleden: rood en zilver.
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P23 fol 64r Dionysius à Momberg, ex Jauffen, Rome
1600.
Gevierendeeld, 1. in goud een rode naar links
springende, omkijkende vos met gouden geringde halsband, 2 en 3. in zilver een rode leeuw,
houdende in de voorpoten een gouden ?, 4. in goud een rode omkijkende naar links
springende hond met gouden geringde halsband. Helmteken: rechts komend uit een gouden
kroon de vos of hond van het schild, links komend uit een gouden kroon de leeuw van het
schild uitkomend. Dekkleden goud en rood.
ACZ: vos met dikke staart
(kwartier
1), hond
met
dunne
staart
(kwartier
4). Waarschijnlijk was het
zelfde dier bedoeld.
Onbekend maakt onbemind
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P29 fol 251r ChristophorusViepeckh ab Habelspach, Ingolstadt
1 juli 1599.
Christoph Viepeck zu Habelspach, Christoph Viehpeck,
Christophorus Viepekhius
In zilver op een zwarte berg een man met rode kleding en een rood en zilveren hoed, waaraan
een zilveren en een rode lint en houdende in de opgeheven rechterhand een zwart ruitvormig
voorwerp omhoog, en de linkerhand in de zij. Helmteken: de man van het schild. Dekkleden:
rood en zilver.
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P30 fol 221r Joannes Baptista Cignardus, Ingolstadt 1599.
In goud drie blauwe palen elke paal beladen met 19 (6-7-6) gouden vogels. Helmteken: op
een gouden kroon een naar rechts gewende zittende goudgebekte zwarte zwaan. Dekkleden:
blauw en goud. Op het paardenhoofd drie struisveren blauw-goud -blauw.
ACZ: de naam Cignardus kan verwijzen naar het Franse woord cygne = zwaan. Deze vogel is
terug te vinden in het helmteken.
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Wapen van de Herren von
Gemmingen

P31 fol 128r Carolus Theodo. à Gemmingen, Ingolstadt 1599.
In blauw twee gouden dwarsbalken. Helmteken: twee trompen als het schild. Dekkleden:
goud en blauw.
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P32 fol 106r Joannes Gebhardt à Radenricht, Ingolstadt 1599
Johann Gebhardt von Radenricht.
Gevierendeeld, 1 en 4. in zilver een roodgeknopte vijf aaneengesloten blauwe wolken, in het
schildhoofd van blauw drie hangende wolken naast elkaar, 2 en 3. in zwart drie roodgetongde
zilveren windhonden met gouden geringde halsband. Helmteken: op een kroon drie
struisveren zilver-rood-blauw en waaiervormig geplaatst. Dekkleden blauw en zilver.
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P33 fol 62r Bartholdus Baro á Wolckhenstein,
Ingolstadt 22 maart 1599.
Freiherr zu Wolckensteijn/Wolckenstein.
Gevierendeeld, 1 en 4. gewolkt schuin doorsneden zilver en rood (WOLKENSTEIN), 2 en 3.
in blauw drie zilveren punten staande op een rood veld (VILLANDERS). Twee helmtekens:
rechts: op een gouden kroon twee rode trompen, aan de buitenzijde bestoken met tien
pauwenveren, en eindigend in een bosje van drie pauwenveren, op de kroon drie gouden palen
boven samengevlochten door gouden wilgentenen en getopt met vier zilveren pauwenveren,
links: op een gouden kroon een blauwe kegel getopt door drie blauwe struisveren met gouden
voet en aan elke zijde vergezeld van een gouden geweistang. Dekkleden: rechts zilver en
rood, en links: zilver en blauw.

Spes mea Christus
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Boven
Weissenhorn
Hiernaast
Kirchberg

P37 fol 32r Wilhelm Fugger Graf von Kirchberg Weissenhorn, Ingolstadt 9 juli 1599.
Gevierendeeld, 1 en 4. gedeeld, I. in goud een blauwe lelie, II. in blauw een gouden lelie
(FUGGER), 2. in zilver staande op een groene drieberg een in zwarte vrouw, zwart gekleed
met gouden lange vlecht en gouden kroon, houdende in haar rechterhand een gouden en rode
mijter (KIRCHBERG), 3. in rood drie omgewende zilveren jachthoorns boven elkaar, goud
beslagen, geopend, gemond en gesnoerd (WEISSENHORN). Twee helmtekens: rechts: op
een gouden kroon een gouden en een blauwe tromp, waartussen een lelie, rechts blauw, het
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midden en links goud, links: de zwarte vrouw van het schild met gouden kraag, zwarte vlecht
en dragende een gouden mijter. Dekkleden: rechts goud en blauw, links zwart, goud en blauw.

zie volgende blz
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P38 fol 26r Philippus Rudolphus comes in Liechtenstein, Ingolstadt 1599.
KB: Philipp Rudolf Graf von Liechtenstein.
Gevierendeeld, 1 en 4. in rood een zilveren leeuw met gevorkte staart, de leeuw in kwartier 1
omgewend, 2 en 3. in zilver een zwarte schildvoet, waaruit een rode leeuw komt; hartschild:
ingebogen gekoust zilver en blauw (KASTELKORN). Drie
helmtekens: rechts: uit een gouden kroon een zilveren
roodgetongde naar links gewende leeuw komende, midden:
op een gouden kroon een blauwe kuip, beladen met een
zilveren driehoek met de punt omlaag, en waaruit twaalf
struisveren, vier zilver - vier blauw - vier zilver; links: uit een
gouden kroon een rode leeuw komend de kop en de nek
bestoken met zeven pauwenveren. Dekkleden: rechts rood en
zilver, links blauw en zilver.
Ook Kastelcorn en Castelcorn.

Liechtenstein-Kastelkorn (ex Siebmacher).
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P35 fol 046r Guillielmus Jacquenotus, s.l. 1599-1605.
Guilielmus Jacquenot,
Ordeketen van het Gulden Vlies.
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Twee afbeeldingen.

De verovering van Stuhlweissenburg op de Turken in 1602 door Rudolf II, roomsduits keizer.
P11 fol 002r.

Merk van C T =
Christianus Tileman
Die Vestung vnd Stadt Pesst (linksonder) ynd Ofen (rechts); linksboven Das Blockhavs
Ware abcontrafeytvng der königlichen Havptvest vnd Stadt Ofen vnd Pesst.
Christianus Tileman, uit Wölffbüttel
P2 fol 235v en fol 234r
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