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Koninklijke Bibliotheek, aanvraagnummer 71 H 22.
Wapenbeschrijvingen door Anton C. Zeven, Wassenaar 2019. anton.zeven@hetnet.nl
Hij is een bastaardzoon van Anton Heinrich von Schwarzenburg-Arnstadt (1571-1638), lid
van het Fruchtbringende Gesellschaft als “Der Versuchte”. Datering: band 1630. Bevat 77
inscripties, 6 gouaches, 1 getekend en 9 geschilderde wapens. Deze vergaarde hij tijdens zijn
reizen: Parijs, Den Haag, Arnstadt, Sondershausen, Oldenburg en andere steden..
Rudolff von Berbitorff
Otto(?) […]chilig von Reit(?) Renstig”
[Rennstieg?], Rennsteig?
Wolff Helmhard Schifer/Schieffer
Günther von Bünau
Friedrich von Starschedel

Jost Wilhelm von Hagen
Levin de Geusaw
Ernst Casimir graaf van Nassau-Weilburg
Georg von Wangenheim
Julius von Gruenthal

P 10 fol 130r Rudolff von Berbitorff, Oldenburg 1 juli 1635.

Gedeeld, in zwart en rood; twee naar buiten gebogen geklede armen naast elkaar van het een
in het ander met de handen naar boven houdende een gouden kroon, getopt door een
achtpuntige gouden ster; de plooien in de rode mouw zwart, en in de zwarte mouw goud.
Helmteken: de armen, kroon en ster van het schild tussen een zwarte en rode vlucht.
Dekkleden: zwart en rood.
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P 7 Fol 222v Otto(?) […]chilig von Reit(?) Renstig” [Rennstieg?], s.l. 3 juli 1635.
In goud een rode ruitenkrans, beladen met vier gouden balken, de eerste, tweede en vierde
smal, en de derde breed, de krans bedekt met drie rozen.. Helmteken: op een rood en gouden
wrong een naar rechts gewende kop en hals van zilveren bok met gouden hoorns en gouden
geringde halsband, waarop een rode streep. Dekkleden: rood en goud.
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P 32 Fol 118v Julius von Grünthall/Grienthal, , Parijs, 12 juni 1630

Beide wapens
verschillen.

Gevierendeeld, 1 en 4. in goud een zwart arendsbeen, die in kwartier 1 omgewend, 2 en 3. in
zilver een rood geklede arm met de ellenboog naar beneden, die in kwartier 2 omgewend
Twee helmtekens, 1. uit een gouden kroon de kopstaande arendsbeen uit kwartier 4, 2. een
naar rechtsgewende mannenborstbeeld, rood gemanteld en gemutst, de muts met rode punt en
zwarte rand. Dekkleden: rechts rood en zilver, links zwart en goud.
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P 33 fol 117v Georg von Wangenheim, Parijs 12 juni 1630.

Gedeeld, I. in zilver een omgewende springend rode windhond met gouden geringde
halsband, II. gedwarsbalkt van 14 stukken, goud en zwart, de tweede, vijfde en zevende
gouden balk een lijn. Helmteken: een zwarte en rode vlucht. Dekkleden: rechts: rood en
zilver, links: zwart en goud.

Beide wapens
verschillen.
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P 36 fol 0183 Ernst Casimir graaf van Nassau-Weilburg (1607-1655), s.l. 1630.

Gevierendeeld, 1. in blauw een met gouden blokjes bezaaid veld een gouden leeuw, rood
gekroond, getongd en genageld, 2. in goud een zwarte dwarsbalk, 3. in zwart een zilveren
tweekoppige adelaar, 4. in blauw een met gouden kruisjes bezaaid veld een zilveren leeuw,
rood gekroond, -getongd en -genageld.

Huis van Nassau-Weilburg (WappenWiki)
Geb. Saarbrücken 1607-ov. Weilburg 1655, tr. 16345 Anna Maria Von Sayn-WittgensteinHachenburg (1610-1656).
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P 60 fol 124r Levin de Geusaw, Parijs 30 juli 1630.

In blauw een gouden gans met opgeheven vleugels, rood gesnaveld en gepoot. Helmteken: op
een gouden kroon staande gans van het schild, op de rug drie groene lissebladeren uitkomend.
Dekkleden: blauw en goud.

De gans zilver. Helmteken: de
gans zittend. Helmkleden: blauw
en zilver. (Adelsgeslacht).
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P 61 fol 121r Jost Wilhelm von Hagen, Parijs, 20 juli 1630.
Gedeeld, I. in blauw een gouden droogscheerdersschaar met de punten omhoog, II. in goud
twee zwarte dwarsbalken. Helmteken: een gouden vlucht beladen met twee zwarte balken.
Dekkleden: rechts blauw en zilver, links: goud en zwart.
ACZ: door de beschadiging van het linker kwartier van het schild is de onderste balk
verdwenen. Het helmteken wijst er echter op dat er twee balken waren.

de.wikipedia.org

< het linker kwartier nog afwezig

Palais de Luxembourg te Parijs.
ACZ: de koninklijke Franse lelie op de koepel is vervangen door een republikeinse vlag.
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P 63 fol 115r Friedrich von Starschedel, Parijs, 4 juni 1630.

Tweemaal schuinbalksgewijs doorsneden, rood, zilver en zwart. Helmteken: op een gouden
kroon een vlucht, de rechter vleugel als het schild omgewend, het linker vleugel als het schild.
Dekkleden: zwart, zilver en rood.

Adelsgeschlecht (de.wikipedia.org)
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P 65
Fol 111r Günther von Bünau, Parijs, 31 april 1630.

Gezicht op Ile de Cité te Parijs.
Gevierendeeld, 1 en 4. gedeeld rood en zilver, 2 en 3. in rood een leeuwenmasker met lelie als
tong, alles goud. Twee helmtekens: rechts een vlucht bestaande uit een rode en een zilveren
vleugel, links: een gouden kom, waaruit twee gouden staven, elk eindigend in een groene
verenbos. Dekkleden: rechts zilver en rood, rechts goud en rood.

Wikimedia Commons
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P68
Fol 049r Wolff Helmhard Schifer, Parijs, 15 juni 1630.

Doorsneden, A. een naar links gewende vogel staande op de snijlijn en met een ring in de bek,
B. effen rood (volgens arcering: blauw). Helmteken: een kroon getopt door een bol,
doorsneden van zilver en rood, en opnieuw getopt door de vogel van het schild.

Wolfgang Helmhard Freiherr von Schieffer
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De vogel met ring naar rechts gewend.

Schiffer Familienwappen Wappen Maus Pad
In plaats van een vogel met zilveren ring op
een bol een rood en zilveren wrong waarop
drie overvallende struisveren, de middelst rood,
de buitenste twee zilver/wit. Dekkleden: goud/
geel, rood en zilver/wit
COA Schiffer.png w= weisz, r = rot
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