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22 inscripties, w.o. die van de eigenaar, 4 geschilderde wapens > AA Loenersloot

P14 fol 19r Johan (Philips?) van der Wiele, Rome 27
februari 1610
Gevierendeeld, 1 en 4. in goud drie rode en blauwe vairpalen naast elkaar, en een gouden
schildhoofd beladen met een verkort rood schuinkruis met ingesneden einden, 2 en 3. in groen
een zilveren dwarsbalk. Helmteken: twee uitkomende toegewende gouden roodgetongde
leeuwen, samen houdend in de voorklauwen een rood schuinkruis. Dekkleden: rechts: rood en
goud, links: zilver en rood.

P 13 fol 20r Paulus van de Laen (ca 1586-1661), s.l. ca
1610-1611
In blauw een hoge keper, vergezeld van drie heiblokken
(2-1), alles zilver. Helmteken: een antieke vlucht, rechts
blauw en links zilver, en het heiblok van het schild ertussen. Dekkleden: blauw en zilver.
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P 21 fol 006r N.N., s.l. ca 1610
= één van de wapens
Van der Wielen

In goud drie rode palen van vair; een gouden schildhoofd beladen met een rood
schuinankerkruis. Helmteken: twee uitkomende gouden naar elkaar gewende leeuwen,
houdende samen in de voorpootklauwen het schuinkruis van het schild. Dekkleden rechts:
goud en rood, links: rood en zilver.
ACZ: het zilver van het dekkleed lijkt blauw.
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P 23 fol 030r wapen in potlood en penseel

Beschrijving van de schets: in goud een nog ongekleurde keper, vergezeld rechts- en
linksboven van een leeuwenkop met hals. Helm: zwart, dus waarschijnlijk oorspronkelijk
zilver. Helmteken: een uitkomende leeuw. De tong en nagels anders gekleurd en daarom nog
niet getekend. Dekkleden: misschien goud en mogelijk blauw of groen?
Indien de helm zwart was geverfd, dan had de heraldisch tekenaar ook meteen beide
leeuwenkoppen zwart kunnen maken. Dat is niet gebeurd, omdat hij waarschijnlijk geen
zwarte verf had.
Mogelijk was dit een aanzet tot het wapen Cath (in goud een blauwe keper en twee zwarte
roodgetongde leeuwenkoppen) of Kat (in goud een groene keper en zwarte roodgetongde
leeuwenkoppen).

Cath HDATNL003754

Kat HDATNK009958

Bron: CBG-Heraldische Databank Cath en Kat.
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