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Bij de voorplaat
Het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden had tussen 1815 en 1907 
een Kaapse leeuw in het schild en ook als schildhouders. Deze Panthera 
leo melanochaita  is een uitgestorven ondersoort van de leeuw die vroe-
ger voorkwam van de Kaapprovincie tot Natal. 
De mannetjes hadden dikke, donkergekleurde manen over de kop, hals, 
borst en de hele buik. Sinds 1865 is er nooit meer een Kaapse leeuw ge-
signaleerd. Een opgezet exemplaar van deze opmerkelijk slanke leeuwen-
soort wordt bewaard in het Leidse museum Naturalis waar dit topstuk ter 
gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan is te bezichtigen (29 sep-
tember 2020-17 april 2021). Lees verder op bladzijde 94 van dit nummer.

Van de redactie
In dit nummer weer een buitenlandse heraldicus, van de hand van Bernard Gro-
thues, namelijk Quentin Peacock, die furore maakte als ontwerper bij de olym-
pische spelen, met name voor wat betreft het Britse team. Met liefde voor het 
ambachtelijke, maar genoodzaakt tot computer-producten: Peacock noemt 
het bedrijfsheraldiek. Dat hindert hem echter niet bij het verkrijgen van op-
drachten uit de Engelse society.

Wij hervatten de publicatie van nieuw geregistreerde wapens. Dit zijn stuk voor 
stuk uitingen van echte Nederlandse heraldiek, nergens overdaad of nodelo-
ze ingewikkeldheid, nuchter en trefzeker. De wapenvoerders kunnen hiermee 
worden gefeliciteerd.

Dan een lezenswaardig stuk over vrouwen en heraldiek: de auteurs belichten 
diverse aspecten door de eeuwen heen en leveren geestige voorbeelden.

Veel leesplezier met dit nummer.
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Heraldici, wapenontwerpers en tekenaars (35)

Quentin Peacock, 
een Brits heraldicus uit 
Cambridge 

In onze tienjarige rubriek Heraldi-
ci, wapenontwerpers en tekenaars 
wil ik graag Quentin Peacock, een 
hedendaagse Britse heraldicus uit 
Cambridge aan u voorstellen. Hier is 
hij in 1978 geboren en voltooide op 
A-niveau zijn studie aan het Long 
Sixth Form College, en studeerde 
vervolgens aan de Art Foundation. 
‘De naam Quentin verwacht je niet 
direct van een Engelsman’, zo vertelt 
hij, ‘het is een Franse vertaling van 
Quintus, de vijfde zoon uit de familie 
met de naam ‘Pauw’ ofwel Peacock. 
De familie is nogal gesteld op uiter-
lijk vertoon’.
Quentin Peacock verliet in 1999 de 

Southampton Solent University, eer-
der bekend als het Southampton 
Institute of Art and Design, waar hij 
Graphic Design en Illustration stu-
deerde en bedreven raakte in vector 
graphics, het moderne gereedschap 
bij het tekenen van wapens. Hoewel 
hij graag handmatig illustreert, is hij 
in zijn professionele carrière meer 
en meer tot het digitaal illustreren 
overgegaan. 

‘Mijn werkzame leven ligt voorname-
lijk in printproducties met verschil-
lende printprocessen. Tevens heb ik 
gewerkt in digitale bedrijven zoals de-
sign studio’s, bij het ontwikkelen van 

populaire computer- games en -apps. 
In 2012 ben ik voor mijzelf gaan wer-
ken, toen ik mijn bedrijf OxDesign be-
gon. Hierin vond ik de creatieve vrij-
heid om mijn eigen richting te kiezen 
en me te concentreren op de dingen 
die mij het meest interesseren. Ik ont-
ving toen mijn eerste opdrachten voor 
familiewapens. Ik wist niet dat die 
een groot deel van mijn leven zouden 
gaan bepalen.’

Wapen Brits Olympisch 
Team 2016
In de afgelopen jaren was Quentin 
Peacock tevens actief in een aantal 

Bernard Grothues Cambridge is een verrassend leuke stad met een indrukwek-
kende architectuur. De stad heeft zijn naam te danken aan het 
samenvoegen van twee woorden Cam en Bridge. Cam is de ri-
vier waaraan de stad is gesticht en Bridge verwijst naar de enige 
brug destijds over de rivier de Cam. 

1. Gezicht op rivier de Cam 2. Wapen van Cambridge 3. Wapen Brits Olympisch Team 2016
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heraldische commissies met o.a. 
de Britse herauten Clive Cheesman 
en Peter O’Donoghue. Samen met 
Cheesman, de Richmond Herald of 
Arms in Ordinary, kreeg hij de op-
dracht van Adidas om het wapen en 
de kledinglijn voor de afvaardiging 
van het Britse Olympische Team 
naar de Olympische Spelen in Rio 
(2016) te ontwerpen. 

‘Uit schetsen van de wapenschilden 
van de koninklijke familie werden 
lay-outs samengesteld, die ik ver-
volgens digitaal illustreerde. Het ge-
bruik van leeuwen was een must. De 
Olympische fakkel was een andere 
voor de hand liggende keuze, maar 
veel meer werk zat in de details, sa-
men met de stijl van alle andere ele-
menten. Het belangrijkste onderdeel 
van het ontwerp was het detail op 
het schild. Voor het schild gebruikten 
we de bloem-emblemen, die de vier 
delen van het Verenigd Koninkrijk - 
Engeland, Scotland, Wales en Ulster 
- vertegenwoordigen met respectie-
velijk twee rozen, prei/narcis, distels, 
klaverbladjes. En wel om gelijkheid 
te creëren tussen de emblemen van 
die vier landen, die de acht elemen-
ten op de Vlag van de Unie verbeel-
den. Zo slaagden wij erin met een 
schroefdraad de stengels te kop-
pelen: IUNCTI IN UNO (Verbonden 
in eenheid). Het was voor ons een 
geweldig moment toen we voor het 
eerst met neonlicht op de achter-
grond, zelf het definitieve logo za-
gen, zie afb. 3. 

Peacock vervolgt: ‘Het is interessant 
om te zien dat we nu bedrijfsheral-
diek op verschillende manieren kun-
nen toepassen. Motieven geïnspi-
reerd op de heraldiek heb ik kunnen 
toepassen op een reeks van projec-
ten, waaronder een albumcover voor 
Sony Entertainment van Columbia 
Records, de band Train, computer-
games, sportteams en meer’.
‘In 2017 ben ik lid geworden van The 
Society of Heraldic Arts (SHA), op-
gericht in 1987, en die opkomt voor 
de belangen van heraldische kun-
stenaars, designers en tekenaars. 

De website van de vereniging toont 
o.a. het werk van de kunstenaars 
aan allen die geïnteresseerd zijn in 
heraldiek. 
Het is mijn doel om te laten zien hoe 
mooi heraldiek ook kan zijn als digi-
taal wordt gewerkt en wel zo alsof 
het met de hand is geschilderd. Toch 
zal digitale heraldiek naar mijn me-
ning nooit in de plaats komen van 
handgemaakte heraldische kunst. 
We bevinden ons echter in een digi-
taal tijdperk en de vraag naar pro-
fessionele digitale heraldiek groeit. 
Het is mijn bedoeling om ervoor te 
zorgen dat dit goed gebeurt en ook 
om als inspirator te dienen voor an-
dere kunstenaars. Mijn stijl is sterk 
beïnvloed door de kunstenaars die 
aan het College of Arms verbonden 
zijn. Door de heraldiek heb ik ver-
schillende opdrachten gekregen en 
ben ik op plaatsen gekomen, waar ik 
alleen maar van had gedroomd. He-
raldiek is in het Verenigd Koninkrijk 
zeer traditioneel zoals u zich mis-
schien kunt voorstellen. Er is geen 
gebrek aan creatie en vernieuwing 
binnen de heraldische regels. Ik ben 
echt een grote fan van de verschil-
lende stijlen van de Schotse en Eu-
ropese heraldische kunst.’ 

Hierna volgen een aantal wapente-
keningen door Peacock, voorzien 
van toelichting.

Worshipful Company of 
Fishmongers
‘Van de Silverback Studios kreeg ik 

de eervolle opdracht een digitaal 
wapen te maken voor de Worshipful 
Company of Fishmongers, om te ge-
bruiken als nieuw logo voor de meer 
dan 700-jarige Vereniging van Vis-
handelaren in Londen.’ 
Wapen: in blauw drie duikende dol-
fijnen van zilver gekroond van goud 
met gouden vinnen tussen twee 
paar gekruiste stokvissen van zilver 
en goud gekroond met in een schild-
hoofd van rood drie gekruiste Pe-
trussleutels van goud.
Helmteken: op een wrong van zwart 
en zilver twee korte armen van zilver 
wisselend van goud en blauw, hou-
dend een keizerskroon.
Dekkleden: rechts gevoerd van rood 
en goud, links gevoerd van blauw en 
zilver.
Schildhouders: rechts een zeemeer-
man van zilver met gouden helm met 
in de rechterhand een kromzwaard 
van zilver, links een zeemeermin van 
zilver met in de linkerhand een spie-
gel. Beiden ondersteunen zowel links 
als rechts het schild. 
Motto: ALL WORSHIP BE TO GOD 
ONLY (Alle aanbidding alleen voor 
God). Zie afb. 4.

District Mid and East An-
trim Borough 
Dit districtswapen is een digitaal 
ontwerp naar het origineel van Ro-
bert Parsons.
Wapen: in blauw schuin drie burch-
ten (verwijzend naar de drie werkge-
bieden Larne, Carrickfergus en Bally-
mena) van goud met een rode poort. 
Helmteken: op een wrong van zilver, 
rood en blauw (opnieuw verwijzend  

4. Wapen Worshipful Company of Fishmongers 
(Vishandelaren van Londen)

5. District Mid and East Antrim Borough 
(Noord-Ierland)
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naar het samenkomen van de drie 
gebieden en naar de woorden van 
Prediker 4:12 (Een drievoudig snoer is 
niet snel gebroken) een ring van acht 
schietspoelen, waarvan vijf zichtbaar, 
een rechts gaande rood getongde 
en genagelde halve leeuw van goud, 
dragend in zijn voorklauwen een galei 
van zilver met een blauwe mast.
Dekkleden: blauw gevoerd van zilver.
Schildhouders: rechts een ridder in 
blauw met helm en speer van goud 
en zilver met zwaard en gouden riem; 
links een Ierse krijger in rode tuniek 
en blauwe mantel met gouden riem 
steunend op een hellebaard van goud 
en zilver. Beiden ondersteunen zowel 
links als rechts het schild. Het geheel 
geplaatst in een gestileerd groen land-
schap met negen klaverblaadjes en de 
Slemish-berg op de achtergrond. 
Motto: SIMUL ET DEINCEPS (Samen 
en voorwaarts). Zie afb. 5.

Wapen Stephen Hartland 
Hartlands' wapen: in rood een kas-
teel gekanteeld met twee torens 
en een valpoort van zilver en in het 
schildhoofd van goud tussen twee 
zwarte peren een wiel met acht spa-
ken alles van blauw;
Helmteken: tussen een burggraaf-
kroon van goud een steigerend hert 
van zilver met halsband en sleutel, al-
les van goud en in de bek een blauwe 
naar boven gerichte pijl;
Dekkleden: rood gevoerd van zilver;
Motto: HEREDITATEM NOSTRAM 
CUSTODIAM (Ik zal ons erfgoed be-
schermen). Zie afb. 6.

Wapen Eric Matthew Motley
Motley's wapen: een gaffel van blauw 
en zilver tussen twee zespuntige 
sterren van blauw en zilver door-

boord met in het schildhoofd een 
klimmende leeuw van zilver.
Helmteken: Een rechts gewende hal-
ve leeuw van zilver houdend in de 
rechterklauw een blauwe zespuntige 
ster doorboord van zilver;
Dekkleden: blauw gevoerd van zilver;
Motto: NEGOTIO UTILITATIS MILI-
TABAT (Hij voerde campagne in een 
situatie van voordeel).
De verschillende elementen in het 
wapen verwijzen naar de achter-
grond van de wapendrager. De zilve-
ren leeuw refereert aan zijn geboor-
teland Bulgarije. De sterren en de 
kleur blauw vertegenwoordigen zijn 
relaties met de Verenigde Staten en 
Virginia, zijn nieuw thuis, zie afb. 7.

Wapen Baron of Balvaird 
Wapen Baron of Balvaird: kepersge-
wijs doorsneden: A in rood twee ei-
kels elk met twee bladeren van goud; 
B in zilver een fleur de lys van blauw; .
Helmteken: op een wrong van zilver en 
rood een halve gaande leeuw van goud 
blauw getongd en genageld, dragend 
een zwaluwstaart-wimpel met ver-
kort breedarmig kruis van zilver;
Dekkleden: rood gevoerd van zilver;
Motto: un Cran PLus LoIn (Een 
stap verder), zie afb. 8 en 9. 

“De baron is Knight Commander in 
de Orde van de Onbevlekte Ontvan-
genis van Vila Vicosa, Knight Com-
mander in de Orde van Prins Danilo I 

en Lord of the Manor of West Dere-
ham in Nordfolk (Engeland). De naam 
Brim-DeForest of Balvaird Cast-
le verwijst zowel naar het bos als de 
oude eik op de binnenplaats van het 
kasteel. De eik symboliseert eer, wijs-
heid en kracht, terwijl de fleur de lys in 
de basis herinnert aan de oude allian-
tie tussen de Schotten en de Fransen, 
evenals aan Baron’s Franse afkomst.
Naast het wapen heb ik voor het 
kasteel een glas-in-lood raam ont-
worpen. Het raam met dubbele rand 
heeft elementen uit het wapen. Ik 
hoop dat op een dag dit ontwerp ge-
realiseerd zal worden en te zien zal 
zijn in Balvaird Castle”, licht Peacock 
toe.  ◙

Bronnen
Email: quentin@digitalheraldry.com.
Website: http://www.digitalheraldry.com.
Phone number: 00 44 (0) 1223 77 61 61.
Address: Unit 2c, New Barn Farm Offices,
Tallow, Royston, Cambridgeshire, UK SG8
0EP.

6. Wapen Stephen Hartland (Birmingham GB)

7. Wapen Eric Matthew Motley (USA)

8. Wapen en 9. Glas-in-lood raam Brady Brim-
DeForest of Balvaird Castle, Baron of Balvaird 

(Schotland)
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HEKERMAN 
(Goch, Duitsland)

Beschrijving: 
Schild: in zilver een Rhode Island Red-haan van natuurlijke kleur 
staand op een grasgrond, en in een groen schildhoofd een ge-
opende zilveren schaar vergezeld van twee toegewende gouden 
korenaren.
Schilddekking: een half gewende traliehelm, met wrong en helm-
kleed in groen, gevoerd van zilver.
Helmteken: een uitkomend zilveren steigerend paard met zwarte 
hoeven.

Dit wapen is in 2019 in samenwerking met aanvrager ontworpen 
door Peter Koster te Bergen op Zoom ten behoeve van de naam-
dragende nakomelingen van Gerardus Hekerman (Heckermann), 
geboren te Goch op 8 januari 1806, overleden te Plees (Siebenge-
wald, Bergen, Limburg) op 3 april 1883; gehuwd te Asperden (D.) op 
14 april 1828 met Dorothea (Theodora) Coenen (Koenen), geboren 
aldaar op 11 maart 1803, overleden te Plees op 19 september 1851.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Theodorus Antonius Hekerman, ge-
boren te Siebengewald (Bergen, Limburg) op 24 februari 1949, 
wonende te Bergen op Zoom, zoon van Johannes Hendrikus He-
kerman en Wilhelmina Koenen.

Registratie NRF 2019.303, Amsterdam, 4 oktober 2019

Motivering: De aren in het schildhoofd staan voor de akkerbouw 
waarmee vele voorvaders hun brood verdienden. De schaar verwijst 
naar het beroep van vader Peter Johannes (geboren in 1839) en zoon 
Theodorus Josephus (geboren in 1879) die beiden kleermaker waren.
De haan verwijst naar het beroep van Johannes Hendricus (geboren in 
1912) die kippenfokker was. Uitgangspunt was het ras Rhode Island 
Red waarmee werd gefokt. Theodorus Josephus, die dit samen met zijn 
zoon Johannes Hendricus tot kippenfokkerij heeft uitgebouwd.
Het paard is ontleend aan het wapen van Nordrhein-Westfalen, 
de Duitse deelstaat waar de oorsprong van de familie ligt. De kleur 
groen is gekozen vanwege het wapen Koenen, van Wilhelmina 
Koenen, de vrouw van Johannes Hendricus.

MARINUS 
(Groningen)

Beschrijving: 
Schild: in blauw een meerman, gewapend met een gouden zwaard, 
helm en rondas, een zilveren staart en verder van natuurlijke kleur, 
opkomend uit een zilveren zee in de vorm van een uitgeschulpte 
schildvoet.
Schilddekking: een half gewende traliehelm, met wrong en helm-
kleed in blauw, gevoerd van zilver.
Helmteken: een arm met in de hand een zwaard, zoals de figuur 
in het schild.

Dit wapen werd gevoerd door Egbert Marinus, gedoopt te Deven-
ter op 23 december 1653, overleden te Groningen tussen 1701 en 
1711, zoon van Marinus Hermens en Bartien Lamberts, van beroep 
essayeur te Deventer, vanaf 1691 muntmeester te Groningen. Eg-
bert is gehuwd te Deventer op 16 maart 1680 met Johanna Daendels 
(ook genoemd van Heerde), gedoopt te Deventer op 17 maart 1659, 
dochter van Herbert Daendels van Heerde en Geertruida Martens.
Aanvrager stamt af van genoemden.

Geregistreerd op verzoek van Hendrikus Marinus, geboren te 
Drachten (Smallingerland) op 26 februari 1940, wonende te Bak-
keveen, zoon van Frederik Marinus en Reina Bijma.

Registratie NRF 2019.304, Amsterdam, 4 oktober 2019

Motivering: Het betreft hier een wapen met de meerman dat al van-
af 1653 door deze familie gevoerd wordt. Toen Egbert Marinus en 
zijn vrouw overleden, is er een inventaris van hun bezittingen opge-
maakt waarin vermeld is dat zij bezaten ‘een seste part in het schip 
de Meerman’. Er is een afbeelding van deze meerman te vinden naast 
de stoep van een voormalig pakhuis in Groningen, waarbij wordt aan-
genomen dat de Marinussen dit pand in 1728 hebben herbouwd. 
Van de zoon van Egbert Marinus, Lucas Marinus (1693-1764) zijn 
aan twee brieven lakzegels gehecht met daarop dit wapen. Deze zijn 
onderdeel van de Collectie Muschart in het archief van het Centraal 
Bureau voor Genealogie. Ook op een wapenkaart nr. 15, gepubliceerd 
in Gens Nostra (jg.14, nummer 1, 1959), is dit wapen afgebeeld.
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BOS 
(Wehe-den Hoorn, Groningen)

Beschrijving:
Schild: gedeeld: I. in zilver een geschaakte dwarsbalk in drie rijen 
en acht vakken van goud en rood waarop staand vier groene bo-
men en beneden drie groene klaverbladeren; II.in goud een halve 
zwarte adelaar, uitgaande van de deellijn.
Schilddekking: een aanziende goud gekroonde tralie-helm, met 
helmkleed in groen, gevoerd van zilver.
Helmteken: twee toegewende zwanenhalzen van natuurlijke kleur die 
met de snavel een zwart uitkomend Latijns klaverkruis vasthouden.

Dit wapen is in 2018 voor aanvrager geactualiseerd door Piet Bult-
sma-Vos en bestemd voor de naamdragende nakomelingen van 
Pontianus Andreas Bos, vader van de aanvrager.
Het wapen is merendeels ontleend aan het wapen dat werd gevoerd 
door Jacob Pieters Bos, geboren te Piloersemaborg, Den Ham, circa 
1700 als kind van Pieter Jacobs Bos en Wiske Jacobs Scholtens. Hij 
was eigenerfde landbouwer te Usquert, alwaar hij overleed op 23 
december 1764 en de grafzerk van hem en zijn vrouw Jacomine 
Claesen, bij de boerderij Lutje Bosch, toont zijn wapen.
Aanvrager stamt af van genoemde voorouders.

Geregistreerd op verzoek van Joannes Gerhardus Hermannus Bos, 
geboren te Wehe-den Hoorn (Leens) op 16 april 1972, wonende 
te Wassenaar, zoon van Pontianus Andreas Bos en Johanna Maria 
Margaretha Letmaath.

Registratie NRF 2019.305, Amsterdam, 4 oktober 2019

Motivering:
Het oorspronkelijke wapen werd gevoerd door Jacobs Pieters Bos 
(geboren circa 1691) en is herleid van een grafsteen bij boerderij 
Lutje Bosch. In 2018 is het daarin oorspronkelijke huismerk (404) 
vervangen door de vier bomen, die staan voor de vierkoppige fa-
milie van de aanvrager en naar boerderij ’t Bosch, de naamgeven-
de “heerd” van de familie. De geschakeerde balk is een verwijzing 
naar de familie Letmaath, de moeder van de aanvrager, en met als 
oudst bewezen voorvader Everhard von Lethmathe (geboren cir-
ca 1200). Het helmteken heeft als achtergrond de naam van de 
“heerd” Cruijsstede, later Hamsterborg, waar de oudst bewezen 
voorouders Pieter Tonnis (geboren in 1583) en Muij Diewer (gebo-
ren in 1589) als eigenerfde landbouwers woonachtig waren.

THEUNISSEN  
(Groenlo, Gelderland)

Beschrijving:
Schild: verticaal gehoekt van zeven punten zilver en groen, waar 
overheen een gebladerde eik met vijf eikels en beneden vergezeld 
van twee wassenaars, alles van goud.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helm-
kleed in groen, gevoerd van zilver.
Helmteken: drie struisveren van goud, groen en goud, waaiersge-
wijs geplaatst.

Dit wapen is in 2011 voor aanvrager ontworpen door Hans Nagte-
gaal te Delft en is bestemd voor de naamdragende nakomelingen 
van de stamvader.
Aanvrager stamt af van Tonnis Loeinck, zoon van wijlen Gerrit 
Loeinck, getrouwd te Groenlo op 21 augustus 1687 met Marie 
Sweers, dochter van wijlen Berent Sweers. Vanaf hun zoon Gerar-
dus Thunissen, geboren te Didam, overleden op 5 oktober 1734, 
getrouwd met Margaretha Iepskamp, werd het patroniem tot de 
familienaam, en later geschreven als Theunissen.

Geregistreerd op verzoek van Timotheus Wilhelmus Franciscus 
Theunissen, geboren te Oud-Beijerland op 8 maart 1989, wonend 
te Utrecht, zoon van Franciscus Johannes Gerarda Viktor Theunis-
sen en Frida Nelissen.

Registratie NRF 2019.306, Amsterdam, 27 november 2019

Motivering:
Op basis van de geschiedenis van de familie is een familiewapen 
ontworpen volgens oorspronkelijke richtlijnen. De oudste ge-
neraties Thunissen/Theunissen zijn geworteld in de Achterhoek 
(Groenlo-Didam).
De kleuren groen en zilver van het ‘verticaal ingehoekt’ verdeelde 
veld verwijst naar die oorsprong van de familie. Het kenmerkende 
groene heuvellandschap van de Achterhoek is ook in de regio-vlag 
verbeeld door kleuren groen met witte waterstromen.
De gouden eikenboom past daarbij en symboliseert vooral hoe de 
familie verder is uitgegroeid tot en met de huidige generatie.
Ook wordt de naam Groen-loo verklaard als groene plek of bos op 
hoge zandgrond, waaraan wordt gerefereerd in het oudste stads-
wapen van Groenlo met een boom.
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BROUWER  
(Apeldoorn, Gelderland)

Beschrijving:
Schild: in groen een vis vergezeld van drie bierpullen, alles van zilver.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helm-
kleed in groen, gevoerd van zilver.
Helmteken: een rode brouwersspaan tussen een zilveren vlucht.

Dit wapen is in 2019 ontworpen door Hans Nagtegaal te Delft voor 
de aanvrager en zijn naamdragende nakomelingen.
Aanvrager stamt af van Johan Brouwer Hzn, geboren te Apeldoorn 
op 21 september 1884, overleden te Apeldoorn op 30 oktober 
1963; gehuwd (2) met Jacoba Fredrika Wilhelmina Metzlar, gebo-
ren te Rotterdam op 16 januari 1912.

Geregistreerd op verzoek van Mark Jeroen Brouwer, geboren te 
Apeldoorn op 18 maart 1968, wonende aldaar, zoon van Kier Rom-
mert Johan Brouwer en Femmigje Elisabeth de Vries.

Registratie NRF 2019.307, Amsterdam, 27 november 2019

Motivering:
De meeste elementen van dit wapen staan in relatie tot de fami-
lienaam: Groen is de kleur van hop, een belangrijke grondstof voor 
het brouwen van bier, de brouwersspaan in het helmteken is het 
kenmerkende werktuig van de brouwer. De drie bierpullen staan 
voor de drie zonen van de aanvrager. De vis verwijst naar zijn ster-
renbeeld: vissen. De vlucht is een verwijzing naar de adelaar uit het 
wapen van Apeldoorn, de woonplaats van de aanvrager.

DEKKER  
(Castricum, Noord-Holland)

Beschrijving:
Schild: in zilver een groene keper, vergezeld boven van twee gebla-
derde narcissen van natuurlijke kleur met de kelken afgewend, en be-
neden van een gebladerde groene stek geplant in een groene grond.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helm-
kleed in groen, gevoerd van zilver.
Helmteken: een zilveren onklaar anker met gouden touw.
Devies: SEMPRE AVANTI.

Dit wapen is in 2019 in samenwerking met aanvrager ontworpen 
ten behoeve van de naamdragende nakomelingen van zijn over-
grootvader Klaas Dekker, geboren te Castricum op 19 december 
1832, landbouwer, overleden te Oude Niedorp op 20 september 
1912, zoon van Andreas Dekker en Agatha Glorie. Hij huwde te 
Heerhugowaard op 27 april 1866 met Geertje van der Fluit, ge-
boren te Oude Niedorp op 6 november 1841, overleden te Lisser-
broek op 5 oktober 1928, dochter van Dirk Pietersz van der Fluit 
en Aaltje Klaase Stroet.
Aanvrager stamt af van Tijs Cornelisz Decker, geboren te Limmen 
in 1696, schipper, overleden aldaar op 14 oktober 1748, gehuwd 
met Aaltje Jans Steen, begraven aldaar 26 november 1763.

Geregistreerd op verzoek van Andreas Johannes Dekker, geboren 
te Lisserbroek (gemeente Haarlemmermeer) op 29 oktober 1950, 
wonende te Malden, zoon van Nicolaas Petrus Dekker en Gezina 
Bakker.

Registratie NRF 2019.308, Amsterdam, 27 november 2019

Motivering:
De stek in de grond onder de keper is ontleend aan het wapen van 
Castricum en is teven een toepasselijke verwijzing naar de tuinders 
Dekker. De narcissen hebben betrekking op het beroep van Nico-
laas Petrus Dekker de vader van de aanvrager en van zijn grootvader 
Andries Dekker: zij waren bloembollenkweker en teelden voorna-
melijk narcissen en krokussen. Een oudere voorvader, Tijs Cornelis 
De(c)ker, was eigenaar van en schipper op een zeilboot, een zoge-
naamde Boeier. Daarnaar verwijst het anker als helmteken.
Het devies SEMPRE AVANTI (Italiaans, tevens de naam van een 
narcis) luidt in vertaling: ALTIJD VOORUIT.
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DE BRUIJN  
(Nijmegen, Gelderland)

Beschrijving:
Schild: in zilver een driehoekige rode egge.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helm-
kleed in rood, gevoerd van zilver.
Helmteken: een zilveren vlucht, rood getralied met van de kruis-
punten uitgaande naar beneden gerichte punten.

Dit wapen is in 1986 ontworpen door heraldicus J.A. de Boo en ge-
tekend door Piet Bultsma-Vos te Oosterwolde.
Het wapen is gebaseerd op het burgermerk van Cornelis Corne-
lisz de Bruijn de Oude, vastgelegd in 1640 bij verkrijging van een 
Nijmeegse grootburgerbrief en een lakzegel van hem als schepen 
van Malden, op een akte d.d. 26 augustus 1667, bewaard in het Re-
gionaal Archief te Nijmegen (Oud Archief Nijmegen, inv. nr. 2483, 
charter 849). Cornelis werd te Nijmegen gedoopt op 22 september 
1611, en is overleden vóór 15 juni 1670. Hij was houtkoper, landman, 
grootburger van Nijmegen, schepen van Heumen, buurmeester en 
schepen van Malden. Hij trouwde (1) te Nijmegen op 21 juli 1640 
met Lijsken Jacobs, begraven aldaar op 11 oktober 1642, en trouwde 
(2) te Nijmegen op 9 juni 1642 met Marij Hermans van Bracht.
Aanvrager stamt van genoemde af. Deze uitvoering van het wapen 
kan worden gevoerd door de naamdragende nakomelingen van 
voornoemde Cornelis Cornelisz de Bruijn de Oude.

Geregistreerd op verzoek van Walterus Alphonsus Marie de Bruijn, 
geboren te Voorburg op 1 december 1945, wonende te Apeldoorn, 
zoon van Alphonse Franciscus Marie de Bruijn en Anna Maria 
Bartha Paulina Verberne.

Registratie NRF 2019.309, Amsterdam, 27 november 2019

Motivering:
In 1640 verkreeg Cornelis Cornelisz de Bruijn de Oude een Nij-
meegse grootburgerbrief. Bij die gelegenheid legde hij zijn burger-
merk, “een driehoekige egge”, vast. Waarom hij hiervoor koos, is 
onbekend. In 1667 gebruikte hij de egge in een lakzegel als sche-
pen van Malden en daarmee ontstond het wapen De Bruijn. In het 
midden van het zegel is de egge goed zichtbaar en in de rand staat 
Cornelis de Bruijn. Het beeld van de egge komt terug in de zilveren 
vlucht van het helmteken.

VAN DER PLAS  
(’s-Hertogenbosch, Noord-Brabant)

Beschrijving: 
Schiid: in zilver een motorjacht met zeil van natuurlijke kleur met 
aan de mast een Brabantse wimpel en aan de achtersteven de Ne-
derlandse driekleur; in een golvende blauwe schildvoet een gou-
den molenijzer.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helm-
kleed in blauw, gevoerd van zilver.
Helmteken: een zilveren onklaar anker met gouden touw.

Dit wapen is in 2019 in samenwerking met aanvrager ontworpen 
door het College Heraldiek en getekend door William Coolen te 
Berkel-Enschot ten behoeve van de aanvrager en zijn naamdra-
gende nakomelingen.
Aanvrager stamt af van Leendert van der Plas, geboren te Rosma-
len op 16 februari 1794, zoon van Johannes van der Plas en Wil-
helmina van den Biggelaar. Hij huwde te Rosmalen op 7 mei 1820 
met Adriana Guldemans, geboren te Berlicum op 8 december 
1789, dochter van Pieter Guldemans en Anna Maria van de Wielen.

Geregistreerd op verzoek van Leonardus Josephus van der Plas, 
geboren te ’s-Hertogenbosch op 17 oktober 1931, wonende al-
daar, zoon van Hendrikus Marinus van der Plas en Geertruida Hen-
drika Hooijmans, gehuwd met Wilhelmina Josephina van Heeswijk.

Registratie NRF 2020.310, Amsterdam, 31 januari 2020

Motivering:
Het schip (model zalmschouw, motorvisboot met zeil) van de fa-
milie staat boven in het wapen als herinnering aan het gezin, va-
rend op blauw water. De wimpel aan de mast van het schip heeft 
een broeking met de rood-wit geblokte kleuren van de Brabantse 
vlag, dat is de Brabantse wimpel.
Onderin een molenijzer om een molensteen vast te zetten, dat 
staat symbool voor maternale familie Van Heeswijk uit Uden, die 
aldaar generaties lang molenaar waren.
Het anker als helmteken symboliseert de verbondenheid met het 
schip.
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DECLERCQ  
(Kortrijk, België)

Beschrijving
Schild: in blauw met een geblokte schildzoom van veertien stuk-
ken van goud en blauw waarvan vijf aan de bovenzijde, een zilve-
ren kraanvogel, gepoot en gebekt van rood, houdende in zijn rech-
terpoot een gouden veer en vergezeld boven van twee zespuntige 
sterren en beneden van een zon van hetzelfde. 
Schilddekking: een half gewende traliehelm, met wrong en helm-
kleed in blauw, gevoerd van goud. 
Helmteken: een uitkomende zilveren zwaan met opgeheven vleu-
gels, gebekt van rood.
Devies: ERUDIT ET SAGE A PIED LEVE

Dit wapen is in samenwerking met aanvrager grafisch verzorgd 
door heraldisch kunstenaar Björn Fridén uit Zweden en bestemd 
voor de aanvrager en zijn naam-dragende nakomelingen. Het wa-
pen is eerder geregistreerd door het Heraldisch College van Fa-
miliekunde Vlaanderen op 21 april 2017 onder nummer 473. 
Aanvrager stamt af van Don Jeroni Desclergue y Cortés, geboren 
in Montblanc in Spanje en overleden te Oostende in 1604, zoon 
van Don Bonaventura Desclergue y Cortés en Doña Ana Ratera. Hij 
kwam als militair naar de Nederlanden in 1587. Hij huwde Doña 
Felipa de Montoya die stierf in Deerlijk in 1628.

Geregistreerd op verzoek van Nico Felicien Declercq, geboren 
te Kortrijk op 27 december 1975, wonende te Kortrijk, zoon van 
Maurice Alois Declercq en Nelly Maria Vangheluwe.

Registratie NRF 2020.311, Amsterdam, 31 januari 2020

Motivering: Zilver staat voor zuiverheid en onschuld, rood voor eer 
en trouw en goud voor respect en waardigheid. Het blauw is als de 
dauw op het schild, een verwijzing naar Den Dauw en het goud ver-
wijst naar Van-
gheluwe, respectievelijk de familienamen van de grootmoeder en 
moeder van de aanvrager. De kraanvogel is symbool voor waakzaam-
heid en de veer op het wetenschappelijk auteurschap van de aanvra-
ger. De sterren slaan op de continenten Amerika en Europa; de zon 
op Azië.
De zwaan als helmteken verwijst naar de akoestiek, het terrein van 
de wetenschappelijke loopbaan van de aanvrager.
De wapenspreuk is te vertalen als “Geletterd en wijs, doch steeds 
waakzaam”. Geletterd verwijst naar Declercq, wijs naar Lesage, fa-
milienaam van de grootmoeder van de aanvrager.

WESTERWEEL 
(Rijswijk, Zuid-Holland)

Beschrijving:
Schild: in blauw bovenin een omgekeerde dubbelkeper en beneden 
een naar boven gebogen open lus met de beide uiteinden doorlo-
pend tot aan de schildrand, alles van zilver.
Schilddekking: een aanziende traliehelm, met wrong en helmkleed 
in blauw, gevoerd van zilver.
Helmteken: een gouden bij voor twee omgekeerd kepersgewijs ge-
plaatste gouden bliksemschichten.

Dit wapen is in 2019 in samenwerking met aanvrager ontworpen 
door Henk ’t Jong te Dordrecht, ten behoeve van de naamdragende 
nakomelingen van de ouders van de aanvrager.
Stamvader Jan Goedhals werd gedoopt te Zonnemaire op 25 mei 
1665 als zoon van Jan Goosse en Lijsbeth Goedhals, en trouwde 
te Brouwershaven op 3 februari 1686 met Lijsbeth Prince. Hun 
nakomelingen noemen zich Westerweel vanaf hun zoon Eymant 
Westerweel, gedoopt te Zonnemaire op 19 april 1699, getrouwd te 
Nieuwerkerk (ZL) op 24 juli 1724 met Cornelia van de Berge. 
Aanvrager stamt in rechte lijn af van voornoemde voorouders.

Geregistreerd op verzoek van Evert-Jan David Westerweel, geboren 
te Rijswijk op 16 februari 1958 en wonende te Middenbeemster, zoon 
van Philipus Jacobus Westerweel en Winnie Nicoline Heijnneman.

Registratie NRF 2020.312, Amsterdam, 31 januari 2020

Motivering:
De omgekeerde dubbelkeper staat voor de W van west en de ach-
ternaam van de familie. De lus in het wapen stelt de dijk om een 
wiel voor. Na een dijkdoorbraak ontstaat er in het gat een diepe 
ronde plas, genaamd wiel, Zeeuws: weel, waaromheen een nieuwe 
dijk wordt aangelegd. 
De bij in het helmteken komt uit het wapen van Pretoria (ZA) waar 
de twee oudste kinderen van de aanvrager geboren zijn. De bliksem-
schichten verwijzen naar zijn beroep: ingenieur elektrotechniek.
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Vrouwen en Heraldiek
De kleindochters van Eva

Jeanne D’Arc
Vrouwen liggen achter, zoals dat heet, 
op veel terreinen. Volgens opinielei-
ders - waaronder ook veel mannen 
- moeten vrouwen heel wat inhalen. 
Zou dat ook gelden voor het terrein 
van de heraldiek, of moeten wij vrou-
wen daarmee niet lastigvallen? Vorig 
jaar ging het in het Heraldisch Tijd-
schrift al eens over Jeanne D’Arc, de 
Maagd van Orléans (1412-1431)1 die 
als vrouw een wapen (zie afbeelding 1) 
zou hebben gevoerd, hetgeen in haar 
proces – een schoolvoorbeeld van on-
eerlijkheid en een giftige vermenging 
van staat en kerk – tegen haar zou zijn 
gebruikt. Het liep niet goed met haar 
af, maar wel oogstte zij eeuwige roem 
en werd zij in 1920 heilig verklaard. 
Tot op de dag van vandaag inspireert 
zij de Fransen, de literatuur, de poëzie, 
de filmkunst en zelfs de politiek.

Manesse Codex
Echte ridders behandelden vrou-
wen heel anders, zoals blijkt uit de 

Manesse Codex, of wel het Heidel-
berger Liederhandschrift (periode 
1300-1340), waarin de hoofse liefde 
wordt beschreven en verbeeld. Rid-
ders worden daarin met hun wapen 
getekend, vaak in gezelschap van 
een aanbeden vrouw.
Het mooiste voorbeeld uit deze ma-
gistrale verzameling, waaraan wel 30 
auteurs hebben bijgedragen, is wel 
de ridder met het helmteken van 
Venus, zie afbeelding 2. Je zou bijna 
denken dat deze vrouw het hoofd 
van de ridder op hol heeft gebracht. 
Echte liefde is hoofse liefde, lijkt het.
De Manesse Codex kwam tenslot-
te in handen van de Universiteit 
van Heidelberg, die hem op internet 
heeft gezet. Helaas bevat deze co-
dex geen muzieknoten van de liede-
ren, wel veel teksten.2

Jacoba van Beieren
Blijven wij even in dezelfde tijd, dan 
hebben wij als vrouw in onze streken, 
Jacoba van Beieren, gravin van 

Holland (1401-1436). Ook zij kwam 
al eens ter sprake in het HT.3 Haar 
wapen is bekend en haar portret ook, 
door Hendrik van Heessel, zie afbeel-
ding 5.

Met haar liep het evenmin goed af. 
Zij was gravin van Holland, Zeeland 
en Henegouwen, sloot vier politieke 
huwelijken om zich te kunnen hand-
haven, maar moest het ten slotte 
afleggen tegen te machtige tegen-
standers. Zij overleed op Slot Teylin-
gen aan tuberculose.

5. Jacoba van Beieren (1401-1436), uit 
Handschrift van Heraut Hendrik van Heessel

roBert van dIjk  
met medewerkInG van j.a. de Boo

1. Wapen Jeanne D’Arc 
(toegeschreven aan of haar 

verleend door KAREL VII 1422-
1461). Symboliek: met het zwaard 

ondersteunt zij de Franse kroon. De 
fleur de lys, de gestileerde iris, staat 

voor Frankrijk

2. Manesse Codex (1300-
1340) Herr von Liechtenstein 

met Venusfiguur als 
helmteken

3. Manesse Codex 
(1300-1340) 

Herr Engelhardt von 
Adelnburg

4. Manesse Codex 
(1300-1340) 

Von Stadegge
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Jacobakannetje
Een Jacoba-kannetje is een middel-
eeuws kannetje van Siegburgs aarde-
werk en werd in de zeventiende eeuw 
in groten getale uit de gracht van slot 
Teylingen (Voorhout) opgebaggerd. 
Deze kannetjes zouden na leegdrinken 
door gravin Jacoba zelf, in de gracht zijn 
gegooid. Daarom zou het in het wapen 
van Vlissingen zijn gekomen. Zij was 
immers gravin van Holland, Zeeland (en 
Henegouwen). Onderzoek toont ech-
ter aan dat in het wapen van Vlissingen 
is afgebeeld een veldflesje zoals van 
pelgrims op weg naar Compostella. Bo-
vendien blijken de kannetjes veelal pas 
na de dood van Jacoba vervaardigd te 
zijn. Dit soort steengoed wordt sinds-
dien in Nederland niettemin algemeen 
Jakoba-kannetje genoemd en zo staat 
dit ook in de wapenbeschrijving van 
deze stad., zie afbeelding 7.

Ruitvormig wapen
Uit het wapenboek Nassau-Vian-
den is het wapen bekend van Maria 

van Loon-Heinsbroek (1426-1502), 
echtgenote van de Brabantse graaf 
Jan IV van Nassau. Heraldisch rechts 
de Nassau-Leeuw in een blauw veld 
met gouden blokjes, heraldisch links 
het wapen van haar eigen voorge-
slacht. Vrouwen gebruiken ovalen of 
ruitvormige schilden, zie afbeelding 8.

Vrouwen afgebeeld  
op wapens
Een ander aspect van vrouwen en 
heraldiek wordt gevormd door vrou-
welijke heiligen op wapens. Wij ne-
men hiervoor in beschouwing de ge-
meentewapens zoals die golden in 
1988. Limburg telde 69 gemeenten 
en Noord-Brabant 131 stuks, toen 
samen 200. In dat jaar telde ons hele 
land nog 712 gemeenten; deze bio-
diversiteit is ruwweg gehalveerd tot 
circa 350 in 2019.
Bij onze inventarisatie tellen wij de fi-
guren op het schild samen met de 
schildhouders. Zo komen we voor de 
twee genoemde provincies tot 69 

afgebeelde mannelijke heiligen en 
slechts twaalf vrouwelijke heiligen. 
Twijfelgevallen zijn: (1988) de ge-
meenten Nuland met een ‘vrouwen-
beeld’, Goirle met een afgehakt hoofd 
op een schaal, waar niet is vermeld of 
dat Johannes de Doper is en de schild-
houders van de toenmalige gemeente 
Susteren (tweelingzussen ?) die wij 
niet als heiligen meetellen, zie afbeel-
ding 9. In totaal signaleren wij in deze 
twee provincies, naast een paar meer-
minnen (Steenbergen) nog zes enge-
len; de meeste als schildhouders. In de 
beschrijving van het wapen van Bre-
da, zie afbeelding 10, sluit de wapen-
beschrijving af met gedekt door een 
engel. Voor een goed begrip: de engel 
leunt op de bovenrand van het schild.

Het probleem met heiligen m/v op 
wapens is de moeilijke herkenbaar-
heid. Enerzijds lijken zij op elkaar 
door hun Bijbelse of middeleeuwse 
kleding en zijn hun zogeheten attri-
buten vaak erg klein afgebeeld. Daar-
naast zijn de meeste van goud op een 
blauw veld. Dit zijn de Rijkskleuren en 
die werden gewoon aangenomen als 
er geen andere indicatie bestond. Dus 
eigenlijk hebben wij hier te maken 
met slordige heraldiek. In het zuiden 
van ons land wonen gelukkig een paar 
dappere heraldici die bij gemeentelij-
ke fusies met goede historische op-
lossingen komen en daarbij de heili-
gen definitief hun hemel gunnen.

Voor wat betreft de vrouwen dus, 
hierbij een paar heiligen op histori-
sche wapens: H. Anna (Ohé en Laak 

7. Wapen van Vlissingen met Jacobakannetje6. Wapen Jacoba van Beieren door onbekende 
tekenaar (internet)

8. Ruitvormig wapen van Maria van Loon-
Heinsbroek (1426-1502)

9. Wapen Susteren (1984-2003), 
Gemeentewapens in Nederland, 1989

10. Wapen Breda (1817-heden), 
Gemeentewapens in Nederland, 1989
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1819-1991; zie afbeelding 11; H. He-
lena (Heel en Panheel 1819-1991) en 
H. Gertrudis van Maasbracht, Ossen- 
drecht en Schinnen, zie afbeeldingen 
12-14.

Drenthe 
En last but not least in de serie 
heiligen, het wapen van Drenthe. 
Maria met kind staat centraal. In de 
wapenbeschrijving uit het koninklijk 
besluit is sprake van drie lelies, maar 
op deze kroon en ook op de teke-
ning uit 1830 in het register van de 
Hoge Raad van Adel kun je vijf lelies 
tellen. Misschien was het voorjaar. 
Het wapen is ontleend aan dat van 
een klooster uit de dertiende eeuw, 
zie afbeelding 15.

Antwerpen
Als aparte categorie, buiten mededin-
ging: de vrouwelijke schildhouder van 
het wapen van de stad Antwerpen. 
Als Willem-Alexander er niet is om de 
burcht van Antwerpen te verdedigen 
(hij is o.a. Burggraaf van Antwerpen), is 
er nog altijd deze wildevrouw die haar 
mannetje staat, zie afbeelding 16.

Mythologie en aan vrouwen 
toegeschreven wapens
Bekend is het wapen van de patrici-
ersfamilie Droogleever Fortuijn waar-
in in de kwartieren I en III Vrouwe For-
tuna is te zien, zie afbeelding 17. Bij 
de geveilde inboedel van Pim Fortuijn 
(1948-2002) was er een asbakje met 

zijn wapen. Hij had er ook werkelijk 
sigaretten in uitgedrukt.

Vrouwe Justitia staat zelden op een 
wapen, Dinxperlo had er een van 
1853 tot 2005, de samenvoeging 
met Aalten. Het was vroeger een 
gerechtsplaats. Ook Beek had een 
vrouw die daar veel op leek, genaamd 
Themis, maar zij verdween bij de sa-
menvoeging met Spaubeek in  1982. 
Je kunt ook nog zoeken naar 

toegeschreven wapens, wapens voor 
vrouwen die leefden voor de tijd van 
de heraldiek, in de Oudheid bijvoor-
beeld. Welk wapen zou Cleopatra ge-
had willen hebben: iets met een sfinx 
of voor Salomé iets met een duif 
- haar naam is verwant met Sjalom, 
Hebreeuws voor vrede? 
Maar ook later in de tijd, zoals het 
denkbeeldige wapen van Kenau Si-
monsdr. Hasselaar (1526-1588). Die 
kan niet zonder een stevig zwaard. In 
de categorie toegeschreven wapens 
is er nog het wapen van de Bijbelse 
Eva, u weet wel van die appel. Dus 
staat er een appelboom in haar wa-
pen. Jammer dat die appels geel zijn, 

12. H. Gertrudis (Ossendrecht
1938-1997)

13. H. Gertrudis (Maasbracht 
1889-2007)

14. H. Gertrudis 
(Schinnen 1982-2019) 

11. H. Anna (Ohé en Laak 1819-
1991). De H. Anna is afgebeeld 

met twee kinderen. Het gaat hier 
om H. Anna te Drieën, met haar 

kind Maria en haar kleinkind Jezus

17. Het wapen Droogleever-Fortuijn met 
Vrouwe Fortuna

15. Gebrandschilderd glas in lood-wapen van 
Drenthe door J.W. Gips, in 1907 geplaatst in 

Huize Ebbenerve te Assen

18. Asbakje van Pim Fortuijn met Vrouwe 
Fortuna

16. Wapen Antwerpen met wildeman en 
wildevrouw (Bron: website stad Antwerpen)
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20. Een schitterend ruitvormig wapen voor 
Christine de Lechy, zestiende eeuw die dit 

tapijt liet weven. Een stuk Vlaamse topkunst 
uit circa 1521

21. Het wapen voor Megan Markle, zoals de 
Daily Mail voor haar bedacht(!)

22. Het wapen van Megan Markle, hertogin van 
Sussex nog voor haar huwelijk, toegekend door 

koningin Elisabeth II

want nu lijken het wel sinaasappels. 
Daar deed Eva het niet voor (zie af-
beelding 19). 
We sluiten af met een paar curiosa: 
20 is een zeldzaam tapijt met een 
vrouwenwapen. Op 21 en 22 een 
geestig, respectievelijk een serieus 
wapen en op 23 een hedendaags 
wapen van absolute schoonheid.

Vrouwelijke heraldici zijn nogal zeld-
zaam. In Nederland kennen wij me-
vrouw Trudie Demoed,4 in België is 
er Prisca van Dessel, 5 voor een van 
haar tekeningen, zie afbeelding 23. 
Wij herinneren ons natuurlijk ook 
nog Geerke Meijerink-Boeser (1951-
2004) die veel te vroeg is heenge-
gaan.6  ◙

23. Het recent door Prisca van Dessel
getekende wapen van Barones Laga (België)

Vervolg van de tekst op bladzijde 82, Bij de voorplaat

Hoe waarschijnlijk is het dat de Kaapse leeuw model heeft gestaan voor het 
Nederlandse en koninklijke wapen. Was de ANP-foto met leeuw en Ko-
ning Willem-Alexander bij de opening van de jubileumtentoonstelling niet te 
suggestief?

Uit een radio-interview met Maarten Frankenhuis, oud directeur van Artis komt 
meer zekerheid. Ons land had sedert eeuwen een relatie met de Zuid-Afrikaan-
se landen en vanaf 1657 was de Kaapse leeuw vogelvrij verklaard om door wie 
dan ook te worden geschoten. Ook werden veel van deze leeuwen per schip 
naar Nederland gebracht om bij gefortuneerden als levende tuindecoratie te 
dienen. Zo ook bij de Willems I, II en III. Dus was het beeld van de Kaapse leeuw 

erg bekend, ook geschilderd door Pieter van Os ten tijde van Lodewijk Napoleon. Willem II had zelfs een omvangrijke 
dierentuin achter Paleis Kneuterdijk.

Hoe dan ook, de brave biedermeier leeuwen uit ons eerste koninklijke wapen lijken er verdacht veel op.

19. Toegeschreven wapen aan de Bijbelse Eva

Noten
1. Zie R. van Dijk, ‘Jeanne d’Arc (du Lis) en haar 

familiewapen rond 1430’, in: Heraldisch 
Tijdschrift 24 (2018), pag. 64.

2. De Manesse Codex (1300-1340) is te be-
kijken op internet: <digi.ub.-uni-heidel-
berg.de>.

3. Zie J.A. de Boo, ‘Jacoba van Beieren (1401-
1436) in de Bavo kerk te Haarlem’, in: 

Heraldisch Tijdschrift 22 (2016), pag. 160.
4. Zie B. Grothues, ‘Trudie Demoed’, in: Heral-

disch Tijdschrift 16 (2010), pag. 127-132.
5. Zie B. Grothues, ‘Prisca van Dessel’, in: He-

raldisch Tijdschrift 21 (2015), pag. 5-10.
6. Zie B. Grothues, ‘Geerke Meijerink-Boeser’, 

in: Heraldisch Tijdschrift 23 (2017), pag. 
44-48.
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Wapen en vlag van 
Menaldum  fr: Menaam

Het gemeentewapen van Menaldu-
madeel (Fr.: Menameradiel) werd in 
1938 gecorrigeerd. Het wapen werd 
verbeterd om heraldische en histo-
rische redenen. De eenhoorn werd  
in het dorpswapen van Menaldum 
geplaatst in de bovenhelft van het 
schild, in dezelfde kleuren als in het 
gemeentewapen, zilver op blauw. 
Het schild is verder gekanteeld door-
sneden blauw-goud. Die kantelen 
verwijzen naar de diverse stinsen en 
states in het rond het dorp Menaldum, 
zoals Donia, Galama, Gralda, Hemme-
ma, Jukema, Mertena en Orxma.  Het 
goud is ontleend aan de kleuren van 
schelp en eikel uit het gemeentewa-
pen zoals dat vanaf 1938 gold. Maar 
tevens kunnen we er de (Friese) gele 
baksteensoort in zien waarmee vele 
stinsen en staten werd opgetrokken.
Het oude wapen van 1818 had an-
dere kleuren: het veld was zilver, de 
eenhoorn rood, omgeven door twee 
groene klavers en een blauwe ruit. 
In het vernieuwde wapen werden de 
klavers vervangen door een Sint-Ja-
cobsschelp en een eikel van goud en 
de blauwe ruit werd zilver.  Als her-
innering aan het wapen van 1818 
werden in het dorpswapen van Me-
naldum twee groene klavers opge-
nomen, die samen verwijzen naar 
het agrarische karakter van Menal-
dum. De rode zespuntige ster in de 
schildvoet is de zogeheten ‘leid-
ster’, een symbool dat in Friesland 

aangeeft dat een dorp bestuurscen-
trum was/is. Hier geeft het aan dat 
Menaldum eeuwenlang de hoofd-
plaats was van de grietenij/gemeente 
Menaldumadeel.
Ook in de vlag heeft de eenhoorn 
een prominente plaats gekregen zo-
als eerst in de gemeentevlag van Me-
naldumadeel. Die gemeentevlag had 
aan de broekzijde een gele verticale 
baan. In de dorpsvlag is die omge-
vormd tot een horizontale -van bo-
ven gekanteelde baan.
Wapen: gekanteeld doorsneden van 
blauw en goud; het blauw beladen 
met een liggende en omziende zil-
veren eenhoorn; het gouden beladen 
met twee naast elkaar geplaatste 
groene klavers, van onderen verge-
zeld van een zespuntige rode ster.
Vlag: Twee horizontale, gekanteeld 
aaneengesloten banen blauw-geel, 
2:1 met in de broekhelft een liggende 
en omziende witte eenhoorn. 
Vlag en wapen zijn ontworpen en ge-
tekend door Jelle Terluin, lid van de 
Fryske Rie foar Heraldyk. Dit artikel 
werd oorspronkelijk in het Fries ge-
publiceerd in het Genealogysk Jier-
boek 2019, pag. 322-323  en werd 
voor het HT vertaald en bewerkt door 
Hans van Heijningen.

Naschrift
Het wapen van Menaldum onder-
ging in de loop der eeuwen diverse 

veranderingen. Dr. J. C. Tjessinga pu-
bliceerde hierover in De Vrije Fries, 
1937, blz. 29 e.v. en illustreert dit met 
een afbeelding uit de Beschrijvingen 
van Schotanus (1664) de Grieteny-
kaart van Manaldema deel, waarop 
de eenhoorn met attributen is afge-
beeld, zie afbeelding 3.  ◙

hans van heIjnInGenMet het opheffen van de gemeente Menaldumadeel verdween 
ook het gemeentewapen daarvan in de archieven. Dat wapen 
bevatte een voor Friesland unieke wapenfiguur: een liggende en 
omziende eenhoorn. Om deze eenhoorn voor het dorp Menal-
dum in stand te houden, stelde de Fryske Rie foar Heraldyk aan 
Plaatselijk Belang Menaldum voor om deze eenhoorn op te ne-
men in een nieuw te ontwerpen dorpswapen en -vlag.

Afb 1. en 2. Wapen en vlag van 
Menaldum. Tekening Jelle Terluin

Afb. 3. Wapen Menaldumadeel begin 
zeventiende eeuw, geen grietenijkroon.



Dit wapenschild van de Engelse koning Charles II sierde de achtersteven – spiegel – van het 
vlaggenschip Royal Charles. Het schip werd in 1667 in zijn thuishaven Chatham nabij Londen 
door de Nederlandse vloot, onder het bevel van Michiel de Ruyter en Cornelis de Witt – aan 
boord als ruwaard - veroverd en via de Noordzee naar ons land gesleept. De rest van de vloot 
werd in brand gestoken. Na de sloop in Hellevoetsluis – als herinnering aan deze ongehoor-
de Nederlandse triomf en Engelse afgang - werd deze versiering bewaard en bevindt zich 
in een zaal van de Rijks Museum. Het wapen is dat van de Engelse koning; de schildhouders 
zijn een leeuw en een geketende eenhoorn, wiens hoorn helaas verloren ging. Het wapenfeit 
wordt vermeld op het vaandel van het Korps Mariniers (vD).

(Met dank aan het Rijks Museum)

Spiegel van de Royal Charles


