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Ten geleide 

Met genoegen bied ik u hierbij het jaarverslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2021 
aan. Covid-19 domineerde ook een groot deel van dit jaar. Hierdoor kon de Raad slechts in 
beperkte mate bezoekers ontvangen en vond slechts tweemaal de uitreiking van een wapendi-
ploma aan een nieuw gevormde gemeente plaats. Naar verwachting zal in 2022 de door Covid 
ontstane achterstand in de overhandiging van wapendiploma’s kunnen worden ingelopen.     

Op adelsgebied heeft de Raad een aantal specifieke aangelegenheden behandeld. Bijzondere 
vermelding verdient het dat in het verslagjaar voor het eerst sinds lange tijd een onderzoek heeft 
plaatsgevonden naar een mogelijke erkenning van een geslacht dat tot de adel van vóór 1795 
behoorde. Naar verwachting zal dit begin 2022 tot een positief resultaat leiden. Op het gebied 
van overheidsheraldiek werden drie adviezen voor wapens en zeven adviezen voor vlaggen en 
emblemen ingediend. 

Op  wetgevingsgebied zijn er twee wetsvoorstellen die de aandacht van de Raad vragen van-
wege hun mogelijke gevolgen voor adellijke personen. Het eerste betreft het Wetsvoorstel dub-
bele achternamen, waarbij ouders hun kinderen voortaan hun beider geslachtsnamen kunnen 
geven. Aangezien bij adellijke geslachtsnamen sprake is van een koppeling tussen naam en titel 
of predicaat zou in gevallen waarbij een of beide ouders van adel zijn, deze wet volgens de Raad 
niet van toepassing moeten zijn. Mochten ouders toch hun geslachtsnamen willen samenvoegen 
en mocht een adellijke geslachtsnaam aldus worden gewijzigd, dan zou adeldom niet op deze 
kinderen overgaan.    

Het tweede wetsvoorstel betreft wijzigingen (vereenvoudigingen) van de bepalingen voor 
geslachtsregistratie (Transgenderwet). Ook dit voorstel heeft implicaties voor adellijke perso-
nen. Adeldom vererft alleen langs mannelijke lijn. Voor het kunnen doorgeven van adeldom 
dient het geregistreerde geslacht bij de oorspronkelijke aangifte bij de burgerlijke stand leidend 
te blijven. 

Binnen voormalige gemeenten die vanwege een fusie deel zijn gaan uitmaken van een groter 
geheel, blijkt vaak nog de behoefte te bestaan om het vervallen gemeentewapen te blijven ge-
bruiken. Regelmatig ontvangt de Raad vragen over wat wel en niet mogelijk is. De Raad zal in 
deze behoefte voorzien door middel van een aanwijzing op de website.  

Voorzitter en secretaris hebben een inhoudelijke bijdrage geleverd aan het boek Amalia, de 
plicht roept van dr. P. Rehwinkel. Het boek markeerde de achttiende verjaardag van de Prinses 
van Oranje.  

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. R.W. Knops,  bracht 
een eerder uitgesteld (tweede) bezoek aan de Raad, met name om de resultaten van de renovatie 
van het gebouw van de Raad uit 2020 te aanschouwen.  

In het verslagjaar konden enkele inventarissen worden gepubliceerd op de website. Het stre-
ven is in 2022 wederom een aantal inventarissen online beschikbaar te stellen. In het verslagjaar 
heeft de Raad tweemaal voor een periode van enkele maanden gebruik kunnen maken van de 
inzet van stagiairs. Zij deden onderzoek op een tweetal deelgebieden (heerlijkheden en vlaggen-
documentatie). 

 
J.P. de Savornin Lohman, voorzitter  
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JAARVERSLAG VAN DE RAAD OVER 2021 

Raadsvergaderingen 

De Hoge Raad van Adel bracht in 2021 in 10 zaken advies uit. Van deze adviezen hadden er 
3 betrekking op wapens, 3 op vlaggen en 4 op emblemen van de Krijgsmacht.  

De voor- en najaarsvergadering van de Raad vonden plaats op respectievelijk 7 april (digitaal) 
en 27 oktober (op kasteel Renswoude, als gast van Raadslid barones Snouckaert van Schauburg-
Buchwaldt). In deze najaarsvergadering lichtte de oud-stagiair van de Universiteit Utrecht zijn 
eindverslag over heerlijkheden toe. 

Op 8 september vond een extra Raadsvergadering plaats met als thema Taakinvulling van de 
Hoge Raad van Adel anno 2021. De Raadsleden bevestigden de in een beleidsnotitie uitgewerkte 
gedachte dat de Raad zich naast de traditionele adviestaak sterker gaat profileren als kenniscen-
trum voor adel en heraldiek. 

Representatie van de Raad 

De COVID 19-pandemie had ook zijn weerslag op de representatieve activiteiten van de 
Raad. Traditionele aanwezigheid bij onder andere de nieuwjaarsreceptie van de Gouverneur der 
Residentie, de Nationale Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en de plechtige vergadering van de 
Eerste en Tweede Kamer op Prinsjesdag konden geen doorgang vinden.  

De secretaris voerde in 2021 twee maal overleg met de collega’ s van de ridderlijke orden en 
de Nederlandse Adelsvereniging.  

In maart voerde de secretaris overleg met de Chef Militaire Huis van Z.M. de Koning inzake 
de onderscheidingsvlag van de Prinses van Oranje.  

In juni kregen de secretaris en medewerkers van de secretarie in Zwolle de geïnventariseerde 
Zegelcollectie in Zwolle overhandigd door jonkheer A.J. Gevers, die deze collectie samen met 
zijn in december 2020 overleden partner en collega-archivaris A.J. Mensema inventariseerde.  

In juli nam de voorzitter het gedenkboek Tussen Constantinopel en Holland, Het Dragomannen- en 
Diplomatengeslacht Testa van jonkheer mr. P.J.J.E.M. Testa in ontvangst.  

Voorzitter en secretaris waren in september aanwezig bij de uitreiking van het boek Amalia, 
de plicht roept door dr. P. Rehwinkel in de Waalse Kerk te Den Haag.  

Eind september reikten de secretaris en medewerker advisering het wapendiploma van de 
nieuwe gemeente Vijfherenlanden uit.  

De staatssecretaris van BZK, drs. R.W. Knops, bracht op 7 oktober een informeel bezoek 
aan de Raad in verband met de renovatie van het pand aan de Nassaulaan in 2020. Een eerder 
gepland bezoek kon vanwege COVID geen doorgang vinden.  

De secretaris was op 8 oktober op kasteel Twickel aanwezig bij de presentatie van het boek 
De jacht. Een cultuurgeschiedenis van mens, dier en landschap, met een bijdrage van de wetenschappelijk 
medewerker van de Raad.  

Begin oktober bezochten de secretaris en medewerker advisering de ‘Dag van de Heraldiek’ 
in het Maltezer Huis in Utrecht.  
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Op 28 oktober reikten de secretaris en medewerker advisering het aangepaste wapendiploma 
van de gemeente Uithoorn in Uithoorn uit.  

Op 25 november werd in Haarlem in aanwezigheid van de voorzitter, secretaris en mede-
werker advisering het boek Wapenspreuken van Nederlandse geslachten van Alle Diderik de Jonge, 
Christoph ten Houte de Lange en Jan Spoelder gepresenteerd. 

Helaas kon de Open Monumentendag vanwege COVID wederom niet op de traditionele 
wijze worden gehouden. Het was de bedoeling dat Nassaulaan 2B zou worden opengesteld voor 
het publiek. In plaats hiervan konden belangstellenden de in 2020 gemaakte 360 graden foto’s 
en een filmpje wederom via de website van de gemeente ’s-Gravenhage bekijken. 

Stagiaires  

In het verslagjaar verrichtten twee stagiaires onderzoek en inventarisatiewerkzaamheden. Het 
onderzoek betrof de positie van heerlijkheden in de huidige tijd door een juridisch student als 
onderdeel van zijn studie. De Raad krijgt met een zekere regelmaat vragen over de positie en 
overdracht van heerlijkheden. Het onderzoek heeft hierin meer duidelijkheid verschaft. De in-
ventarisatiewerkzaamheden door een in dit jaar geslaagde VWO-scholier betroffen de Collectie 
Sierksma. Deze omvangrijke collectie bestaat uit documentatie op het gebied van vlaggen en 
heraldiek en werd toegankelijk gemaakt voor onderzoekers.   

Adelszaken 

In het filiatieregister van de Nederlandse adel werden 59 akten van geboorte, huwelijk en 
overlijden ingeschreven. 

De Raad gaf enkele informele adviezen inzake een mogelijke wijziging van het familiewapen. 
Betrokkenen kunnen zich vervolgens beraden over de vraag of zij een verzoekschrift aan de 
Koning  tot aanpassing van hun familiewapen willen richten.  

De Hoge Raad van Adel heeft aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties positief advies uitgebracht inzake een verzoek om erkenning van adeldom.  

Wapens, vlaggen en emblemen 

Gemeentewapens 

In het verslagjaar bracht de Hoge Raad van Adel 3 adviezen uit over een nieuw gemeente-
wapen. Het betrof wapens voor de nieuw gevormde gemeenten Dijk en Waard (Noord-Holland), 
Land van Cuijk en Maashorst (beide Noord-Brabant). Van de adviezen die de Raad in het verslag-
jaar uitbracht, leidden er twee (Dijk en Waard en Land van Cuijk) nog in 2021 tot verlening van 
een wapen. De wapentekenaar van de Raad, Piet Bultsma-Vos, vervaardigde de officiële 
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wapendiploma’s, de registertekeningen voor het Raadsarchief en de zwartwittekeningen (een 
lijntekening en een tekening met de gangbare heraldische arceringen ter aanduiding van kleuren 
en metalen). 

Wapenverlening aan de gemeente Dijk en Waard 

De nieuwe gemeente Dijk en Waard is per 1 januari 2022 gevormd uit de samengevoegde 
gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Aan de gemeente Heerhugowaard, die van oudsher 
bestond, werd in 1854 de gemeente Veenhuizen toegevoegd. Langedijk was een fusiegemeente 
waarin in 1941 de gemeenten Broek op Langendijk, Noord-Scharwoude, Oud-karspel en Zuid-
Scharwoude opgingen en waaraan in 1990 de gemeente Sint Pancras werd toegevoegd.  

Bij brief van 11 maart 2021 verzocht de stuurgroep fusie namens de colleges van burgemees-
ter en wethouders van de fuserende gemeenten Langedijk en Heerhugowaard aan de Raad om 
een of meerdere voorstellen voor een gemeentewapen te ontwikkelen en aan haar voor te leg-
gen. De stuurgroep had de werkgroep ‘Gemeentewapen Dijk en Waard’ uit de historische ver-
enigingen gevraagd hiervoor bouwstenen aan te dragen. Deze werkgroep koos in meerderheid 
voor historische symbolen die afkomstig zijn uit de gemeentewapens van Langedijk en Heerhu-
gowaard, te weten de reiger, de leeuw en de kepers.  

Beide wapens zijn relatief jong. Het wapen van Heerhugowaard (verleend bij Koninklijk be-
sluit van 8 december 1936) toont in een blauw schild een gouden korenschoof tussen twee 
toegewende reigers van natuurlijke kleur, gebekt en gepoot van goud, alles op een grasgrond 
geplaatst. Dit wapen is ontleend aan het wapen van de Polder Heerhugowaard, dat overigens 
nooit officieel is bevestigd of verleend. Langedijk voert een wapen met twaalf rode en gouden 
kepers en in een gouden vrijkwartier een zwarte leeuw (vastgesteld bij besluit van de waarne-
mend secretaris-generaal van het Departement van Algemene Zaken van 19 januari 1944). De 
kepers gaan terug op het wapen van de graven van Egmond, die gedurende de middeleeuwen 
de ambachtsheerlijkheid, later hoge heerlijkheid Oudkarspel bezaten. De leeuw in het vrijkwar-
tier herinnert aan de leeuwen uit de wapens van Oudkarspel, Noord-Scharwoude en Zuid-Schar-
woude.  

De werkgroep vervaardigde met behulp van deze bouwstenen ook een eigen ontwerp, te 
weten een gevierendeeld wapen met de reiger in het eerste kwartier, de leeuw in het vierde 
kwartier en in het tweede en derde kwartier schuinbalken, respectievelijk linkerschuinbalken, 
waarbij de Egmondse kepers als het ware werden verdeeld over beide kwartieren. 

Hoewel dit wapen heraldisch niet onjuist is, maakte de Raad bezwaar tegen het voorgestelde 
wapen, in de eerste plaats vanwege de omzetting van de kepers in schuinbalken. In de heraldiek 
zijn schuinbalken andere figuren dan kepers. De Egmondse kepers zouden zodoende verloren 
gaan. Bovendien omvatte het ontwerp een vierendeling die volgens de ministeriële richtlijnen 
voor het verlenen van wapens aan publiekrechtelijke lichamen van 18 oktober 1977 bij voorkeur 
dient te worden vermeden en hier ook overbodig was. Hoewel het wapen van de gemeente 
Langedijk pas in 1944 is verleend, behoren de zwarte leeuw en de kepers van Langedijk tot de 
oudste wapenfiguren. Uit  heraldisch oogpunt verdienen zij een prominentere plaats in het wa-
pen, te weten heraldisch rechts of rechtsboven (voor de toeschouwer links en linksboven). 

Op grond van deze argumenten stelde de Raad drie alternatieve ontwerpen voor, gebruik-
makend van de elementen die de werkgroep had aangedragen: twee ontwerpen met een gedeeld 
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wapen Langedijk en Heerhugowaard en een ontwerp met een 
omgekeerde gaffelsnede met in I de leeuw van Langedijk, in II 
de reiger van Heerhugowaard en in III de Egmondse kepers. In 
het onderste veld van de omgekeerde gaffelsnede komen deze 
kepers prima tot hun recht, waarbij ze omwille van het contrast 
beginnen met een rode keper. Het is dit ontwerp dat de burge-
meesters van Langedijk en Heerhugowaard aan Zijne Majesteit 
de Koning voor verlening hebben voorgelegd. 

 
Na advies van de Raad aan de staatssecretaris van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 25 augustus 2021, is bij 
Koninklijk besluit van 18 september 2021, nr. 2021001516, aan 
de nieuwe gemeente Dijk en Waard een wapen verleend, waar-
van de omschrijving luidt: Gedeeld door een omgekeerde gaffelsnede; I 
in goud een leeuw van sabel; II in azuur een reiger van natuurlijke kleur, 
gebekt en gepoot van goud; III gekeperd van keel en goud van twaalf stuk-
ken. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee 
parels. (Wapendiploma van 25 januari 2022). 

Wapenverlening aan de gemeente Land van Cuijk 

Land van Cuijk is een nieuwe gemeente in Noord-Brabant die per 1 januari 2022 is gevormd 
uit de samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. 
Bij brief van 11 maart 2021 verzocht de voorzitter van de Stuurgroep Land van Cuijk i.o. de 
Raad om voor de nieuwe gemeente een wapen te ontwerpen. Bij de behandeling van dit verzoek 
is rekening gehouden met het feit dat de gemeente Grave zich later zou aansluiten bij de ge-
meentelijke herindelingsprocedure. 

Drie van de vijf wapens (Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis) zijn relatief jong, maar grijpen 
terug op de wapens die in 1817 voor die gemeenten zijn bevestigd. In datzelfde jaar zijn ook de  
wapens van Grave en Mill en Sint Hubert bevestigd. De wapens van álle voormalige gemeenten 
binnen de nieuwe gemeente laten een grote verscheidenheid aan wapenfiguren zien (waaronder 
veel patroonheiligen en aan het agrarisch bedrijf gerelateerde wapenfiguren). Veel van deze wa-
pens zijn in 1817 bevestigd in de Rijkskleuren goud op blauw. Vanwege die verscheidenheid aan 
wapens, waarmee lastig een nieuw eenvoudig wapen valt samen te stellen, zocht de Hoge Raad 
van Adel naar een gedeeld symbool dat herkenbaar en aansprekend is voor het héle gebied dat 
de nieuwe gemeente bestrijkt. 

Met de gemeentenaam in gedachte vond de Raad zo’n gemeenschappelijk kenteken in het 
wapen van het historische Land van Cuijk en van de heren van Cuijk. Het Land van Cuijk 
behoorde in de middeleeuwen tot de kleinere heerlijke gebieden in de Nederlanden die een hoge 
mate van zelfstandigheid genoten. Het gebied lag strategisch aan wegen en vaarroutes. Het werd 
in het westen begrensd door de Peel en in het oosten door de Maas. De heren van Cuijk be-
hoorden oorspronkelijk tot de rijksgroten maar zagen hun invloed in de loop van de tijd afbrok-
kelen ten gunste van de grote landsheren. Zij bezaten aanvankelijk een burcht in Cuijk en later 
in Grave, dat het nieuwe bestuurlijke en rechterlijke centrum van het Land van Cuijk werd. In 
de 14e eeuw kwamen Grave en het Land van Cuijk onder invloed van de hertog van Brabant, 
terwijl ook de hertog van Gelre er geregeld zijn invloed deed gelden. Het wapen van de heren 



 
HOGE RAAD VAN ADEL – JAARVERSLAG 2021 

10 
 

van Cuijk komt al voor in oude, middeleeuwse wapenboeken, zoals het Wapenboek Bellenville 
uit het einde van de 14e eeuw en het Wapenboek van de Heraut Gelre van rond 1400. 

De Stuurgroep Land van Cuijk i.o. heeft, op advies van de 
Hoge Raad van Adel, het wapen van het land en de heren van 
Cuijk, vermeerderd met een burcht van Grave, voorgedragen 
aan Zijne Majesteit de Koning om aan de nieuwe gemeente 
Land van Cuijk te verlenen.  

 
Na advies van de Raad aan de staatssecretaris van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 18 oktober 2021, is 
bij Koninklijk besluit van 28 oktober 2021, nr. 2021001877, 
aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk een wapen verleend, 
waarvan de omschrijving luidt: In goud twee dwarsbalken, vergezeld 
van acht zoomsgewijze geplaatste merletten en in het hart een geopende 
burcht, alles van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van twaalf 
parels waarop drie parels. (Wapendiploma van 25 januari 2022). 

Onderscheidingsvlaggen 

De Hoge Raad van Adel heeft in het verslagjaar advies uitgebracht inzake de onderschei-
dingsvlag voor Hare Koninklijke Hoogheid Catharina-Amalia, Prinses van Oranje, Prinses der 
Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau. Deze onderscheidingsvlag is vastgesteld bij Konink-
lijk besluit van 24 november 2021, nr. 2021002330. 

 
 

Op 28 april 2021 bracht de Raad advies uit inzake de nieuwe onderscheidingsvlag voor de 
Minister van Defensie. De minister en de Staf van de Koninklijke Marechaussee willen graag 
een verwijzing naar dit (sinds 1989 zelfstandig opererende) krijgsmachtdeel opnemen in de hui-
dige onderscheidingsvlag uit 1957. Deze vlag representeert tot op heden alleen de Koninklijke 
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Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht. De procedure tot vaststelling van 
de onderscheidingsvlag was in het verslagjaar nog niet afgerond. 

Gemeentevlaggen 

In het verslagjaar bracht de Raad 3 adviezen uit inzake vlaggen aan de gemeenten Goeree-
Overflakkee (Zuid-Holland), Heiloo (Noord-Holland) en Krimpenerwaard (Zuid-Holland) en 1 na-
der advies inzake de vlag van gemeente Noardeast-Fryslân (Friesland/Fryslân). In het verslagjaar 
werden de vlaggen voor deze gemeenten vastgesteld door de respectievelijke gemeenteraden.  

Emblemen van de krijgsmacht 

De Raad bracht 4 adviezen inzake krijgsmachtemblemen. Het betreft de emblemen van de 
Arubaanse Militairen, de Groep Grote Bovenwatereenheden, de Expeditionary Survey Boat (ESB) Hydro-
graaf en de Staf Militaire Muziek. De vier emblemen werden nog in het verslagjaar door de com-
mandanten van de betrokken krijgsmachtdelen vastgesteld. 

 
 

 

Embleem van de Nederlandse loodsencorporatie 

In het verslagjaar werd ook het embleem van de Nederlandse Loodsencorporatie vastgesteld. 
Bij brief van 16 oktober 2017 verzocht de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorpo-
ratie aan de Raad een positief advies uit te brengen inzake de bevestiging van het embleem van 
de Dienst van het Loodswezen, Betonning, Bebakening en Verlichting van de Koninklijke Ma-
rine voor de Nederlandse Loodsencorporatie. De Nederlandse Loodsencorporatie voerde (of 
continueerde) tot dan het embleem van deze marine-dienst. 

Embleem van de Staf Militaire Muziek 
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De Nederlandse Loodsencorporatie is een openbaar lichaam (publiekrechtelijke lichaam) in 
de zin van artikel 134 van de Grondwet, vergelijkbaar met een gemeente en een waterschap. Bij 
Koninklijk besluit van 5 juli 1835, nr. 21, werd Rijksbreed een algemeen reglement voor de 
loodsdienst vastgesteld. Het toenmalige Departement van Marine (en later het Ministerie van 
Defensie) werd belast met het toezicht op het Loodswezen. Op 1 januari 1980 ging het Direc-
toraat-Generaal van het Rijksloodswezen over van het Ministerie van Defensie naar het Minis-
terie van Verkeer en Waterstaat. Met de Loodsenwet van 7 juli 1988 (Stb. 353) werd het Loods-
wezen verzelfstandigd en werd  een organisatie opgericht waarin alle registerloodsen werden 
ondergebracht. Daarmee is de Nederlandse Loodsencorporatie de civiele rechtsopvolger van de 
Dienst van het Loodswezen der Koninklijke Marine. 

Het openbaar lichaam Nederlandse Loodsencorporatie is weliswaar rechtsopvolger van de 
Dienst van het Loodswezen, maar niet langer een marine-dienst. Emblemen of wapens van 
opgeheven organisaties kunnen aan rechtsopvolgers worden verleend. Zo’n verlening bij Ko-
ninklijk besluit ligt dan in de rede, ware het niet dat het hier om een marine-embleem gaat. 
Marine-emblemen worden doorgaans vastgesteld bij beschikking van de minister van Defensie 
of in zijn plaats de Commandant der Zeestrijdkrachten. Ze zijn voorbehouden aan onderdelen 
van de Koninklijke Marine en kunnen nooit worden vastgesteld voor een organisatie die niet 
(langer meer) tot de krijgsmacht behoort. Ook de wens van de Nederlandse Loodsencorporatie 
om aan het embleem de ‘status van wapen’ toe te kennen, zodat het bij Koninklijk besluit kan 
worden verleend krachtens het besluit van 23 april 1919 (zoals gewijzigd bij besluit van 21 ok-
tober 1977), viel naar de mening van de Raad niet te honoreren. Formeel bestaat een dergelijke 
hybride status niet. Uit heraldisch oogpunt kon daaraan worden toegevoegd dat emblemen wel-
iswaar verwant zijn aan wapens maar daar door hun typische uiterlijke kenmerken van afwijken. 
Dat geldt zeker voor marine-emblemen met hun karakteristieke omlijsting en schilddekking. 
Het marine-embleem moet dan ook als zodanig worden beschouwd en kan niet zonder meer 
als wapen worden gezien, noch ongewijzigd in een civiel heraldisch beeldmerk worden omgezet. 

Wel kon de Raad instemmen met een embleem waarin de embleemfiguren (ankers en diep-
lood) en de embleemspreuk uit het schild van de Dienst van het Loodswezen terugkeren. In die 
zin achtte de Raad de traditionele band met deze dienst in het embleem voor een belangrijk deel 
gewaarborgd.  

Bij brief van 25 mei 2018 verzocht de algemene raad van de Nederlandse Loodsencorporatie 
aan de Hoge Raad van Adel om zijn advies te heroverwegen, omdat men het door de Raad 
voorgestelde embleem te ver vond afstaan van het oorspronkelijke marine-embleem. De Raad 
kon de Nederlandse Loodsencorporatie tegemoetkomen door in te stemmen met een nieuw 
ontwerp dat een meer nautische uitstraling heeft en ook meer aansluit bij de embleemtraditie. 
Dit ontwerp, voorgesteld in het Raadsadvies van 29 mei 2019, voorzag in een blauw schild met 
een zilveren schildzoom met in het schild de ankers en het dieplood, het schild omgeven door 
twee lauwertakken en gedekt met een scheepskroon. De scheepskroon komt weliswaar voor in 
de scheepsemblemen van de Koninklijke Marine, maar geldt ook als een algemeen maritiem 
symbool. Ook dit ontwerp kon de goedkeuring van de Nederlandse Loodsencorporatie niet 
wegdragen; ditmaal bleken de schildvorm en het ontbreken van de tekst LOODSWEZEN in 
de zilveren schildzoom onoverkomelijk. De impasse kon pas na geruime tijd en na een monde-
ling overleg tussen de Nederlandse Loodsencorporatie en de Raad ter secretarie worden door-
broken met een nieuw compromisvoorstel, waarbij de Raad heeft ingestemd met het ronde 
schild en in de schildzoom de tekst LOODSWEZEN. Dit ontwerp werd door de Nederlandse 
Loodsencorporatie voor verlening aan Zijne Majesteit de Koning voorgelegd.  
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Na advies van de Raad aan de staatssecretaris van Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 25 augustus 2021, is 
bij Koninklijk besluit van 14 oktober 2021, nr. 2021002040, 
aan de Nederlandse Loodsencorporatie een embleem verleend, 
waarvan de omschrijving luidt: In een rond schild van azuur twee 
gekruiste klare ankers, over het snijpunt waarvan een uit de linker schild-
rand komend touw hangt, waaraan een dieplood, alles van zilver; een 
schildzoom van zilver met daarin LOODSWEZEN in Latijnse letters 
van azuur. Het schild omgeven door twee lauwertakken van sinopel en 
gedekt met een scheepskroon van goud. Embleemspreuk: NON DOR-
MIT QUI CUSTODIT in Latijnse letters van zilver op een lint van 
azuur. (Diploma van 25 januari 2022). 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIE OVER 2021 

Secretaris en medewerkers 

Algemeen 

COVID-19 was in het verslagjaar helaas nog steeds niet uitgewoed. Dit betekende dat de 
secretarie beduidend minder bezoekers ontving dan normaal. De voorjaarsvergadering van de 
Raad vond digitaal plaats, evenals een aantal bijeenkomsten van secretaris en medewerkers. 

Werkzaamheden 

De medewerker advisering, drs. J.C.C.F.M. van den Borne, hield zich met name bezig met 
de dossiers op het gebied van overheidsheraldiek, de aan de Raad voorgelegde emblemen van 
de Krijgsmacht en heraldisch advies aan instellingen en particulieren. Daarnaast was hij eind-
verantwoordelijke voor de website, de digitalisering van het filiatieregister en de digitale toegan-
gen op het archief, de bibliotheek en de collecties. Hij begeleidde samen met de wetenschappe-
lijk medewerker stagiair Mees van Winsen, die de vlaggenkundige en heraldische verzameling 
Sierksma ordende en digitaal toegankelijk maakte. Hij had, mede vanwege de Raad, zitting in de 
redactie van Virtus. Journal of Nobility Studies. 

 
 

 

 
De wetenschappelijk medewerker, dr. C.A.M. Gietman, verrichtte onderzoek ten behoeve 

van actuele notulendossiers op het terrein van adelsrecht en adellijke heraldiek. Hij beant-
woordde genealogische en historische vragen, begeleidde onderzoekers op de secretarie, en 

Detail van de keerzijde van een kalenderblad van januari 1900, afkomstig 
uit de collectie Sierksma, met vlaggentekeningen van T. van der Laars 
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adviseerde studenten, promovendi en professionele auteurs. Daarnaast trad hij (ook als peer re-
viewer) op als meelezer van historische publicaties en begeleidde hij, samen met de secretaris, het 
stageonderzoek van jonkheer E.C.L.L. van Weede. 

Samen net de medewerker advisering werkte hij aan het verder toegankelijk maken van de 
collecties en de bibliotheek van de Raad. Daarbij ging de meeste aandacht uit naar de voorbe-
reiding van het online beschikbaar stellen van inventarissen. Hij was verantwoordelijk voor de 
bibliotheekacquisitie en het Instagram-account van de Raad. Voor zijn project ‘Herauten van de 
Oude Orde’ (een studie over adellijke en patricische herinneringscultuur) verrichtte hij archief-
onderzoek. 

 

  

 
Samen met de secretaris adviseerde hij adellijke families die overwegen hun historische ar-

chief onder te brengen bij een archiefinstelling. 
Als lid van de stuurgroep van de Deutsch-Niederländische Arbeitskreis für Adelsgeschichte 

nam hij deel aan de voorbereiding van het symposium ‘Ende der Adelskultur? Strategien zum 
Überleben (1918-1950) / Einde van de adelscultuur? Adellijke overlevingsstrategieën (1918-
1950)’, dat in september 2022 op kasteel Twickel wordt gehouden. 

De medewerker administratie, A. Gritter, hield het lopende filiatieregister bij en voltooide 
het vullen van de digitale versie van dat register aan de hand van de registerdelen. Verder hield 
hij de bibliotheekcatalogus bij en voerde hij algemene administratieve werkzaamheden uit. 
  

Links: ‘Die wapen van Hollant’. Bladzijde uit het ‘Niederländisches Wappenbuch’. Rechts: Heraut met de ze-
gels van leden van de familie Van Wassenaer uit de ‘Genealogie van de familie Van Wassenaer tot 1534’ door 

Daniel François Hagens (Handschriftencollectie Hoge Raad van Adel) 
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Lezingen en symposia 

De wetenschappelijk medewerker verzorgde op 24 september op huis Herinckhave in Flerin-
gen de eerste Jan Wiggerlezing, die gehouden wordt ter ere van de nagedachtenis van de Over-
ijssels archivaris en historicus Jan Wigger. De lezing was getiteld: ‘De man met het ruwe hart. 
Goert van Reede: adellijke ambitie in zestiende-eeuws Twente en Utrecht’. Op 23 april ver-
zorgde hij een gastcollege aan de Rijksuniversiteit Groningen voor studenten die het vak ‘histo-
rische buitenplaatsen en landgoederen’ volgden. 

Publicaties 

De wetenschappelijk medewerker publiceerde ‘Het laatste voorrecht’, een artikel over de re-
latie tussen jacht en adellijk identiteitsbesef in de Noordelijke Nederlanden. Dit artikel verscheen 
in het boek De jacht. Een cultuurgeschiedenis van mens, dier en landschap, dat in het najaar verscheen 
bij Uitgeverij Verloren. Hij trad ook op als redacteur (met Yme Kuiper, Elyze Storms-Smeets 
en Leon Wessels) en eindredacteur van dit boek, waarvan de presentatie op 8 oktober op kasteel 
Twickel plaatsvond. Daarnaast publiceerde hij: ‘In de schaduw van Arcadië” in Het Buiten nr. 8 
(2021) en enkele kortere bijdragen in het Arnhems Historisch Tijdschrift, De Nederlandsche Leeuw en 
Van Adel. 

Collecties 

Bibliotheek 

Na de renovatie van het pand Nassaulaan 2B kwam de bibliotheek terug op zijn plaats, waar-
bij uitzendkracht Kjeld Botter een groot deel van het inruimen voor zijn rekening nam. De 
bibliotheek werd aangevuld met recente Nederlandse en buitenlandse studies op het gebied van 
adelsrecht, adelsgeschiedenis, genealogie en heraldiek. 

Collecties 

In 2021 werden de inventarissen van de Handschriftencollectie van de Raad en nadere toe-
gangen op het archief van de Chambre Héraldique online geplaatst. Daarmee is de toegankelijk-
heid van twee belangrijke collecties van de Raad voor onderzoekers aanzienlijk vergroot. Op 21 
april ontving de Raad van CBG|Centrum voor Familiegeschiedenis enkele dossiers met stukken 
betreffende Nederland’s Adelsboek. Deze werden gevoegd in het redactiearchief van het adels-
boekje, dat al eerder was overgedragen aan de Raad. 
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Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, oud-voorzitter van de Raad, schonk een 

typoscript van een rapport dat jonkheer dr. W.A. Beelaerts van Blokland in 1927 opstelde over 
de goedkeuring van kwartierstaten voor het Duitsche Huis. 

Op 30 juni kon de Zegelcollectie van de Raad weer terugkeren naar het archiefdepot van de 
secretarie. Deze omvangrijke collectie was geïnventariseerd en in zuurvrije dozen verpakt door 
jonkheer Arnold Gevers en Albert Mensema, oud-archivarissen van het Historisch Centrum 
Overijssel en specialisten op het gebied van heraldiek en zegelkunde. Hiermee is een tot nu toe 
vrijwel onbekende Raadscollectie beschikbaar gekomen voor onderzoekers. 

 
 
 
 
Goedgekeurd in de vergadering van de Hoge Raad van Adel van 6 april 2022. 
 
(w.g.) J.P. de Savornin Lohman, voorzitter 
(w.g.) M.R.M.M. Scheidius, secretaris 

  

 
 

De Zegelcollectie van de Hoge Raad van Adel is 
geïnventariseerd en in zuurvrije dozen verpakt   
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HOGE RAAD VAN ADEL 

Instelling en taken 

De Hoge Raad van Adel is ingesteld bij Besluit van de Soevereine Vorst van 24 juni 1814, 
nr. 10. De Wet op de adeldom van 10 mei 1994 (Staatsblad 360) regelt de samenstelling en be-
voegdheid van de Raad. Als vast college van advies over de uitvoering in zaken van bestuur van 
het Rijk (ingevolge art. 79 van de Grondwet) adviseert de Raad: 

 
- de minister van Algemene Zaken over naamgeving, titulatuur en wapenverlening van leden 

van het koninklijk huis, het Rijkswapen en de Nederlandse vlag; 
- de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over adelszaken en de samen-

stelling en wijziging van de wapens van publiekrechtelijke lichamen; 
- de minister van Justitie over verzoeken tot naamswijziging, waarbij de namen van adellijke 

geslachten of van heerlijkheden betrokken zijn; 
- de minister van Defensie over ontwerpen van emblemen en medailles van de krijgsmachts-

onderdelen. 

Raad en Secretarie 

Voorzitter jonkheer mr. J.P. de Savornin Lohman (2015) 
Leden mr. H.C.R.M. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn (2005) 
 drs. R.M. barones van Pallandt (2010) 
 mr. C.J.A. barones Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt (2012) 
 jonkheer mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel (2017) 
Secretaris mr. M.R.M.M. Scheidius (2015) 
Medewerker advisering  drs. J.C.C.F.M. van den Borne 
Wetenschappelijk medewerker dr. C.A.M. Gietman 
Medewerker administratie A. Gritter 
  
Bezoekadres Postadres 
Nassaulaan 2B Postbus 16325 
2514 JS DEN HAAG 2500 BH DEN HAAG 
  
Bezoek op afspraak. De studiezaal is geopend op werkdagen van 9.30-16.30 uur. 
    
Telefoon  070-3614281 E-mail  info@hogeraadvanadel.nl 
  Internet www.hogeraadvanadel.nl 
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