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Wapen van Heer Ollie B. Bommel te Rommeldam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bommel van en tot Bommelstein 

Gebaseerd op het wapen Verhuylenbroek 

 

Anton C. Zeven 

 

Sleutelwoorden: Ollie B. Bommel, Bommelstein, wapen Bommel 

 

Van Bommel van en tot Bommelstein 

Oudere ‘trouwe lezertjes’ van de stripverhalen over de belevenissen van Heer Ollie B. 

Bommel en zijn jonge vriend Tom Poes door Marten Toonder, weten dat Heer Bommel een 

sans nobilis was. Hij was dus een snob, die zich op onduidelijke wijze voldoende vermogen 

had verworven om een kasteel te Rommeldam te kopen en te bewonen. Hij noemde dit kasteel 

Bommelstein. Het staat buiten kijf dat deze beer tijdens zijn leven meer heeft beleefd, dan U 

en ik. 

Uiteraard had Heer Ollie een wapen, maar aangezien wij zijn voorgeslacht niet kennen weten 

we niet of zijn wapen een familiewapen was, of dat hij zich door één of ander onguur 

heraldisch bureau een wapen voor enkele gouden dukaten heeft laten aansmeren. Gelukkig 

voor hem, is hij niet de enige Nederlander of Nederlandse familie die, wellicht ter goeder 

trouw, het wapen van een ander ’heer’ voert. 

 

Wapen Bommel 

In de strip Tom Poes en de Gebroeders Weromstuit (afb. 2) vinden wij in de hal met de grote 

trap een wapen boven de schouw hangen. Ollie B. Bommel kennende zal hij dit wapen, 

terecht of onterecht, als zijn wapen hebben beschouwd. Het wapen toont een met een verticaal  

gearceerde schuinbalk (afb. 3). Deze arcering staat voor rood, zodat het wapen beschreven 

kan worden als van zilver met een rode schuinbalk. Toen deze strip gepubliceerd werd waren 

kleurenafbeeldingen in kranten nog ongebruikelijk. Anders was dit wapen zeker in kleur 

afgedrukt. Toch? 
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Afb. 2. De hal van kasteel Bommelstein met                  Afb. 3. Het wapen Bommel. 

links boven de schouw het wapen Bommel. 

 

Andere families met dit wapen 

In de digitale heraldische wapenbank van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) vinden 

wij de volgende acht families met dit wapen: Baillieu, Bolle, Doorne, Hoff dit Schrammen, 

De Horion, Puffeleijt, Roije, en Tussenbroek. Intussen is een afbeelding van het wapen 

Verhuylenbroeck op internet geplaatst (zie boven).  

 

Conclusies 

Of Ollie B. Bommel zijn wapen aan dat van één van deze families heeft ontleend, is mij 

onbekend. Het CBG zou het familiewapen Bommel van Bommelstein aan zijn collectie 

kunnen toevoegen, ‘als U begrijpt wat ik bedoel’. 

 

 


