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Album amicorum van Nicolaus van Sorgen (1582-1639), jurist, 1604 
 

Koninklijke Bibliotheek, aanvraagnummer 79 J 77. 

Wapenbeschrijving: Anton C. Zeven, 2017.  

 

Het album bevat een eigenaarsnaam (fol 001r, zie hierna), en één wapen (fol 004r, gedateerd 

1604 zie hierna). Verder 68 inscripties. 

 

 

 

 

Fol 004r Nicolaus van Sorgen 1604. 

 

Gedeeld, I. in blauw boven en overgaand in lila beneden op een groene grond drie 

groengesteelde purperen leliebloemen, elke bloem overtopt door een schuin naar rechts 

vliegende zwarte vogel. II. in zilver op een grasgrond een boom met zwarte vertakte stam en 

groene kruin. Helmteken: op een blauwe en zilveren wrong de drie leliën van het schild. 

 

In banderol: Amat victoria curam. 

 

ACZ: het is onheraldisch om binnen een veld van een schild de kleur geleidelijk in een andere 

kleur te doen overgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

In andere inkt, dus misschien later bijgeschreven: 

Sorgfeltigkeit liebet den Seig. De betekenis is 

Zorgvuldigheid houdt van de zege/overwinning. 

Kortom: als je een zege wilt behalen moet men 

zorgvuldig zijn. 
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Heraldische variatie 

De Heraldische Databank geeft de volgende korte beschrijvingen voor het/een wapen Van 

Sorgen: 

Een boom, vergezeld rechts en links van vogels 

Drie planten 

Lisdodden of rietkoppen 

Een lelie 

Drie bloemen vergezeld van -- 

 

In deze indeling is slechts één verwijzing naar een boom; de andere verwijzen naar planten. 

 

De Hollandse Genealogische Databank van het Centraal Bureau voor Genealogie geeft voor 

Van Sorgen: in blauw drie groene gesteelde en 

gebladerde zilveren lelies, naast elkaar, waaiersgewijs 

geplaatst op rijzende groene grond, elke lelie overtopt 

door een schuin vliegende zwarte vogel. Helmteken: de 

drie leliën van het schild. Dekkleden: zilver, gevoerd 

van blauw. Hierbij baseert de samensteller zich op bron: 

A.A. Vorsterman van Oijen. Stam- en wapenboek van 

aanzienlijke Nederlandsche families --. Plaat 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als tussenstand zou men kunnen aannemen dat het wapen zoals Nicolaus liet afbeelden een 

alliantiewapen is, waarbij kwartier II het familiewapen of van zijn moeder of van zijn vrouw 

is. Echter de Heraldisch Databank toont een zegelafbeelding Van Sorgen (CBG 

HLAKL011550) met een wapen dat een hybride lijkt te zijn, namelijk de drie vogels van 

kwartier I en de boom van kwartier II. Of moet ik het omkeren: dit wapen vormde de bron 

voor het bovengemelde gedeelde wapen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een gedwarsbalkte grond een 

geknotte boom, waaruit links en rechts 

een bebladerde tak, de wortels zichtbaar, 

drie vogels, één in de kruin, de andere twee op de grond, één rechts van de stam en 

omgewend, en één links. Rechts en links van de stam op de grond een ?. 

 

Dezelfde databank bezit meerdere zegelafdrukken Van Sorgen; alle met een boom en de drie 

vogels. 



 

3 
 

 

De door Muschart geleverde beschrijving luidt: Een boom op groene grond staande, drie 

zwarte vogels (kieviten), één op de boom, twee op de grond, alles op een zilver veld. Bron? 

 

Genealogische gegevens 

Nicolaas van Sorgen (Delft 1582-1639), zoon van Leender Claese en Marytgen Adamsdr van 

der Burg, tr. s’Hage 1607 Janneken van Rhyn Joostdr (1587-1640), dochter van Joost van 

Rhyn en Janneke Gans. Bron: CBG, 

 

Conclusie 

Vier familienamen spelen een rol: Van Sorgen, Van der Burg, Van Rhyn en Gans. Van deze 

families is geen wapen, dat op één van de bovenstaande wapens lijkt, bekend. 

 


