Album amicorum van Johannes Bogerman (1576-1637), KB 131 E 7
Wapens gefotografeerd en elk van een naam voorzien door de Koninklijke Bibliotheek.
Wapenbeschrijvingen door Anton C. Zeven. Wassenaar 2016.
Johannes Bogerman (Upleward,1576–Franeker, 11 september 1637) was een Nederlands
theoloog, predikant en Bijbelvertaler. Hij kreeg bekendheid als voorzitter van de Synode van
Dordrecht in 1618 en als vertaler van gedeelten van het Oude Testament in de Statenvertaling.
Bogerman werd geboren te Upleward in Oost-Friesland als zoon van Johannes Bogerman, een
voormalig pastoor en later predikant. Bogerman was streng calvinistisch en fel bestrijder van
aanhangers van afwijkende calvinistische en andere varianten van het christelijk geloof zoals
de socinianen, arminianen en doopsgezinden. Hij studeerde aan de universiteit van Franeker
en was vervolgens predikant te Sneek (1599-1602), Enkhuizen (1603-1604) en Leeuwarden
(1604-1634) en hoogleraar theologie aan de universiteit van Franeker (1634-1637). Hij was
gehuwd met Grietje Piers en overleed kinderloos.
Bron: //wikipedia.org/
Op blz 67 Godefridus Sopingius, Franeker 30 juni 1595 een inscriptie. Is hij een grootvader
van mijn voorvader Hendrik Sopingius en daardoor dus ook mijn voorvader?
Bogerman, Johannes 131 E 7
Christophor, Joannes 131 E 7
Marck, Joannes a 131 E 7
Roveriarus, Petrus 131 E 7

Rovière, Pierre de la 131 E 7
Willich, Diederich von 131 E 7
Wylich, Diederich von 131 E 7

P 19 fol 75v Petrus Roveriarus, Genève 1 maart 1598.
KB: Pierre de la Rovière, fl 1599-1623.
In blauw een gouden keper, vergezeld boven twee gouden sterren en in de schildvoet van een
roodgeknopte zilveren roos; in een gouden schildhoofd drie omgewende blauwe wassenaars,
naast elkaar.
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P 21 fol 55v Diederich von Willich, Genève januari 1598.
KB: Wylich.
In zilver een keper met tussen de benen een ring, alles rood. Helmteken: een gouden kroon,
waaruit een zilveren drakenkop met hals, roodgetongd en om de hals een halsband waaraan
een schildje als het wapen hangt. Dekkleden: rood en zilver.

P 42 fol 51v Joannes Christophor, Frankfurt am Main [september 1596].
K.B. Uit Oost-Friesland.
In blauw uit de schildvoet komende groene plant bestaande uit twee bebladerde groen stelen,
elk eindigend in gouden vijfbadige bloem en in het schildhoofd vergezeld van een gewende
zilveren wassenaar tussen. twee gouden sterren. Helmteken: de twee gesteelde bloemen van
het schild waartussen een ster van het schild zweeft. Dekkleden rechts: goud, links zilver en
blauw.
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P 45 fol 46v Joannes a Marck, Heidelberg [september 1596].
KB: uit Friesland. Johan van der Marckt.
In goud een dwarsbalk, geschakeerd in drie rijen van zilver en rood. Helmteken: een kroon,
waaruit een zwarte vlucht, elke vlucht beladen met de dwarsbalk van het schild. Dekkleden:
rechts: goud en rood, links: zwart en zilver.
N.B. De zwarte vlekken bij de dwarsbalk zijn uitvloeisels van het zilver.
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