
  
Hugenoten of niet 
  
Ooit kwam ik (Aad Gazenbeek) in contact met een Amilius Jongerius te Arnhem, een ver 
familielid. Deze vertelde dat zijn oom Arie de Jongerius-familie had laten uitzoeken door 
een genealogisch bureau. Velen zullen het verhaal intussen wel kennen. In het kort komt 
het hier op neer: 
  
In het begin van de 15e eeuw, tijdens een frans-engelse oorlog, waarin Jeanne d’Arc 
Orleans wist te ontzetten, werd La Rochelle, aan de franse westkust, langdurig belegerd. 
Toen de nood op z’n hoogst was werd de stad ontzet door “de mannen van achter het 
moeras: “Les Jonquières”.  
Als dank kregen zij stadsrechten en mochten een wapen voeren dat nog te zien zou zijn op 
een huis aan de havenkant te La Rochelle. Nog sterker, het wapen werd geflankeerd door 
een A links en een J rechts, staande voor Amilius Jonquière. Amilius zou dan ook een van 
oorsprong franse naam zijn.  
Dat sloeg aan bij de Arnhemse familie, en ook bij de onze, in beide takken komt deze naam 
veelvuldig voor. Later zouden leden van deze familie als hugenoten naar Nederland zijn 
gekomen, een verhaal dat ook in onze familie Ieefde, het moest dus wel waar zijn. Daarbij 
komt nog dat de naam Jonquière in het huidige Frankrijk nog steeds voorkomt, o.a. twee 
kleine dorpjes heten zo en voorts is het de naam van een landgoed aan de Atlantische 
kust. De familienaam komt nog steeds voor, zelfs in Nederland. 
  
Genoemde bron had het familiewapen (met een figuur zittend op een boomstronk) in de 
gang hangen. Dat heb ik voor reproductie kunnen lenen en ik heb daarna vele exemplaren 
over de familie verspreid. Het begeleidende certificaat van het heraldisch-genealogisch 
bureau heb ik gezien en het leek betrouwbaar. 
  
Daarna de desillusie. Oom Arie was inmiddels overleden en de genealogie heb ik nooit 
kunnen achterhalen. Amilius Jongerius Gzn uit Zoetermeer besteedde een vakantie in La 
Rochelle aan navorsingen, maar vond niets. Het certificaat verwees naar het Rotterdamse 
gemeentearchief en daar vonden we inderdaad een wapentekening met “het mannetje op 
de boomstronk”. Het mannetje in het wapen was daarmee verklaard, want er stond onder 
“JongeREUS”! We hadden deze familie al eerder in het oude Rotterdam gevonden maar 
nooit enige binding met JongeRlUS kunnen ontdekken. De naam Amilius is pas in 1783 in 
de familie gekomen, vrijwel zeker van moederskant. Tenslotte bleek de familienaam 
oorspronkelijk Jungerius te zijn, afgeleid van Junger. Bovendien werd hij al gevoerd voor de 
herroeping van het edict van Nantes. Kennelijk is de betrouwbaarheid van (sommige) 
heraldisch-genealogische bureaus ver te zoeken! 
  
  
(Overgenomen uit het boekje “Genealogie Jongerius Rooms Katholieke Tak”,  gemaakt  door Aad Gazenbeek) 
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