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Geachte heer/mevrouw Huijbrecht, 

 

In het kwartaalblad "Genealogie" van het CBG dat ik vandaag ontving, staat op blz. 

94 een korte beschrijving van uw boek Van Ziervogel tot Siervogel en Sierevogel. 

Vermeld wordt dat de familie om geloofsredenen uit Salzburg vluchtte en in Zeeland 

terecht kwam. 

 

Ik neem de vrijheid u over deze familienaam te schrijven. Mijn betovergrootvader 

Johan August von Meijenfeldt (1760-1735) kwam uiterlijk 1793 van 

Zweeds-Pommeren naar Nederland. Over zijn afkomst hangt een sluier van 

geheimzinnigheid, omdat hij hoogstwaarschijnlijk een natuurlijke zoon was van de 

Zweedse veldmaarschalk Johan August von Meijerfeldt (1725-1800). Ik heb hiervoor 

vele aanwijzingen, maar het bewijs ontbreekt nog. 

 

Eén van de sleutelfiguren voor dit bewijs zou kunnen zijn Pehr Ziervogel, een goede 

vriend van hem. 

 
Pehr Ziervogel, * 1772, † Delft 1 juli 1845,,  A. Catharina Tönder (dochter van Henriette Elizabeth 

Creselle, oud 19 jaar overleden, Rotterdam). Kadet in Karlskrona 1788, vaandrig bij 

Admiraliteit, Slag bij Hogland, luitenant 1791, met koninklijke goedkeuring in buitenlandse 

dienst, in Hollandse dienst in West-Indië 1794, Hollandse divisiechef bij inval Franse leger 

in Holland, 1e luitenant 1796, bevel over fregat Pollux, expeditie 1797 naar West-Indië, 

inspecteur zee-artillerie, 1804 en 1805 treffen met Britse admiraal Sidney Smith, deputatie 

naar Napoleon, afscheid uit Zweedse dienst 1807, adjudant admiraal Winter, daarna 

Verhuel, 1816 Middellandse Zee, 27 aug. Slag bij Algiers, Ridder in de Zwaard Orde bij 

kroning Zweedse koning Carl Johann in Trondheim, vice-admiraal in Ned. marine. 

Pehr was een zoon van Samuel Ziervogel, kapitein bij Koninklijke Admiraliteit, Ridder in Zwaard 

Orde van Zweden en kleinzoon van Julius Frederik Ziervogel, die nog een andere zoon 

Carl had (* 14-08-1740, Hofrättsråd 1794). 

 



Mijn algemene vraag is of u van deze Zweedse Ziervogels wist en zo ja, of u wellicht 

gegevens over Pehr heeft die een nader licht op de afkomst van mijn 

betovergrootvader kunnen werpen. 

 

Bij voorbaat dank ik u voor het antwoord. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Hugo G. von Meijenfeldt 


