
 
 

 
Van Zizenits tot Seijsener 

 
Op 14 februari 1669 vond in het Duitse Borsum, 
in het bisdom Hildesheim het huwelijk plaats 
tussen Conradus Zizenits en Ilfken Moniard. 
Via dit echtpaar is uiteindelijk het geslacht 
Seijsener ontstaan.  
 
Aan het einde van de 18e eeuw emigreerde één 
van hun nakomelingen, Joseph Joachim 
Johannes Siesener, naar het dorp Hillegom. 
Zijn naam werd toen gewijzigd in Seijsener, 
maar ook een tiental varianten op deze naam 
zijn gedurende korte of langere tijd voorge-
komen. 
 
Het geslacht Seijsener heeft zich gedurende de 
laatst 375 jaar uitgebreid tot vele honderden 
personen. Voor het grootste deel dragen zij de 
naam Seijsener, maar ook de varianten 
Sijsenaar en Seysener bestaan nog steeds. 
 
In het boek “375 jaar Seijsener” komen circa 
650 personen voor, die allen afstammen van 
het echtpaar Conradus Zizenits en Ilfken 
Moniard. 
Een groot deel van hen wonen nog steeds in of 
in de directe omgeving van Hillegom, maar an-
deren zijn ook uitgezworven over andere delen 
van Nederland en de rest van de wereld. In 
Canada woont een klein deel van deze familie 
en ook in Australië zijn een aantal individuele 
takken van deze familie aan een nieuw leven 
begonnen. 

Dick Zwaan 

 
From Zizenits to Seijsener 

 
On February 14, 1669, the marriage between 
Conradus Zizenits and Ilfken Moniard took 
place in in Borsum in the diocese of Hildesheim, 
Germany. 
 
At the end of the 18th century, one of their de-
scendants, Joseph Joachim Johannes 
Siesener, emigrated to the village of Hillegom 
in the Netherlands. His name was then changed 
to Seijsener, but a dozen variants of this name 
have also appeared for a short or longer period 
of time. 
 
The Seijsener family has expanded to many 
hundreds of people during the last 375 years. 
For the most part they bear the name Seijsener, 
but the variants Sijsenaar and Seysener also 
still exist. 
 
The book “375 years of Seijsener” features ap-
proximately 650 persons, all descended from 
the couple Conradus Zizenits and Ilfken 
Moniard. 
A large part of them still live in or in the immedi-
ate vicinity of Hillegom, but others are also exist 
about other parts of the Netherlands and the 
rest of the world. A small part of this family lives 
in Canada and a number of individual branches 
of this family have also started a new life in 
Australia. 

Dick Zwaan 

 

 

WAPENCERTIFICAAT 
 
 

Beschrijving: in goud een rode aan de bo-
venkant steil golvende dwars-
balk, boven en onder vergezeld 
van een rode lelie 

Helmteken: een rode gebladerde bos van 
drie waaiervormig geplaatste 
tulpen. 

Helmkleden: rood, gevoerd van goud 

 
 

Dit wapen is in 2020 ontworpen door H.C. ’t 
Jong op verzoek van Bob John Seijsener, zoon 
van Hendrikus Jozef Maria Seijsener en Anna 
Cornelia Bersee. Het wapen is bedoeld voor de 
naamdragende nakomelingen van de over-
grootvader van de opdrachtgever. 
 
 

De opdrachtgever stamt af van Johannes 
Siesener (Borsum 1704 - Eijnum 1772), die in 
tweede echt trouwde met Anna Maria 
Hagemann ( Eijnum 1777) en wiens nakome-
lingen naar Hillegom vertrokken. 

 
 

Motivatie:  de kleuren zijn die van de wapens 
van Borsum (DE) en Hillegom; de 
gegolfde dwarsbalk is uit het wa-
pen van Borsum afkomstig en de 
lelies uit dat van Hillegom. De tul-
pen in het helmteken staan voor 
het beroep van bollenteler, dat 
door meer generaties van de fami-
lie werd uitgeoefend. 

H.C. ‘t Jong 

 


