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Medailleur: Tom Waakop Reijers (beeldhouwer te Rotterdam, geboren in 1948) in opdracht 
van de Deelgemeente Noord. Mogelijk de enige penning die Tom Waakop Reijers heeft 
gemaakt. 
  
De volgende tekst komt van www.deleeuwvanweenen.nl/Webpage/Genealogie/wapen.htm 
  
In de voormalige Rotterdamse Deelgemeente Noord kon je sinds eind 1993 een 
Bokelpenning uitgereikt krijgen. Deze penning is voor personen die hebben gezorgd voor 
innovatieve en blijvende vernieuwingen voor de hele deelgemeente. Deze penning is 
vernoemd naar de familie Bokel (zie hierna) en laat aan de ene zijde een reconstructie van 
de stedelijke plattegrond rond 1300 zien met een kompas dat uiteraard naar het noorden 
wijst. De andere zijde met naamsvermelding van de Deelgemeente toont het zegel van de 
familie Bokel, gevat tussen de benen van een middeleeuwse passer. Deze passer werd 
gekozen, omdat met dit instrument destijds de ambachten en de polders werden gemeten. 
In de achtergrond is het lijnenspel van het vignet van de Deelgemeente Noord verwerkt. De 
penning is ontworpen door Tom Waakop Reijers (1948), is gegoten in brons en er zijn er 
tien van gemaakt. De penning is voor het eerst uitgereikt op 23 maart 1994. 
  
Door de jaren heen is de penning aan de volgende mensen uitgereikt: 
 
· Ernst Kleisterlee, secretaris deelgemeente Noord (23-03-1994) 
· Nel van der Pol, voorzitter stichting KORN (01-12-1994) 
· Ankie Lubbers, projectleider Centrum voor Gezondheidszorg en  
  Maatschappelijke Dienstverlening (CGM) (15-12-1994) 
· Peter van Eynsbergen, leider zeeverkennersgroep Calandtroep (22-06-1996) 
· Albert Bakker, dominee wijkpastoraat Oude Noorden (29-11-1996) 
· Piet de Ruiter, voorzitter Stichting Werkgelegenheid (10-02-1998) 
· Hans Weterman, voorzitter Advies Raad Ouderen (DARO) (13-05-1998) 
· Aad Maas, rayonagent Oude Noorden (15-09-1999) 
· Herman Meijer, wethouder gemeente Rotterdam (december 2001) 
 
Misschien dat de tiende reeds (of nooit?) uitgereikt is. Dit exemplaar is nummer 5. 
 
NB1: De familie Bokel van Wena was bezitter van verscheidene heerlijkheden rond 
Rotterdam waaronder Oost- en West-Blommersdijk en Beukelsdijk. De familie Bokel was 
ook de oudst bekende bezitter van het Hof van Wena. Het Hof van Wena was een kasteel 
dat ongeveer op de plaats van het voormalige, uit de jaren vijftig daterende Station 
Hofplein in Rotterdam heeft gestaan. Het huis wordt voor het eerst genoemd in 1306. 
De naam van het Hof van Wena leeft voort in de naam van het Weena, een belangrijke  
straat en een prestigieus adres in het centrum van Rotterdam, die voor de oorlog 
Stationsweg heette. 
NB2: In Amsterdam en Rotterdam zijn de deelgemeenten na de gemeenteraads-
verkiezingen van 2014 opgeheven en vervangen door territoriale bestuurscommissies.  
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