Handleiding bij het ontwerpen
van een familiewapen
Henk ‘t Jong MA
Iedereen die geen wapen van zijn familie kan vinden mag in
Nederland zonder probleem een nieuw aannemen. Soms zal dat nieuwe
wapen alleen voor de aanvrager en zijn nakomelingen zijn, soms ook zal
iemand willen dat zijn hele familie er gebruik van kan maken. Of dat het
alleen voor de nakomelingen van een bepaalde voorvader zal gelden.
Dat mag allemaal. Men moet er echter wel rekening mee houden dat
wapens erfelijk zijn en overgaan op de generaties die na hem zullen
komen. Het wapen kan dan maar beter aantrekkelijk en voor iedereen
aanvaardbaar zijn. Het moet natuurlijk ook heraldisch kloppen. Daarom
is het verstandig een ervaren heraldicus of heraldisch tekenaar in te
schakelen. Het aantal regels in de heraldische wetenschap is betrekkelijk
klein, maar het vergt ook kennis van de toepassing ervan, de tradities
en de regionale of nationale gebruiken om een echt kloppend en tegelijk
mooi wapen te maken. Ervaring en creativiteit zijn ook belangrijke
eigenschappen voor een heraldisch ontwerper. De heraldische leek heeft
die kennis en ervaring meestal niet.
Ik ga bij het ontwerpen van een wapen voor de familie niet
over één nacht ijs. Het is de bedoeling dat een nieuw wapen eeuwen
meegaat, dus er mag best wat tijd in het denken en ontwerpen gestoken
worden. Om goed voorbereid te zijn op het ontwerp-proces van een
familiewapen is het verstandig dat de aanvrager zich alvast enigszins
in de regels van de heraldiek verdiept. De wensen over wat men in een
wapen wil hebben moeten natuurlijk passen bij wat er in mag staan.
Maar ook is het handig om te weten wat persé niet mag en de redenen
waarom dat zo is. De heraldische termen zijn niet moeilijk te begrijpen of
te onthouden, maar je moet even lezen waar ze over gaan en ze zo in je
opnemen. Hij of zij kan dat doen aan de hand van de volgende literatuur:
- Honoré Rottier en Marc van de Cruys, Heraldiek. Wapens kennen
en herkennen (Leuven 2004).
- J.A. de Boo, Familiewapens. Kentekens van verwantschap (Den
Haag 2008).
Niet iedereen zal echter die boeken aanschaffen, vandaar dat u
hierbij in het kort kunt lezen welke regels er zijn en waar een nieuw wapen
aan moet voldoen.
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Algemene uitgangspunten
Het nieuwe wapen mag niet lijken op een bestaand wapen, en dan
bedoel ik zowel familie- als gemeentewapens. Uitgangspunt is dat geen
verwarring tussen beide mag ontstaan.
Een wapen bestaat altijd uit een schild en een helm met
helmteken, wrong en helmkleden. Eventueel kan een (persoonlijke)
wapenspreuk bij het wapen opgenomen worden. Een motto, leus of
spreuk hoort in een banderol of lint onder of boven het wapen. De naam
van de wapendrager komt, om verwarring te voorkomen, altijd los op
het blad onder het schild te staan. Dat anderen de naam wel op een
banderol of lint zetten betekent niet dat het correcte heraldiek is.
Een nieuw wapen is in principe ongedeeld. Het gebruiken van
delingen of doorsnijdingen om meer elementen een plaats in een
schild te geven is namelijk fout. Historisch duidt zo’n combinatie op
allianties. Een alliantie is een huwelijk van een erfdochter, de laatste
van haar geslacht, in een nieuwe familie die dan het recht heeft het op
verdwijnen staande wapen met het zijne te combineren. Zo’n deling of
doorsnijding hoort dan ook niet in de wapens van families thuis waar dat
niet aan de hand is. In een nieuw wapen ga ik dus nooit uit van gedeeld,
doorsneden, gevierendeeld, geschuind of via kepersnede doorsneden
met in elke deelruimte een apart wapenbeeld. Er zijn wel mogelijkheden
tot deling waarbij in elk veld hetzelfde staat of wanneer een groter stuk
door de deellijn gaat. Zie de illustraties hiernaast.

Zo
moet
het dus
niet

Hartschilden en schildhoeken of vrijkwartieren hebben
een betekenis die bij moderne burgers niet voorkomt. Heren van
ambachtsheerlijkheden hadden tot in de twintigste eeuw het recht
het wapen van dat ambacht in een hartschild op hun familiewapen te
voeren. Dergelijke heerlijkheden vererfden, werden verkocht of geruild,
hetgeen aanpassingen van dergelijke hartschilden tot gevolg had. Soms
zelfs meerdere keren binnen het leven van de heer. Het was dus een
persoonlijk onderdeel van een wapen en werd alleen door de werkelijke
heer gevoerd, niet door zijn familie. In sommige streken werden
dergelijke heerlijkheidswapens in een schildhoek of vrijkwartier gezet. In
dat laatste stuk stond soms ook het wapen van de natuurlijke vader van
een bastaard. Dergelijke invullingen en extra onderdelen hebben geen
plaats in een nieuw wapen van een familie. Het begrip bastaardij kennen
we inmiddels ook niet meer.

Dit
kan
wel

In heraldische wapens horen geen letters en woorden voor te
komen. Wel kunnen door verdelingen, herautstukken en figuren letters
gesuggereerd worden.

En dit kan dus weer niet
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Helmkronen horen traditioneel bij adellijke en riddermatige families
(al hebben die lang niet allemaal helmkronen) dus die gebruik ik niet in
helmtekens.

Heraldische vormen
Omdat ik mijn tekeningen digitaal maak heb ik een bibliotheek
van standaard-figuren gemaakt die ik voor alle ontwerpen gebruik. Ik ga
hiervoor uit van enkele in ons land vastliggende principes.
Alle heraldische vormen zijn gestileerd en nooit realistisch. Ze
duiden in eenvoudige lijnen en vlakken het principe van het voorgestelde
figuur aan. Ze sluiten bij mij aan bij de moderne grafische vormgeving,
die, gek genoeg, weer veel weg heeft van die uit de middeleeuwen.
Vergelijk het met een modern merk: dat moet direct herkenbaar zijn. Ook
op een afstand of op een rijdende vrachtauto. Dat moest de heraldiek
traditioneel ook zijn. Het is niet voor niets dat in de reclame nog steeds
de kleurstellingen van de heraldiek worden toegepast. Ik teken dus geen
oubollige 17e tot 19e eeuwse wapens met krullerige vormen, natuurlijke
beesten en planten en diepte in de abstracte herautstukken als balken,
palen en kepers.

Boven: een Victoriaanse
heraldische leeuw, onder:
mijn leeuw

Ik gebruik als schildvorm alleen het halfronde schild met een
gestileerde licht- en schaduwrand. Dat is de meest neutrale vorm; alle
andere suggereren een bepaalde historische herkomst en dat is bij een
nieuw wapen niet het geval.
De helm boven het schild is in Nederland traditioneel de traliehelm.
Andere helmtypen suggereren een oudere herkomst en dat kan bij een
nieuw wapen natuurlijk niet.
Het helmteken kan een herhaling van één of meer stukken uit
het schild zijn, maar kan ook iets geheel nieuws of anders voorstellen.
Het wordt heraldisch gestileerd maar heeft een meer driedimensionale
vorm en wordt dus soms wat plastischer weergegeven. Er bestaan in
Nederland geen wapens zonder helmteken.
De stand van de helm is afhankelijk van de kijkrichting van
het helmteken. De helm kijkt dus dezelfde kant uit als het helmteken
en andersom. Hij kan daarom aanziend of driekwart gedraaid zijn.
Helmtekens die niet een bepaalde richting ‘uitkijken’ kunnen op beide
helmen geplaatst worden.
Helmkleden hebben de belangrijkste kleur (rood, zwart, blauw,
groen) van het wapen aan de buitenkant en het belangrijkste metaal
(goud/geel, zilver/wit) als voering. De wrong, van zes windingen, heeft
dezelfde kleuren te beginnen met het metaal.

Boven: niet goed,
onder: correct
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Ik signeer mijn tekeningen altijd rechtsonder met mijn embleem,
een ring doorstoken met twee schuingekruiste staken in zwart. Dat
embleem is gebaseerd op het wapen ’t Jong.

Ontwerpregels
Er is een aantal basisregels bij het ontwerpen van een nieuw
wapen:
Geen kleur op of naast kleur en geen metaal op of naast metaal.
Alleen in secundaire onderdelen van stukken kan tegen deze regel
gezondigd worden. Het is een eenvoudige optische wet die een kleur
(rood, blauw, groen, zwart) op een metaal (geel of wit), of andersom, de
beste mogelijkheid tot het ‘lezen’ van een teken op een bepaalde afstand
geeft. Dit principe wordt in de moderne design- en reclamewereld en op
verkeers- en richtingborden nog steeds toegepast. Het heeft zijn belang
inmiddels al ruim 800 jaar bewezen.
Ik maak geen volle wapens. Drie verschillende stukken is het
maximum. Als de stukken alle of voornamelijk hetzelfde zijn kunnen het
er ook een paar meer zijn. Te veel stukken maakt dat ze kleiner moeten
worden om in een schild te kunnen passen. De praktijk is: hoe kleiner
stukken zijn hoe moeilijker ze zijn te onderscheiden van enige afstand.
Ook maakt grote verkleining in bijvoorbeeld modern drukwerk, zoals
op visitekaartjes, in websites met illustraties in lage resolutie of in kleine
zegelringen volle wapens onduidelijk.

Te vol wapen

Ik gebruik in een nieuw wapen niet meer dan twee kleuren en
één metaal (of andersom). Te veel kleuren maken schilden ook slechter
leesbaar: het worden lappendekens.
Voor het ontwerpen van een wapen ga ik uit van een combinatie
van gegevens die door de opdrachtgever aangeleverd moeten worden.
Een recente genealogie, stamboom of op z’n minst een stamreeks
van de familie. Hierin moeten de plaatsen van herkomst en zoveel
mogelijk beroepen staan.
De streek of gemeente van herkomst of waar generaties lang
gewoond is.
De belangrijkste en langst uitgeoefende beroepen. Voor een
wapen dat bij de opdrachtgever begint kan dat resp. de geboorte- of
woonplaats en het huidige beroep zijn.
Eventueel namen van huizen, erven of bezittingen, het
uitgeoefende bedrijf/de zaak.
Een karakteristiek van de familie (gelovig, sociaal, strijdbaar,
koppig).
De overheersende belangstelling van een familie (een
terugkerende hobby, treingek, natuurbeheer, sport).
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Bij het ontwerpen let ik erop dat het wapen niet gaat lijken op
een bestaand wapen. Er mogen bijvoorbeeld nooit te veel verwijzingen
naar het gemeentewapen van herkomst inzitten, omdat die alleen van
die gemeente zijn. Ze zijn niet van de bewoners of van de mensen die
er weggetrokken zijn en die er elders naar genoemd zijn (Van Leiden,
Van Gennep, Van Leersum). Dikwijls zijn die gemeentewapens trouwens
overgenomen van heren of vorsten en waren het dus oorspronkelijk
adellijke of patricische wapens. Als een familie dus ontstaan is in een
bepaald dorp en er vijf of meer generaties heeft gewoond, neem ik
hoogstens één klein element over uit het gemeentewapen of soms alleen
de kleuren of een vorm die aan dat wapen herinnert.
Ik neem ook geen symbolen op uit een streek van herkomst, dus
de Brabantse leeuw, het Twentse witte paard, de Betuwse palen van
vair of de Gelderse roos komen niet in een nieuw familiewapen terecht,
want als dat een gewoonte zou worden zouden vele tientallen families in
Nederland identieke wapens krijgen en dat mag niet.
Ik neem ook geen leeuwen, (dubbele) adelaars en Friese adelaars
op in nieuwe wapens. Alle kleurcombinaties met deze dieren en vogels
zijn inmiddels al bezet en dikwijls al eeuwen in bezit van meestal
adellijke families. Ook korenaren of –schoven voor landbouwfamilies,
koeienkoppen of klaverbladen voor veeboeren, weegschalen voor
juristen, aesculapen voor dokters, zwaarden voor militairen en
mercuriusstaven voor zakenlieden zijn in mijn ogen taboe; daar zijn er
al veel te veel van en dat wordt dus saaie heraldiek. Kruisen en heiligen,
hanen, witte rozen en harten voor mensen met reigieuze beroepen of
aanhangers van een bepaalde geestelijke stroming zijn ook uit den boze.
Ik ontwerp geen schildhouders, omdat ik vind dat die, historisch,
niet bij burgerwapens horen.

Stukken en figuren die ik niet meer
in familiewapens toepas.

Devies of embleem
Een devies (in het Engels: badge) of embleem (icon) is wat
anders dan een wapen: het was een ‘verkorte’, meer basale vorm ervan
en diende als onderscheidingsteken, historisch vooral bedoeld om
de aanhankelijkheid aan een ‘huis’, ‘clan’ of andere groep met trouwe
aanhangers aan te duiden. De leden van een familievereniging zouden
daarom een devies in plaats van het hele familiewapen kunnen voeren,
bijvoorbeeld als speldje, symbool op een stropdas, blazerbadge, etc. Dat
moet dan wel van het wapen afgeleid zijn en is dus nooit persoonlijk.
Een persoonlijk devies kan echter alles zijn en hangt van de
voerder af. U bent vrij om te kiezen of gebruiken wat u wilt. Ik kan u
advies geven voor een ontwerp om te voorkomen dat onzinnige of
onheraldische deviezen gekozen worden. Ook over gebruik van deze
tekens kan dan geadviseerd worden.
Het devies heeft de vorm van een heraldisch stuk op een
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eenvoudige grafische basisvorm (dus geen schild, maar meestal een
ronde schijf, ruit, of vierkant of het is vrijstaand zonder achtergrond) en is
aan de heraldische regels gebonden (geen metaal op metaal, geen kleur
op kleur, etc.). Het devies kan verwerkt worden op de helmkleden, maar
hier moet men bedacht zijn op overladenheid.

Familievlag
Misschien is ook te denken aan het vertalen van een familiewapen
naar een familievlag. Dat kan ik ook voor u verzorgen.

Nogmaals:
Familievlag

Om de ontwerptijd niet de pan uit te laten rijzen is het daarom
verstandig om zelf zoveel mogelijk voorwerk te doen:
- De genealogie/stamreeks moet klaar zijn en kloppen.
- De gewenste elementen die in het wapen moeten komen zijn
bekend.
- De kleuren, indien die belangrijk gevonden worden, moeten ook
vast staan.
- Het is handig om ook een idee van een helmteken te hebben.
- Het is verstandig geen verwarring over gebruikte termen te laten
ontstaan, dus wat voorkennis uit de literatuur is nuttig.

Gang van zaken

De familie G komt uit het
Franse departement Bas Rhin en
telde verscheidene watermolenaars:
wapen Bas Rhin en molenrad
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Om de lezer een indruk te geven hoe ik bij de opdracht tot het
ontwerpen van een familiewapen te werk ga, volgt hier een voorbeeld van
de gang van zaken.
- Zodra ik de opdracht heb ontvangen, verstuur ik per mail een
factuur. Die moet binnen 8 dagen betaald worden. Als het bedrag binnen
is ga ik aan de slag met onwerpen.
- Ik doe eerst onderzoek naar eventueel al bestaande wapens op
de bewuste naam, zodat er geen verwarring met andere kan ontstaan.
- Ik kijk naar de betekenis van de familienaam en probeer daar een
symbool aan te hangen.
- Daarna verdiep ik me in de stamreeks en probeer daar
gegevens zoals veel voorkomende beroepen, plaatsen van herkomst,
eigenschappen, etc. uit te distilleren.
- Ik ga op zoek naar afbeeldingen van gereedschappen of andere
karakteristieke vormen die bij een beroep kunnen horen.
- Ik ga kijken naar de gemeentewapens van die woonplaatsen en
probeer uit wat daarmee te doen is als ik een kleine figuur of kleuren in
het ontwerp kan verwerken.
- Ik onderzoek of bepaalde eigenschappen van de familie met
heraldische stukken en figuren weer te geven zijn.

Dan leg ik het werk neer en ga wat anders doen. Intussen gaat het
creatieve brein onderbewust aan het ontwerpen. Dat kan soms een paar
dagen duren, maar het kan er ook binnen een uur inschieten. Het is een
geheimzinnig proces…
- Als er een eerste ontwerp is, probeer ik in CorelDraw ook
direct een paar variaties uit. Ik begin altijd eerst met het schild, dus ik
teken een paar verschillende schilden. Die combineer ik in een eerste
ontwerpenblad.
- Dat exporteer ik als jpg in lage resolutie naar mijn verzamelmap
en stuur het per mail naar de opdrachtgever.
- Die geeft daar dan commentaar op. Meestal wordt er wel het
nodige aan veranderd. Bijvoorbeeld wordt gevraagd om een paar
schetsen in andere kleuren, of een ander stuk of figuur. Het komt zeer
zelden voor dat het direct goed is of dat er al een keuze uit die eerste
ontwerpen wordt gemaakt. Het komt ook voor dat de opdrachtgever het
helemaal niks vindt en dat ik opnieuw begin. Zie hiernaast.
- Ik ga aan de slag met de wijzinging(en) en stuur die ook weer
door naar de klant. Als het nu goed is, komt de volgende fase.
- Ik vraag naar de wensen voor een helmteken of doe een voorstel.
Daarvoor maak ik een volledige, maar nog niet uitgewerkte schets met
schild, helm, helmteken en helmkleden en mail die door.
- De opdrachtgever kan ook hier wijzigingen in willen en die aan
mij doorgeven.
- De wijzigingen worden ingevoerd en dan is in principe het
ontwerp af.
Het komt nu neer op het afwerken en een certificaat maken.
- Ik teken het nieuwe wapen nu in het net. Dat houdt in dat ik
eventuele slordigheidjes eruit haal en de stukken en onderdelen zo fijn
mogelijk op elkaar afstem. Ook maak ik, waar dat nodig is, het helmteken
wat drie-dimensionaler. Dan volgt een schaduw onder het geheel.
- Het wapen wordt nu ingevoerd in het certificaat-sjabloon. Hierin
zijn opgenomen:
		
- de heraldische beschrijving van het wapen.
		
- wanneer en door wie het ontworpen is (door mij dus)
		
en voor wie.
		
- eventueel kan de opdrachtgever hier ook zijn volledige
		
naam, zijn geboorteplaats en –datum en de namen van
		
zijn ouders in laten zetten.
		
- hij kan ook de oudste voorvader vermelden.
		
- dan volgt nog de motivatie voor het ontwerp, die de
		
reden van het kiezen van stukken, vormen en kleuren
		beschrijft.
- Dit certificaat krijgt een volgnummer en wordt in lage resolutie
naar de opdrachtgever gemaild, met de vraag of hij wil nakijken of hij het
met alles eens is. Ik vraag of hij zowel de aanvaarding van het certificaat
als eventuele wijzigingen aan me door wil geven.
- Ik pas het certificaat desgewenst aan. Of als dat niet hoeft zet ik
de datum erop en werk het af.

Eerste serie schetsen

Tweede serie schetsen

Derde serie schetsen
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Het definiteve certificaat gaat in hoge resolutie (300 dpi) naar de
opdrachtgever. Ook het wapen zelf gaat nog een keer, nu ook in hoge
resolutie, mee. Hiermee is de opdracht ten einde.

Voorstel helmteken

Ik vermeld in die laatste mail nog dat men van het wapen een
zegelring kan maken en geef een url door van een leverancier. Ook
verwijs ik hen naar mijn winkel www.zazzle.com/raafheraldics, waarin
ik wapens op allerlei producten kan zetten zodat de klant die via de
winkelwebsite kan bestellen. Ze worden in de USA gemaakt en zijn wat
duurder dan in Nederland (ook door de porto) maar van zeer goede
kwaliteit. Meerdere bestellingen kunnen ook interessante kortingen
opleveren en Zazzle.com heeft ook elke week wel leuke kortingsacties.
De ervaring leert dat het hele ontwerpproces inclusief het heen
en weer mailen dikwijls maar een paar weken duurt. Het is zelfs wel
eens gebeurd dat het binnen een week gepiept was. Aan de andere
kant kan het bij zeer kritische klanten ook wel eens een paar maanden
duren. Wapens ontwerpen blijft nu eenmaal een geheimzinnig en
onoverzichtelijk proces. Wat ik wel kan beloven is dat u altijd een
origineel, uniek en geheel heraldisch verantwoord wapen krijgt.

Definitief helmteken en
uiteindelijke vormgeving
van de stukken
Rechts: het wapencertficaat
met nog een
motto toegevoegd

Heraldisch atelier

De Raaf

Dubbeldamseweg zuid 63 - 3314 JC Dordrecht
Tel: +31 (0)78 631 89 89 - Mail: deraaf@atelierderaaf.nl
Website: http://www.atelierderaaf.nl

8

