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Mijn familiewapen

Maak je eigen familiewapen
Een familiewapen. Misschien heb je er weleens eentje gezien op een schilderij
of op de gevel van een oud gebouw. Het kan zelfs zijn dat je al een familiewapen hebt. Daarvoor hoef je niet per se van adel te zijn. Er zijn namelijk meer
dan 100.000 familiewapens in Nederland. En wist je dat er ieder jaar tientallen
familiewapens bij komen?
Met dit werkblad kun je je eigen familiewapen ontwerpen. Stuur je creatie naar
ons op en win je eigen ingelijste familiewapen! Doe je mee?

Hoe zijn familiewapens
ontstaan?
Familiewapens zijn in de middeleeuwen ontstaan. Ridders droegen tijdens gevechten helmen, waardoor ze
er onherkenbaar uitzagen. Je kon dus
niet goed zien wie je vriend of vijand
was. Daarom droegen ze een familiewapen op een schild. Later werd het
familiewapen vooral als ‘logo’ voor
een familie gebruikt.

Kleuren en symbolen

Maar hoe maak je zelf een familiewapen? We hebben de vorm van het
wapenschild alvast voor je getekend.
Jij mag verzinnen hoe je het wapen indeelt en welke symbolen en kleuren je
hierbij gebruikt. Het is leuk om het familiewapen persoonlijk te maken. Heet
je bijvoorbeeld Bakker? Teken dan
bijvoorbeeld een brood in het schild. Of
houd je van voetballen? Teken dan een
voetbal. Zo maak je je eigen unieke
familiewapen!
Meer inspiratie? Kijk eens op
www.cbgfamiliewapens.nl.
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Familiewapens zijn vaak erg kleurrijk.
Het spreekwoord ‘kleur bekennen’
(voor je mening uitkomen) komt hier
vandaan. Door verschillende en felle
kleuren te gebruiken, kun je jouw familiewapen onderscheiden van andere
wapens. Op familiewapens zie je ook
vaak symbolen. Deze kunnen te maken hebben met een beroep of achternaam. Zo voert de familie Vos een
vos in haar schild, de familie Knols
drie knollen en de familie Hensbroek
een kip in een broek!

Zelf aan de slag!

Familiewapen van de Groningse familie Marees van Swinderen

Win jij een prijs?
Wij zijn erg benieuwd naar het ontwerp van jouw familiewapen. Stuur deze
naar ons op! Dit kan ook een kopie of foto van het origineel zijn. Stuur deze
vóór 28 oktober 2020 naar pr@groningerarchieven.nl of per post naar Groninger Archieven t.a.v. Familiewapen, Cascadeplein 4, 9726 AD Groningen.
Eén van de inzenders wint zijn of haar eigen ingelijste familiewapen!

