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ryO;tt U weten of U een wapen moogt uoeren?

Wilt U de geschiederiis van Uw {eimilie leren kennen ?

Wilt U van Uw {amiliewapen een {raaie tekening hebben ?

Zo ja, dai-ial de Stichting ,,Neerlands Sinnelpvp'-U hiervan
op de hoogte brengen. De kosten, dii:, dit voor U zal mede-
brengen, zullen voor niemand een bezwaar kunnen vormen,

Uw aanvragen dient U uiEh'itend schfltehjk in te dienen,
waarop U van ons bericht krijgt en zo nodig verzocht wordt
een bespreking met ons te hebben,

Ons doel is om de lamiliegeschiedenis voor ieders beurs
toegankelijk te maken, Laat U deze mogeli;kheld niet
ontglippen I

Met het ruilen van de plaatjes van dit album bemoelt deze
Stichting zich nlet

Uw brieven te rlchten aan ;

STICHTING,,NEERLANDS SINNEPOP'"

BOOTHSTRAAT 5,

UTRECHT,

-^-:-t -.tu .*frf
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UTRECHT, 11 Mei 1949.

Stadgenoten, medepoorters uan de Eomstad,

Bil de talrijke gelegenheden, waarop onze burgemeester Jhr. Mr. C. J. A de Ranitz

in hdt openbaar tot U sprak, hee{t deze meer dan eens gezegd, dat Utrecht niet

alleen een eigen belangrijke geschiedenis heeft, maar ook, dat het speuren in

' Utrechts verleden leidt tot het beter begrijpen van het Utrecht van onze dagen en

dat dit d.e liefde tot onze slad vergr'oot en verdiept.

De bekende historicus Dr. J. de Nooij, wethouder van Utrecht, heeft eens geschreven,

dat de heraldi,ek of wapenkunde, als spiegel der geschledenis, een boeiende weten-

sch,ap is welke door de aantrekkelijkheid van haar kunstzinnige a{beeldingen en

grote verscheidenheid van symbolen, een eigen taal spreekt, welke voor velen het

verleden gemakkelilker zal doen leven.

Het lid der directie van de Ned. Stichting voor Psychotechniek de Heer H. van der
Vlist, onze Wethouder van Onderwijs, Jeugd- en Personeelzaken, zeide onlangs

in een lezing, dat het verzamelen zulk een uitnemend middel is om de jeugd de

waardevolle spaarzin bil te brengen. Concentratie en nauwkeurigheid worden hier-

door spelenderwijze aangekweekt.

Wanneer wij deze uitspraken, welke haast geschreven schilnen voor dit album,

toepassen op deze uitgave, dan blilkt dat de wapenverzameling, welke U hierbil ge-

boden wordl, nlei a,lleen voor de jeugd, maar ook voor iedere volwassen Utrechter
naast een bijzondere bekoring, ook een grote betekenis en waarde kan verkrijgen.
Daar de Stichting ,,Neerlands Sinnepop" deze album redigeerde, hebben wij ge'

meend aan haar verzoek tot het plaatsen van een advertentie voor deze Stichting

aan de bi,nnenzijde van de omslag te moeten voldoen.

Dat velen Uwer genoegen mogen beleven van deze verzameling en dat de belang-

stelling hiervoor zo groot moge zijn, dat meerdere uitgaven en verdere uitbreidlngen
van deze wapenserie nod,ig zullen blilken, is de wens van de

LUBRO DIRECTIE.
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CPMERKINGEN

Wat zijn poorters?

In de Middeleeuwen ontslond het gebruik, om aan allerlei districten ,,stadrecht" te
verlenen. De la'ndsheer van zo'n gebied deed dit in de vorm van een stadbrie{ en de
gevolgen van zo'n verlenlng deden zich in belangrijke mate gevoelen. Meer dan tot
nu toe werd men ba,as in eigen huis en dit was toen - net als nu - niet weinig
aantrekkelilk. De steden betaalden gewoonlilk belangrijke bedragen om de lands-
heer zo welwillend ie stemmen, dat hiistadrecht verleende. In de provincie Utrecht

- toen het Sticht Utrecht - was de bisschop landsheer, en had dus behalve zeg-
gensch'ap i"r de kerk tevens de macht in het wereldlilke bestuur. De enige autori-
teit, die hij in de uitoe{ening van zijn wereldlilk gezag moest erkennen, was de
Keizer van hei Heilige Roomse Rlik. ln het Sticht was de bisschop de aangewezen
autoriteit om stadrechten le verlenen. Ook Utrecht, van oudsher het centrum van
het Siicht, was zo tot stad' geworden.
De inwoners van de sted€n werden pooriers genoemd. De steden werden in 1851
bil de invoering van de gemeentewet afEeschaft en de vroegere steden werden
cia,ardoor gemeenten. In werkelijkheid was dat in de eerste plaats een versc'hil in
naam. Het gewone spraakgebruik bleef met het woord stad toch nog wel In zwang,
zo ook zelfu bij de gemeentelijke overheid. We spreken ook nu van een Stads- en
Academisch ziekenhuis, van een Stadhuis en van een Stadsschouwburg, Natuurlilk
zijn er nog veel meer voorbeelden hiervan ie vinden. Het woord stad is nu eenmaa!
aantrekkelijker dan het kleurloze begrip gemeente.
In het Uirechtse dlalect spreekt men nog van buitenpoorters. Daarmede bedoelen
we dan mensen die niet in de stad (we moeten dus dus eigenlijk zeg,gen gemeente)
Utrecht wonen en van buitenaf hier heen komen.
Zo zlen we dat de herinnerlng aan de begrippen stad en poorter nog allerminst uit-
gestorven zijn.

44/'lWat xijn wapens?

Wapens zijn de ieder welbekende schild;es met een of andere voorstelling er op.
Het Utrechtse wapen vinden we b.v. op de palen ter aand,uiding van de bushalten.
Van het rijkswapen met. de welbekende leeuw kunnen we vero'nderstellen dat ieder
Nederlander het wel eens onder ogen krijgt. Het staat b.v. op de gulden. Nu l.rebben 
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families, evenals gemeenten en andere overheidslnstellingen, dikwijls ook wapens.
Som'nigen hebben er een plaatje van aan de wand, lieten het in hun zegelring
graveren etc.
Als je alle familiewapens zou kennen zou je dus alleen al aan zo'n wapentje kunnen
zeggen hoe iemand heet. Maar dii kunne n slechts weinlg mensen. Wijlen jnr. Mr.
Dr. E. A. van Beresteyn had de {aam in dit opzicht zich nooit te vergissen.
Dit lijkt bilna ongelo{eli1k, want er zijn in Nederland wel tienduizenden {amilie-
wapens bekend, terwijl het aantal a{beeldingen die op de schilden werden aange-
bracht ook al bijna onuitputtelijk is.
Wapenkunde is dus wel echt een apart soort studie of .... liefhebberij.

Wat waren de wapens nan oudsher?

Natuurlijk doet tegenwoordig het gebruiken van een wapen een heleboel mensen
,,deitig" aan. In de beginne was het echter niet anders dan een meihode om te zor-
gen dat je niet met anderen verward werd; of dat goederen van jou niet met die

Hebben Lt)apens een betelBenis?

Natuurliik hebben de wapens waarop allerlei uitzonderlijke voorstelli,ngen voorkomen

- draken, leeuwen, honden, myihologische {iguren enz. - op de fantasie van de
mensen gewerkt. Men heeft er allerlei verklaringen voor gevonden, de kenners
,,lezen" er veel in. Degenen die de wapens hebben uung"noran zouden er iets
mede tot uitdrukking willen brengen ; in sommige gevallen is het zel{s wel erg
duidelllk. Als lemand b.v. Maartens heet en hii heeft een familiewapen waarin een
aapje voorkomt dan is het duidelijk. Maarten Is immers een oud-Nederlandse term
voor aapje. Deze Maartens hee{t dus een plaatje gemaakt van zijn handtekening.
Overal waar zijn {amlliewapen hing stond eigenlilk ,,Maartens". Zulke *up"n, i
waarvan de betekenis zo eenvoudig te vinden is - noemt men wel sprekende wapens.
De heer Muschart deelde mede : ,,onze voorouders nu gaven aan de dieren voor-
namen o{ wel bilzondere aanduidingsnamen. Men kan deze alle vinden in het be-
kende Middelnederlands gedicht van onrstreeks 1120 geilteld,,Reinard de Vos,'c{
,,van den Vos Reinaerde". Daarin heet de leeuw Nobel, de beer Bruine of Bruin,
de ram Beliln, de kater Fibert, de das Grimbert etc. etc. en zo heet de aap Martijn
of Maerten." Een of andere aanduidi,ng van jezel{ komt toch niet zomaar ult de lucht
vallen. Niet iedereen heeft echter de vereisie kennis, om de betekenis die er oor-
spronkelilk te lezen was in de wapens, terug te vinden. Heel enkele autorlteiten zijn
hier maar voor te vinden zoals b.v. R. T. Muschart en lr. J. F. Overwijn.
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van anderen door elkaar gehaald werden. Als je nu eenmaal in een harnas rond-
loopt dan herkent niemand je, maar als je een schild bil ie hebt waarop je eigen
wapen voorkomt dan kunnen je vrienden tenminste zien wie ze voor hebben. 

-
Als je koeien in de gemeneweid,e stuurde, dan moest je dre wel een merk geven.
want er liepen er daar ook zoveel rond die niet van iou waren. Dat eigen- merk
was dus al een soort wapen.
De merken of {amiliewapens in die tiid zouden wij in de tegenwoordige tijd het best
kunnen vergelilken met onze handelsmerken.
Evenmin als nu het handelsmerk, mocht je toen het wapen van een ander gebrulken;
deed je het toch dan werd je gestraft.
,,Deftig" was een wapen van oudsher helemaal niet ; het was alleen maar een middel
om verwarring te voorkomen.
Natuurlijk kon een familie grote mannen voortbrengen en dan was het misschien
wel ,,deftig" om het recht te hebben hetzel{de *"p"n te voeren als zo,n groot man.

Wanneer heb je het recht otn een wapen te uoeren?

Dit recht heb je eigenlijk alleen vranneer je weet, cat een voorvader van je dat
wapen hee{t gevoerd. Als je het wapen gaat gebruiken van iemand die net zo heet
als jijzelf dan is dit eigenlilk niet juist, je weet immers ntet of het wel jouw {amilie-
wapen is. Het hoori bovendien niet, want dan gebruik je toch eigenlijk een ,,handels-
merk" dat nlet van jo,uw is.

Wil willen nlet besluiten alvorens onze waardering te hebben uitgesproken voo,r het
initiatie{ van de Lubro-directie d{e dit bilzondere ondernemen aandurfde.
Eveneens komt een woord van lof toe aan de Heer ilomme de vries, die de wapens
op uitnemende wijze tekende.

Mr. Dr. A. DE GOEDE.
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DE LANGE
II,TBRO ,. 1 UTRECHT

DE HAEN
LUBRO 3 UTRECHT TUBRO 4 UTRECHT
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2. VAN LEEUWEN 1. DE LANGE

Wapen: in zilver een keper van rood, Wapen: in goud een zwaah'Van blauw,
beladen met drie St. Jacobsschelpen van de rechterpoot omhoog geheven, staande
goud, op een terras van groen,
Vindplaats : Wapenkaart der Oude Edele Vindplaats : Wapenkaart der Oude Edele
en Aanzienlijke geslachten des Stichts en Aanzienlilke geslachien des Stichts
van Utrecht, door W, Langerak, van Utrechi door W. Langerak.
Gemeente Archie{ Utrecht, inv. nr.281, Gemeente Archie{ Utrecht, inv. nr.281,
blad 4. nr. 289. blad 6, nr.278.
Mededeling Muschart i
Albert van Leeuwen voerde dit wapen, hii
was burgemeester van Utrecht, overleed
in 1538 en had bil zijn vrouw Maria Salm

12 zoons en 12 dochters. Hij had op zijn
oude dag 184 kinderen, behuwdkinderen
en kindskinderen.

4. VAN DOORN 3. DE HAAN
Wapen : in zilver een geschakeerd kruis Wapen : in blauw een haan van gouci.
van zwart en goud. Vindplaats : Wapenkaari der Oude Edele
\/indplaats : Wapenkaart der Oude Edele en Aanzienlilke geslachten des Stichts
en Aanzienlilke geslachten des Stichts van Utrecht, door W, Langerak.
van Utrecht, door W. Langerak, Gemeente Archief Utrecht, inv. nr, 281,
Gen':eente Archief Utrecht, Inv. nr. 2Bl, blad 5, nr. Zf.I.
blad 4, nr. 130, .

9,e haan nNLI, h,etl,i, in de NW oudnpid dgm&oaL wu1,

urqak/Wtnhnild en ke?miu, flti AXe$ hzf bt in ennVo tiid,
,(Uit Sloet: De dieren in het Volksgeloof en Volkogcbruik.) 
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VAN DE BERGLUBRO 5 UTRECHT

VAN GENT
LUBRO 7 UTRECHT

VAN BEEK
TUBRO 6 UTRECHT

TUBRO 8 UTRECHT
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6. VAN BEEK

Wapen : in goud drie hondenkoppen va!.1

zwarl.
Dit wapen werd o,a, gevoerd door C. v.
Beeck, Raad in de Vroedschap van Uir.
Vindplaats : Wapenkaart der Vroedschap
van de stad Utrecht.
GemeEnte Arch;ef Utrecht, inv. nr. 283.
Mededeling Muschart :

ln Ms, wapenboek ,,de Batavische Ade-
laar" in de Kon. Bibl. komt dit wapen
voor met rode tongen als wapen van
C. van Beek in 1666 raad van Utrecht,
M, van Beeke in 1680 te Utrecht voerde
hetzelide wapen volgens zijn laka{druk
zonder kleuraanduidingen.

8. DE JONG

\/apen; in blauw een geschakeerde

dwarsbalk van zilver en rood.
Vindplaats : Uii Gra{wapens der Kerken
van Utrecht, door E. van Engelen, Deel l.

Gemeente Archief Utrecht, inv. nr, 1255.
1841, b|,2,399.
Mededeltng Muschart :

Gewoonliik is dit wapen onder de Jonge
en de Jongh vermeld,

5. VAN DE BERG

Wapen : in blauw vler geschakeerde
dwarsbalken van ziver en rood.
Vindplaats : Wapenkaart der Oude Edele
en Aanzienlilke geslachten des Stichts
van Uirecht, door W, Langerak,
Gemeente Archief Utrecht, inv. nr. 281,
blad 1, nr. 32.
Mededeling Muschart :
Op de Utrechtse wapenkaart van Johan-
nis Hanneman als wapen van Paulus van
de Bergh .1548 raad in den Hove provin-
ciaal van Utrecht en overleden in 1587.

7. VAN GENT

Wapen: in zilver een van goud getraliede
rode dwarsbalk ,

Vindplaats : Wapenkaart der Oude Edele
en Aanzienlijke geslachten des Stichts
van Utrecht, door W, Langerak,
Cemeente Archief Utrecht, inv. nr. 281

blad 5, nr. 172,

Mededeling Muschart :
Deze fam, van Gent is van zeer oude
Celders-Betuwse adel. Willem Joseph
baron van Ghent, Lt.-Admiraal van Hol-
fand, gesneuveld te Solebay in 1772

voerde ook dit wapen, Ziln graftombe
bevindt zich in het Choor van de Dom-
kerk ie Utrecht,

9n & kilk i/t d,c hmd, daoa giin tt+ut* en, wd.a*4nomhrid
fut, ginruefretld dprL enhiafrl4ke dnu,gdzn,

(Uit Sloet r De dieren in het Volksgeloof en Voltagebruik.) 
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LUBRO 9 UTRECHT

UTRECHT

VAN DE VELDE

TUBRO 12 UTRECHT
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IO. VAN DE VELDE

Wapen : in zwai't drie leeuwen van goud.
Vindplaats : Wapenkaart der cude Edele
en Aanzienltlke geslachien des Stichls
van Utrechi, door W. Langerak,
Gemeente Archie{ Utrechi, inv, nr, 281,
Drao Y, nr, czt,
M...:-d^li.^ M,,.-h..+'
Dii is een zeer cude Utrechtse {amilie;
zo vond ik met dit vrapen Wouter van
den Velde, 1357, schepen van Utrecht.
De naam komt ook voor als van den
Ve!dcn,

12. VAN WUCK

V/apen: in zilver een rechterschuinbalk
van rood, vergezeld van zes lellen van
hetzelfde, drie boven 2.1 en drie be-
neden 1.2. Dit vrapen werd o,a, gevoer"d

door A, van Wiick, Raad in de Vroed-
schap van Utrecht.
Vindplaats : Wapenkaart der Vroedschap
van de stad Utrecht.
Gemeente Archief Utrecht, inv. nr, 233.
l'4eCedeling Muschart :
Volgens de Navorscher 1878, pag, 139,
siamt deze familie uit het oeslacht Borre
van Amerongen,

9. VAN DER HORST

Wapen : in goud een gekroonde leeurv
van rood.
Vindplaats : Op een grafzerk in de Jaco-
bikerk te Utrecht,
Wapen r in goud een leeuiy.van rood,
Vindplaats : Wapenkaart der ou,:le Fdele

en aanzienlijke geslachten des Stichts
van Utrecht, door V/. Langerak.
Cemeente Archief Utrecht, inv. nr. 28.r.
b,lad 6, nr. 246.

11. VAN ECK

Wapen: gedeeld l rechts e{{en rood, links
e{fen groen, waarover heen een rechier-
schuinbalk van zilver,
Dit wapen werd o.a, gevoerd door A, van
Eck, Raad in de Vroedschap van Utrecht.
Vindplaats, Wapenkaart der Vroedschap
van de stad Utrecht.
Gemeente Archief Utrecht, inv. nr, 283,
N4eCedeling Muschart :
Deze familie van Eck is oorspronkeli.jk
geen Utrechtse, doch een Gelderse
{amilie en genoemd naar het doro Eck
bij Maurik.
G, van Eck in 1640 te Utrechr. voerde ook
dit waoen.

bng fu ya ni,etnond,,
(De Schoolmeester.)

9,e Aeentt, ia iemand, dio
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VAN RIJNTUBRO 13 UTRECHT
BOLLLUBRO 14 UTRECHT

VAN DE POLL VAN STRAIENLUBRO 16 UIRECHI
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14. BOLL 13. VAN RUN

Wapen : In zilver een schildhoofd van Wapen : een gedwarsbalkt schild, zes
rood, beladen met drie vij{spakige wielen slukken van goud en rood,
van goud, Dit wapen werd o,a. gevoerd V:ndplaats ; Wapenkaart der oude Edele
door Mr. T, Boll, Raad in de Vroedschap en Aanzienllke geslachten Ces Stichts
van Utrecht. van Utrecht, door W. Langerak.
Vindplaats: Wapenkaart der Vroedschap Gemeente Archief Utrecht, inv. nr, 28!,
varr de stad Utrecht, blad 8, nr. 414,
Gemeente Archief Utrecht, inv, nr, 283. Mededeling Muschart :
Mededeling Muschart : De naam komt ook voor als van Riin van
Dit wapen voerde Trajectinus Boll in 1712 Jutphaas,
te Utrecht, raadsheer in den Hove van
Holland en heer van Bruinenburg. Reeds

in 1579 was Johan Bol met dit wapen
burgemeester van Utrecht, De naam komt
ook voor als Bot, Bol van Hamers{elt en
Bolle.

15. VAN STRATEN 15. VAN DE POLL

Wapen : in goud een hall klimmend hert Wapen : in goud een dwarsbalk van
van zwart, waaronder drie dwarsbalken zlvart, vergezeld van drie ruiten van rood,
ven zwart. Dit wapen werd o.a, gevoerd Dit wapen werd o.a, gevoerd door C, van
door Dr. W, van Straten (of Stratius), de Poll, Raad in de Vroedschap van
Raad in de Vroedschap van Utrecht, Utrechi,
Vindplaats : Wapenkaart der Vroedschap Vindplaats : Wapenkaart der Vroedschac
van de stad Utrecht. van de stad Utrecht,
Gemeenie Archief Utrecht, inv. nr, 283. Gemeente Archief Utrecht, inv. nr, 283,

Mededeling Muschart , Mededeling Muschart :

Hetzellde wapen komt ook voor met Ce Met dit wapen vond ik,reeds in 1594 Mr.
namen Verstraeten en Verstraten, Evert van de Polle advocaat te Utrecht

en Gerijt Janszoon van de Pol in 1544

borqer en scriver te Utrecht.

?liniilL dtrlf de, da.t de fr2ilen de dlan$n uardrl4rn
en hadh, tt ctot, Ui gb?, Astindetu, tut ,inh Ctel&ett,

(Hist, Nat. XXVlll 9, 42.)
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DE HAAS
TUBRO 17 UTRECHT

SMITS
IUBRO 18 UTRECHT
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18. SMTTZ

Wapen : in rood een lelie van godd.

Vindplaats : Uit Grafwapens der Kerken
van Utrecht, door E, van Engelen, deel l.
Gemeente Archie{ Utrecht, Inv. nr. 1255-
1841, b12,511.
De naam Smits komt ook voor.

17. DE HAAS

Wapen I in zilver een springende haas

van groen met halsband van goud,

Vindplaats : Uit Grafwapens der Kerken
van Utrecht, door E. van Engelen, deel l.
Gemeente Archie{ Utrecht, inv, nr. 1255-

i841, blz. 485.

19. SCHOI,ITEN

Wapen : in goud drle droogscheerders
scharen met de punten naar boven van

blauw.
Vindplaats : Wapenkaart der oude Edele

en Aanzienlilke geslachten des Stichts
van Utrecht, door W. Langerak;
Gemeente Archiel Utrecht, Inv. nr. 281,

blad 8, nr. 452.

n.

P.ato vtttgzka* daf ?wf hf,rtrutzxr L?not, uo,ttrt?ft, etu m,en,

grfne$de df,C hpf ,,euln dagn, 0"nq anA,oanheid, q".( aan

f

A

H

$

fl
ffi

flVindplaats : Wapenkaart der oude Edele

en Aanzienlijke geslachten des Stichts
van Utrecht, door W. Langerak.
Gemeente Archief Utrecht, inv. nr, 281.
blad 1, nr,70,
Meciedeling Muschart :

In de 15de en 16de eeuw vond ik met

dit wapen personen in de Neder-Betuwe
met de naam de Bruyn, zowel als de
Bruen. Op de wapenkaart van Langerak
staat de Brune,

twt fiohaa.m, (Uit Sloet: De dieren in het Vslkscebpf en "Volksebruik.) 
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DE GRAAF
TUBRO 21 UIRECH'

VAN ROYEN
LUBRO 23 UTRECHT

VAN ROSSUMTUBRO 24 UTRECHT
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22. DE WITH 21. DE GRAAF

Wapen : in goud een klimmende een- Wapen ; gevierendeeld : I en lV in rood
hoorn van rood, een omhoog geheven spade van zilver,
Vindplaats: Wapenkaart der oude Edeie ll en lll in blauw een zwaan van zilver.
en Aanzienlijke geslachten des Stichts Vindplaats : Uit Grafwapens der Kerken
van Utrecht, door W. Langerak, van Uirecht, door E, van Engelen, deel l,
Gemeente Archief Uirecht, inv. nr. 2Bl, Gemeente Archiei Utrecht, inv, nr, 1255-

blad 8, nr. 576. 1841, blz. 4BB.

Mededeling l'luschart : Mededeling Muschart :
Dit wapen werd b.v, gevoerd door kapi- Dit wapen vindt men onder de namen de
tein Sieven de Wit, die in 1571 overleed. Graef, de Graef{ en de Grae{f van Pols-

broek'
De kwartieren zijn 1 en 4 de Graef, 2 en

3 cie Grebber.
De familie de Graef is een Arnsterdamse
reaerinosfa milie,

24. VAN ROSSUM 23. VAN ROYEN

Wapen I in zilver drie pappegaaien van Vy'apen : in goud een leeuw van blauvr.
rood, en een schildhoofd van zilver beladen
Vlndplaats ; Wapenkaart der oude Edele mei een gaande hazewindhond van zwart
en Aanzienliike geslachten des Stichts dragende een halsband van zilver. Dii
van Utrecht, door W. Langerak, v.'apen werd o,a. gevoerd door C. van
Gemeente Archief Utrecht, inv. nr, 281, Royen, Raad in de Vroedschap van

blad 8. nr, 421, Utrechi.
Mededeling Muschart r Vindplaats : Wapenkaart der Vroedschap
De naam komt ook voor als van Rossem. van Utrechi,
Deze familie is Neder-Betuws, Dit wapen Gemeente Archief Utrecht, inv. nr. 283.

werd o.a, gevoerd door Maarten van Mededeling Muschart :

Rossem heer tot Pcederoijen in 1535, Volgens Armorial G6n6ral is de hels-
drost en rechter van het ampt in de heer- band goud met gouden ring.
lilkheid van Bredevoort - de bekende Volgens de wapenkaart van Langerak is

maarschalk van Karel van Egmond. de leeuw zwart,

9p wille WdM i"L fut, 7inno0;neld uiLn wad)Lfuid, en, onttA,ull.
(Uit : de Goede ,,Waterland's Swane",) 
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DE PAUW
LUBRO 26 UTRECHT

SCHAAP
LUBRO 28 UIRECHI

BECKER
TUBRO 27 UTRECHT
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26. DE PAUW 25. VAN OOSTRUM

Wapen : in goud een toegewende pauw Wapen : in goud een adelaar van rood,

van blauw, staande op een terras van getongd van blauw.
groen. Vindplaats l Uit Gra{wapens der Kerken

Vindplaais : Wapenkaart der oude Edele van Utrechl, door E. van Engelen, deel l,

en Aanzienlilke geslachten des Stichts blz. 493,

van Utrecht, door W, Langerak, Gemeente Archief Uirecht, inv. nr. 1255-

Gemeente Archief Utrecht, inv. nr. 281, 1841,

blad B, nr. 383. Mededeling Muschari :

Mededeling Muschart : ln Armorial G6n6ral vond ik de adelaar

Langerak schrijft de Paeuw. Met de pauw goud in blauw,

en de grond van natuurlijke kleur vond Dit i! een zeer oude Stichtse familie o.a.

ik dit wapen van Mattheus de Pauw in te Wijk bij Duurstede, Houten en Utrecht,
1638 en 1639 huismeester van het Bartlo- In l33B reeds Johannes van Oeslrom en
meus gasihuis te Utrecht, in 1389 Johan van Oesterom borgheer

te Utrecht,

28. SCHAAP 27. BECKER

Wapen : gevierendeeld : I en lV ln blauw Wapen : in blauw een ring van zilver van
een klimmend schaap van goud, ll en lll iwee dwarsbalksgewijs geplaatste St.

in goud een dwarsbalk van rood, Andrieskruizen van dezel{de kleur,
Vjndplaats l Wapenkaari der oude Edele Dit wapen werd gevoerd door Mr. Albe,-t

en Aanzienlijke geslachten des Stichts Becker, Raad in de Vroedschap van
van Utrecht, door W, Langerak, Uirecht.
Gemeente Archief Utrecht, inv, nr. 281, Vindplaats: Wapenkaart der Vroedschap
blad B, nr, 438, van de stad Utrecht.
Mededeling Muschart ; Gemeenie Archiei Utrecht, inv, nr, 283,
Dit is het wapen van de bekende Am- Mededeling Muschart l
sterdamse regeringsfamilie Schaep, zijnde Aldus voerde Mr, Florens Becker in 1683

de kwariieren 1 en 4 Schaep en de kwar- huismeester van het Bartholomeus gasi-
iieren 2 en 3 van den Auxter. huis te Utrecht.
Vele gegevens in dr, J, Elias : ,,De vroed- Hetzelfde wapen wordt ook onder de
schap van Ams'ierdam." naam Bakker oevonden,

9"& den flaat., d,b Ll$s ip,ugd &aLruipruLt ala eer'* d,,et1d,a,,

{Psalm 103 vs. 5.)
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DE GRUIJTER
TUBRO 29 UTRECHT

GROOTVELT
LUBRO 30 UIRECHT
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30. GROOTVELT

Wapen. : ln goud een St. Andrieskruis
van rood.
\.'indplaats : Wapenkaart der oude Edele
en Aanzienlljke geslachten dqs Stichts
van Utrecht, door W. Langerak.
Gemeente Archiel Utrecht. inv. nr, 281,
t lad 4, nr, 194,
Mededeling Muschart :
Deze {amilie is talrijk in de Neder-Betuwe
o.a. te Lienden en Maurik. De familie-
naam wordt geschreven als; van Groot-
velt, van Groet{elt, van Groeivelt, van
Grootvelt, van Grootveldt, van Grotfelt
en van Grotvelt.

29. DE GRUYTER

Wapen : doorsneden, A. In hermeliin een
zwarte ster ; B. e{{en groen,
Vindplaats : Wapenkaart der Vroedschap
van de stad Utrecht.
Mededeling Muschart :
Ook in ,,la Connaissanse de Ia Noblesse
d'Utrecht" en zonder kleuraanduidingen
op cie lakafdruk van W, de Gruyter 167o

te Utrecht,
Met de geringe wijziging, dat de ster in
een hermelilnen schildhoofd voorkomt
vond ik hetzel{de wapen in het Ms.

wapenboek ,,de Batavische Adelaar" als

wapen van Mr, W. de Gruyter in 1648
raad van Utrecht, Het Armorial G6n6ral
beschrijft hei wapen eveneens met de
ster in een hermelijnen schildhoofd doch
achtpuntig, terwijl het wapen van Bartho-
lomeus de Gruyter, raad van Utrecht,
overleden 1685 in het Ms, waoenboek
Graf en Wapen, deel l, {olio 162, is a{-
gebeeld met de ster vijfpuntig in de
bovenhelft van een doorsneden schild.

9t. -rlndnu.a ia de Ap,aeA,etmheiliy uan de ge*lidan.
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UTRECHT, ll Mel 1949,
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7,a krijgt U Uw Derz,ameling cowpleet !

Wanneer U lenminste 10 bonnen of wapenplaatjes hebt, kunt

U ze rullen (niet schrifteh1k) bli de Ruilcenirale, Biltstraat 65

te Utrecht,

Deze ls 's Woensdagsmiddags geopend van 2 tot 6 uur.

Over ruiling of toezendlng dezer wapens kan niet met LUBRO

gecorrespondeerd worden. Ook in de {ilialen of bil de bakkers

kan nlet geruitd worden. Zo spoedig mogelilk komt er een

gemakkelilker rutlgelegenheld,

En nu maar al Uw kennlsscn vragen, de waardebonnen voor

albumplaatjes, welke verpakt worden bti Lubro Ontbtltkoek

voor U te bewaren ; des ie sneller groeit Uw wapenverzame-

ling, Dat U bi1 het beoefenen van de wapenkunde veel

genoegen zult beteven, ls de overtuiging van de Lubro-

Verkooplelding.
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