Nederlands Register Familiewapens
NEDERLANDS COLLEGE HERALDIEK

REGISTRATIEFORMULIER FAMILIEWAPEN
Aanvrager:
Naam: ___________________________________________________________ Titulatuur (evt.): ________________
Voornamen (voluit): _______________________________________________________________________________
Geb. datum en -plaats: _____________________________________________________________________________
Beroep (evt. voormalig): ____________________________________________________________________________
Adres en woonplaats: ______________________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________ Telefoon: ______________________
Namen ouders (voluit): _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Lidnummer NGV of HVG*): _____________________________
Wapen waarvoor registratie wordt gevraagd
Een kleurenafbeelding van het complete wapen in de vereiste kwaliteit moet worden bijgevoegd (zie infoblad).
Als het wapen een nieuw ontwerp is, stuur dan eerst een voorlopig concept wapentekening in ter advisering.
Beschrijving (evt. bijlage): ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Helmteken: ______________________________________________________________________________________
Dekkleden: _______________________________________________________________________________________
Is dit wapen ook elders geregistreerd? nee / ja, bij: ____________________ jaar / nr.: ________ (kopie meezenden)
Publicatie van genealogie (zo ja: titel, auteur, jaar + plaats): ________________________________________________
Moet het wapen tevens gelden voor schrijfvarianten van de familienaam? Nee / ja, dan dit toelichten in een bijlage.
Oorsprong van het wapen
A. Nieuw wapen: dit is in . . . . . voor aanvrager ontworpen door: ____________________________________________
en bestemd voor (nakomelingen van): _________________________________________________________________
De motivering, betekenis van de in het ontwerp gebruikte heraldische elementen aangeven in een bijlage.
B. Bestaand wapen: dit wapen werd, voor zover bekend, het eerst gevoerd door: (evt. bijlage)
Naam en voornamen: ______________________________________________________________________________
Geb. datum en plaats: ______________________________________________________________________________
Beroep/functie: _______________________________________ wonend te: __________________________________
Vindplaats van het wapen: __________________________________________________________________________
Publicaties: ______________________________________________________________________________________
Aanvrager verklaart tot de familie van bovengenoemde te behoren en kan bewijzen waaruit de afstamming blijkt.
Een beknopte stamreeks is bijgevoegd, zowel bij nieuw als bestaand wapen (zie vereisten aan de ommezijde).
Aanvrager stemt in met publicatie van de wapenregistratie, op papier, via digitale media en in databestanden.
Tegelijk met inzending van deze aanvraag is de aanbetaling voor opening van het dossier voldaan (zie ommezijde).
Datum: ________________________ Handtekening: _______________________________________________
Inzenden met bijlagen per post aan: Nederlands College Heraldiek, G.B.M. Beuving, Spoorven 617, 5464 PA Veghel.
E-mail: secretariaat-ned-college-heraldiek@ngv.nl
Toelichting: z.o.z.
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Toelichting aanvraag wapenregistratie
Let er op dat het registratieformulier compleet met alle benodigde bijlagen wordt ingezonden:
1. De stamreeks van de aanvrager en een overzicht van de familierelatie met eventuele wapenvoerder (zie onder);
2. Een duidelijke kleurenafbeelding (scan of foto) van de volledige wapentekening door een erkend heraldisch
tekenaar (graag tevens digitaal), of eerst een concept wapentekening in geval van een nieuw ontworpen wapen;
3. Bronvermelding / vindplaats bij oude wapens, of bij nieuwe wapens de motivering van de gekozen heraldische
elementen van het wapenontwerp in relatie tot de familiegeschiedenis;
4. Literatuurvermelding van het wapen, en/of (voor zover van toepassing) de complete titelbeschrijving van een
genealogische publicatie over de familie;
5. Toelichting op de naam: wanneer is de naam voor het eerst gebruikt, beschreven in akten of aangenomen, en wat
zijn de schrijfwijzen in de huidige familie indien er actueel verschillende spellingen worden gehanteerd.
Maak tegelijk met inzending van uw aanvraag € 45,- (of € 30,- voor leden) over als aanbetaling voor opening van het
dossier. Rekening IBAN: NL34 INGB 0004 5445 37, t.n.v. College Heraldiek te Utrecht, o.v.v. “wapenregistratie” met
familienaam en evt. lidnummer NGV of HVG. Later ontvangt u een bericht met nota en verrekening aanbetaling.

Algemene aanwijzing voor de stamreeks bij wapenregistratie
Bij registratie van een familiewapen behoort een beknopte stamreeks van de aanvrager. Dat is de directe
afstammingslijn van vader op zoon vanaf de oudste gevonden voorouders tot de aanvrager zelf (en evt. diens
kinderen). De stamreeks wordt in het registratiedossier opgenomen en daarmee gearchiveerd.
Belangrijk is om de namen in de stamreeks compleet en voluit te vermelden en te voorzien van de gebruikelijke
genealogische basisgegevens (voor zo ver als mogelijk / bekend is).
De gegevens moeten minimaal omvatten: de geboorte- resp. doopdata, trouwdata en overlijden of begraafdata
(steeds plaats en datum en bij DTB religie vermelden) van de opeenvolgende stamhouders in de reeks. Bij de
huwelijken ook telkens evenzo de volledige naam van de echtgenote aangeven, zo mogelijk ook met vermelding van
de namen van haar ouders.
Geef ook de beroepen aan, de plaatsen waar men woonde en werkte, en eventuele verdere interessante of
kenmerkende zaken, zeker indien die in het wapenontwerp tot uiting komen.
Vermeld tenslotte eventuele bijzonderheden die bekend zijn over de familienaam en of er binnen de familie
spellingsvarianten zijn die nu nog bestaan.
Bij oudere en andere gegevens dan uit de Burgerlijke Stand of DTB-boeken moet worden aangegeven op welke
bronnen of documenten de genealogische relaties zijn gebaseerd. Wanneer de genealogie als boek of artikel is
gepubliceerd, dan graag deze als bron vermelden met complete titel, auteursnaam, plaats en jaar van uitgave.

Andere situaties
Bij een persoonlijk wapen is een volledige stamreeks niet noodzakelijk maar wel van de drie recentste generaties.
Bij de aanvraag van registratie van een vrouwelijk wapen in de moeder-dochter lijn wordt uiteraard een matrilineaire
stamlijn van moeder op dochter verwacht.

Het Nederlands College Heraldiek voor Wapenregistratie en Advies is een samenwerking van:
- Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), tijdschrift: Gens Nostra
- Hollandse Vereniging voor Genealogie (HVG), tijdschrift: Ons Voorgeslacht
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