
"Hebben we een familiewapen"? 

"Hebben we een familiewapen?" Die vraag wordt veel gesteld aan 

familieonderzoekers. In de top-zoveel van meest gestelde vragen 

volgt hij direct op de absolute koploper: "Hoe ver ben je al 

terug?" Voor een aantal takken van Kelderman(s) luidt het 

antwoord op die eerste vraag dat er inderdaad een familiewapen 

bestaat. 

In onze familie kennen we 4 familiewapens; Tak Cornelis 

Kelderman-Willem Kelderman-Fam Keldermans en Fam 

Kelderman. De onderlinge relatie is nog niet vastgesteld. 

Wat zijn familiewapens? 

Het gebruik van familiewapens stamt uit de middeleeuwen: edellieden droegen tijdens de 

strijd een herkenningsteken omdat ze anders in hun harnas en helm niet herkenbaar waren 

voor hun bondgenoten. Geleidelijk aan gingen families zich van generatie op generatie 

bedienen van hetzelfde symbool of dezelfde combinatie van symbolen. Die symbolen werden 

later ook gebruikt op de zegelstempels waarmee officiële stukken (oorkonden of charters) 

werden bezegeld. Dat gebeurde omdat in die tijd zelfs edellieden meestal niet konden 

schrijven en dus geen handtekening konden zetten. Dat gold ook voor anderen, en daarom 

breidde het gebruik van familiewapens zich uit tot andere vooraanstaande families. 

De wapens van adellijke families zijn vastgesteld bij koninklijk besluit en geregistreerd bij de 

Hoge Raad van Adel. Andere familiewapens, of ze nu al eeuwenlang gevoerd zijn of kort 

geleden ontworpen, kunnen onder bepaalde voorwaarden worden opgenomen in het 

wapenregister van het Centraal Bureau voor Genealogie of in andere registers. Zo'n registratie 

heeft echter geen formele betekenis. 

Een wapen is dus gekoppeld aan een familie en niet aan een achternaam. Je kunt niet afgaande 

op iemands naam aangeven hoe zijn familiewapen eruit ziet. Er moet altijd worden nagegaan 

of de betrokkene inderdaad tot de familie behoort waarin het wapen is gevoerd. Er zijn firma's 

die het aandurven om afbeeldingen van familiewapens te koop aan te bieden zonder enig 

onderzoek te hebben gedaan naar de familierelaties van de betrokkenen. In veel gevallen gaat 

het om wapens van heel andere families. 

 


