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Leuk dat je deelneemt aan de (online) workshop
‘familiewapens maken’ van
Stedelijk Museum Coevorden
Je hebt net de video gezien van onze medewerker
waarin ze je iets vertelt over familiewapens.
Nu gaan we zelf aan de slag!



Check of je alle spullen in huis hebt:
printer om dit workshopboekje te printen

Schaar

Lijm of plakband

Stiften, potloden

INFORMATIE UIT DE VIDEO
We gaan een familiewapen maken.
Een familiewapen is sinds de middeleeuwen een manier om je te onderscheiden van
anderen. Om te laten zien wie je bent. Een beetje wat we nu doen met bijvoorbeeld
kleding. Een familiewapen is een beeldmerk, iets waaraan je aan het beeld kunt
herkennen bij wie het hoort. Dat is heel lang gelden begonnen (11 e eeuw), omdat
iedereen als ridder dezelfde harnassen droeg, was het soms lastig te zien wie vriend
was en wie vijand. Daarom moesten ridders een teken op hun wapenschild (laten)
maken. Zodat mensen konden zien we je was. Vroeger waren er mensen die deze
wapens speciaal maakten. Een beetje zoals je nu mensen hebt die bijv. kleding
ontwerpen, had je toen mensen die de wapens op de schilden ontwierpen. Alle
wapens die werden gemaakt werden geregistreerd in een wapenboek. Daarin stonden
alle wapens die er al gemaakt zijn. Zonen van ridders bleven vaak hetzelfde wapen
gebruiken als dat van hun vader. Dat ging een tijdje door. Zo ontstond het
familiewapen. In de 13e eeuw gingen ook steden, gilden en belangrijke burgers een
familiewapen gebruiken.
Veel familiewapens van vroeger bestaan uit veel kleuren en bijzondere vormen. Ook
staat er altijd een wapenschild op het familiewapen.
Een familiewapen bestaat eigenlijk uit 5 onderdelen.
Bekijk snel de afbeelding op de volgende pagina!

We gaan nu zelf aan de slag! In 5 stappen gaan we een
familiewapen maken. De afbeelding op pagina 4 is daarvoor
het voorbeeld.
Dit zijn de 5 stappen:
1. wapenschild
Het wapenschild is de ‘’basis’’ van het familiewapen. Daarom is het
ook centraal / in het midden geplaatst. Dit schild droegen de
ridders tijdens een gevecht. Aan de versiering op het schild konden
ridders elkaar herkennen.
2. helm
De helm staat symbool voor de helm / bescherming die de ridder
draagt. Hoe moet die van jou er uit komen te zien?
3. Dekkleden
Dekkleden werden bovenop de helm geplaatst en zijn versiering
én ‘bescherming’ van de helm in het wapen. Hoe groot maak je
die van jou?
4. Wrong
Een wrong is een opgerolde doek tussen de helm en het helmteken.
Deze staat bovenop het wapenschild. De wrong werd
aangebracht om de helm te beschermen.
5. Helmteken
Een helmteken staat helemaal bovenaan op je familiewapen.
Hoe groot wordt die van jou?

1. wapenschild
Pak een leeg vel papier om op te tekenen. A4 is prima.

Kies één van bovenstaande vormen als
basis voor je wapenschild.
Teken deze vorm na op je papier.
Je hebt nu een vorm voor je wapenschild.

1. wapenschild
Je hebt nu de vorm voor je wapenschild.
Dan gaan we nu de vlakverdeling kiezen.

Welke indeling kies jij voor je wapenschild?
Je mag zelf de kleuren kiezen!

Als je een indeling hebt gekozen, kleur je alvast je
wapenschild in.
Stap 1 is klaar.

2. helm
We gaan nu verder met het maken van een helm.

De helm komt bovenop je wapenschild te staan.
Hieronder een aantal voorbeelden van

familiewapens.
Je mag helemaal zelf weten hoe je helm eruit komt
te zien. Tekenen maar!

Hierna is stap 2 klaar.

3. dekkleden
De volgende stap is het maken van een dekkleed.
Daarna kun je verder met stap 4.
Pssst… op de laatste pagina staan allerlei

voorbeelden, misschien heb je daar iets aan ;)

4. wrong
Je gaat nu verder met het maken van een wrong.
De wrong dient als bescherming en is vaak heel
zacht in het echt. Het kan een opgerolde doek zijn,
maar ook iets anders dat zacht is.

Wat gaat die van jou worden?
Als je deze hebt gemaakt kun je verder naar stap 5.

5. helmteken
En dan alweer de laatste stap voor je familiewapen.
Stap 5: het maken van een helmteken:

de versiering aan de bovenkant van je
familiewapen.
Als je deze stap hebt afgrond, kun je er nog voor
kiezen om je familiewapen extra te versieren met
bijv. glitters of foto’s van je familie.

Eindresultaat
Dankjewel voor je deelname aan deze workshop.
We hopen dat je het leuk vond.
Normaal gesproken zouden we je graag in het
museum ontvangen, waar we ook wel eens
familiewapens van hout maken. Dan heb je dus
een schild dat je ook echt vast kunt houden!

Laat weten wat je van de workshop vond en deel
je eindresultaat met ons via Facebook, Instagram
en/of Twitter.
Tag ons en gebruik de
#stedelijkmuseumcoevorden

