VAN EGMONDS WAPEN
Het aloude stamwapen van de Heren en Graven van Egmond zie er als volgt uit:

op rood zes gouden winkelhaken.
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Anthonius Hovaeus, in zijn Chronijck van Egmond, 1630, blz 33;
Want Heer Radtbout de eerste Heer van Egmondt, (739-792),
om zijn wonderlijcke Justitie en Maticheijt van leven,
verkreegh hij tot een Wapen
ses Gulden Winkel-Haecken in een roodt veldt.
Simon van Leeuwen, in zijn Batavia Illustata, deel 2, 1685, blz 955;
Het Wapen van Egmond sijn ses dubbele kepers, of Winkelhaken houcks-gewijse,
den Schilt geheel vollende, eerst van Gout, daar na van Keel of Rood, en soo voort;
door welke Winkelhaken beduyd werden de ses Ridderlijke deugden, daar mede
een groet Edelman behoort voorsien te zyn; als Geregtigheydt, Dapperheydt,
Gestadigheydt, Voorsigtigheydt, Lydsaamheydt, en Sagtmoedigheydt.
Over dat Wapen, en het gebruik ervan bij het nageslacht van een bastaard-tak uit deze familie,
gaat het volgende verslag van een kleinschalig onderzoek in de eigen verzameling digitale documenten.
Het wapen van Egmond is in Enkhuizen bekend door twee geslachten. Die van Egmond van
Nijenburgh, die het volle Wapen van Egmond voerde, en die wel bekend is van grafzerk en
Brandts Wapenkaart, maar die ik hier niet verder zal behandelen omdat die uit een andere
bastaard uit de Egmond familie stamde.
Het tweede geslacht waardoor het wapen van Egmond in Enkhuizen bekend werd was die van
Semeyns. Meinert Simonsz, zoon van den Ouden Simon Semeyns, die rond 1557 was gehuwd
met Geert Simonsdr, een achterkleindochter van de bastaardzoon van Jan van Egmond de 1e
Graaf van Egmond. Via haar komt het wapen voor het eerst voor in Enkhuizen, na koppeling met
het wapen van Semeyns. Links op goud vijf groene klaverbladen 2-1-2; rechts op rood zes
gouden kepers. Zo was ook dit wapen op hun graf te zien, Westerkerk Middenkap 394, al is dat
in de Franse tijd uitgekapt. Het Wapen van Egmond bleef nog vele generaties in deze tak van de
familie op hun wapenschilden en zegels uitkomen.

Boek SVD-279-23, Semeyns de Vries van Doesburgh, begin 20ste eeuw.

Volgens de eigen gelederen stamt het geslacht van Egmond uit de Friese Koning Radbout. Dat is
nogal omstreden en blijkt nergens uit de officiele aktes of documenten. Ook het verhaal dat de
vrouw van Meinert Semeyns uit een bastaard van Egmond zou stammen is aan veel twijfel onderhevig. De eerste die het onder de aandacht van een groter publiek bracht was Pieter Johan
Buyskes met zijn boek; Het Privilege Semeyns uit 1907, waarin een enorme opsomming van materiaal de legende moest ondersteunen.
De volgende was Johan de Vries van Doesburgh met een stukje over Allert Jansz Groot, lid van
de Vroedschap van Enkhuizen, en vermeende bastaardzoon van Graaf I Jan van Egmond bij
Josina Heer van Waervershoef dochter, in de bekende boekenserie; Nieuw Nederlands

Biografisch Woordenboek van PC.Molhuysen en PJ. Blok, deel 2 uit 1912. Sindsdien komen
meerdere genealogen en geschiedschrijvers met dezelfde gegevens op de proppen in hun stambomen en artikelen.
Het probleem met geschiedschrijvers is wel dat ze zelf zo in hun eigen vakbroeders geloven, dat
ze bijna klakkeloos alles van elkaar overschrijven, zonder zelf te controleren of het klopt. Helaas
maken we ons daar allemaal schuldig aan in veel gevallen. Maar het kan wel eens misleidend
zijn.
Ten eerste is die de Vries van Doesburg, (schrijver stukje in NNBW), een dikke vriend van J.P.
Buyskes, (schrijver van het Privilegie Semeyns). Beiden zijn gelovige aanhangers van de Egmondlegende, en schreven daar fantasievol over met alles wat ze konden gebruiken. Zo hadden ze
beiden toegang tot het familie-archief Semeyns de Vries van Doesburg, en voegden daar van alles
aan toe (als eigenaars/beheerders ?).

Eerste pagina van het Grafzerkenboek in het Familiearchief Semeyns de Vries van Doesburg, nr. 28,
(waarin alle zerken der beide kerken worden beschreven); waar staat dat de vrienden Johan de Vries van
Doesburgh en Pieter Johan Buyskes samen een Bedevaart (naar Jeruzalem) hebben gemaakt in 1891.

Ten tweede staat er bij Brandt op blz 60-61 en 64-65, (de twee bootreizen naar Spanje van Karel
V in 1517 en 1523), nergens dat Allert Jansz erbij betrokken was, of de leider/kapitein oid
daarvan was. (fantasievol !). Op bladzijde 83 staat slechts dat zijn zoon Jan Groot Albertsz in

1537 oud-Burgemeester was, en op blz 108 dat Burgemeester Jan Groot Albertsz naar Utrecht
toog om priester Jan vrij te pleiten bij de Bisschop, en op blz 132 de twee vluchtende zonen van
Jan Groot Albertsz. De enige drie meldingen in Brandt van de nakomelingen uit Egmond.
Nergens krijgt hij een wapen van Karel V. De enige die een Treffelijk wapen krijgt is Gerrit Claes
Entsz van Enhuijsen op blz 39:

Brandt-60-61; geen woord over Allert Jansz Groot.

Brandt-64-65; geen woord over Allert Jansz Groot.

Brandt-39, waar Gerrit Entsz een TREFFELIJK wapen krijgt.

Dat treffelijk wapen werd door JP.Buyskes in zijn boek overgenomen op blz 172, No. 60, in de
Verklaringe over Natuurlijken zoon van Jan 1e Graaf van Egmond, door Lamoraal van Egmond,
afgeschreven door Pieter Semeyns in 1733: 6e regel van onderen; Jan Groot Albert, namaals

Burgmeester, van dezelfde Keizerlijke Majesteit met een Treffelijk Wapen bij zijn schild, ons
kwartier Van Egmond verleent, ... (anders dan NNBW, wat een heel ander wapen beschrijft).
Even daarboven staat dat Graaf Jan een zoon verwekte bij Josina van Wervershoef, genaamd
Albert (Jansz), en om zijn grote statuur Groote Albert werd genoemd, en van Karel V tot
Vroedschap van Enkhuizen was gemaakt. Dat hij Vroedschap is geworden staat ook in NNBW,
daar staat ook bij dat hij dat bij handvest kreeg in hetzelfde jaar als de bootreis naar Spanje,
1523.

Buyskes-Priv-172, Jan Groot Alberts krijgt een TREFFELIJK wapen van Karel V.

NNBW-II-532, Allert Jansz Groot krijgt een ander wapen van Karel V.

In het bedoelde Handvest van Karel V (te vinden in Hoof-63-64-65), met betrekking tot het
Vroedschap van Enkhuizen op 20-3-1523, wordt er nergens melding gemaakt van een individu
bij naam, ook niet van een Allert of Albert Jansz oid, en ook niet van een benoeming van iemand
persoonlijk. Het is gewoon een lang stuk technische wetgeving, getekend door de Keizer met zijn
zegel in Mechelen. In gelijk het volgende akkoord tussen de Zoutzieders en de Burgemeesteren
van Enkhuizen, staat wel de Handtekening van Jan Groot Albertsz, (al staat hij in de rij
Burgemeesteren, Schepen en Vroetschappen zonder onderscheid) in 1531. Misschien dat de
heren Buyskes en de Vries van Doesburg deze twee Handvesten hebben gecombineerd tot het
verhaal van Vroedschap bij Handvest door Karel V in 1523. (Fantasievol !). Al kan het gerust zo
zijn dat hij bij de Vroedschap was aangesloten, en zelfs in dit jaar. Maar niet door dit Handvest!

Hoof-63-64-65; het enige Handvest uit dit jaar bekend, geen enkele melding van Allert Jansz Groot.

Eigenaardig is ook de twee verschillende wapens die zij als vrienden opgeven: NNBW zegt: Allert
Jansz Groot de rood en wit gemengde leeuw en baarn met twee gouden olijftakken in 't kruis
over de anderen bij zijn wapen van Egmond, en Priv-172 zegt: Jan Groot Allertsz met een
treffelijk wapen bij zijn schild, ons kwartier van Egmond verleent.

NNBW-II-532; Allert Jansz Groot krijgt wapen van Karel V.

Priv-172; zijn zoon Jan Albertsz Groot krijgt ander wapen van Karel V.

Ofwel: vader krijgt twee olijftakken over zijn schild met wit/rode leeuw en barensteel/Egmond;
ofwel hij krijgt de rode/witte leeuw en barensteel met twee gouden takken in 't kruis, op zijn
eigen wapenschild met Egmond? Maar krijgt de zoon dan een Kwartier van Egmond op zijn
vaders wapen van Egmond???.

Ze spreken elkaar nogal tegen, want alle twee de beschrijvingen der wapens kunnen niet
kloppen. En Keizer Karel had wel iets anders aan zijn hoofd dan al die bollebozen uit die dorpen
en gehuchten uit zijn enorme Rijk met paardenwagen van wapentekens te voorzien.
Daarnaast zijn die olijftakken een typisch Jeruzalem-bedevaarders symbool, (werden er palmtakken bedoeld ?). Daar is bij Allert Jansz Groot ook geen enkele sprake van. Ik vraag me dus af
waarom hij die twee gouden olijftakken op zijn schild krijgt. Zijn zogenaamde voorvader Manke
Jan Graaf 1 van Egmond had wel een palmtak vast op een schilderij van hem, maar hij was dan
ook als bedevaarder in Jeruzalem geweest.

WF-ON, Manke Jan als Bedevaarder met Palmtak.

De twee wapens zijn ook moeilijk te lezen. De een is een vrijkwartier van Egmond op zijn eigen
wapenschild, onduidelijk met welk eigen wapen dan. De ander is een gedeeld of gevierendeeld
wapen, met rood/wit gemengde leeuw en barensteel, en met Egmond, waarover dan een hartschild met de twee olijftakken. Of het is een gedeeld wapen met links een rood/wit gemengde
leeuw met barensteel waarover twee olijftakken, en dan rechts Egmond? Het is onduidelijk hoe
dit gezien moet worden, net als de achtergrondkleuren.
Het beschreven wapen van zoon Jan Albertsz Groot komt uit een kopie van een afschrift van een
verloren geslachtsrekening, welke gezien en bevestigd was door een verklaring van Lamoraal van
Egmond in 1601, en van welke verklaring Notaris Arent van der Goes in 1687 een afschrift
maakte, en Pieter Semeyns in 1733 een kopie. Aangezien de familie al eeuwen met de
geslachtsboom rommelt, kunnen we deze kopie van een afschrift van een bevestiging van een
door Lamoraal geziene geslachtsrekening, als weinig waardevol beschouwen. Dat een kopie van
een afschrift van een geslachtsboom géén bewijs is voor de juistheid van de gegevens in een
dergelijk kopie mag duidelijk zijn, vooral in families waar nogal eens de afstamming wordt

opgeschroefd. Hierbij wijs ik op het volgende artikel van P. Beelaerts van Blokland in Ned.Leeuw1938, die zegt:

NL-1938-26; hier wordt al duidelijk met de geslachtsboom gerommeld.

En van Leeuwen in zijn Batavia Illustrata II uit 1685, blz 945, die het zo schrijft:

Van Leeuwen, Batavia Illustrata deel 2-945; veel gerommel.

En JF. Daarnhouwer in Gens Nostra-1955, blz192, heeft dit te melden over de kopie van het
afschrift:

Gens Nostra-1955-192; waar staat dat de opgemaakte stukken geen enkel
bewijs voeren en zonder bronnen zijn opgesteld.

En deze kopie van dat afschrift is de basis waar het verhaal over het kwartier van Egmond op
steunt. Zonder aanwijzing over datum of plaats van handeling, en zonder reden waarom Keizer
Karel deze futiele moeite zou doen in zijn drukbezette regering. Als Jan Groot Albertsz
Burgemeester was toen hij het wapen kreeg, zoals lijkt uit kopie/afschrift, moet dat ná 1539 zijn
geweest, (of een paar jaar eerder indien hij oud-Burgemeester was in 1537). Zijn vader kreeg zijn
wapen echter na de overtocht naar Spanje en de toetreding tot de Vroedschap in 1523.
Bij het eerste wapen van 1523 krijgt hij van Karel V nieuwe tekens op zijn schild van Egmond.
Zijn zoon krijgt echter een Kwartier van Egmond bovenop zijn eigen wapen. Dit kan bijna niet
van een Keizer als Karel V komen. Die was echt niet achterlijk of zo. Die had een zeer gedegen
administratie en vele geleerden onder zijn gelederen, en zo een wapenschenking lijkt mij
onmogelijk. Ze zullen dan ook nergens anders te vinden zijn dan in de papieren van Johan de
Vries van Doesburgh en Pieter Johan Buyskes.
Die hele bastaardzoon van Jan I van Egmond wordt bijna nergens vermeld in de officiele en
minder officiele stambomen van de familie Van Egmond. De enige die dat wel doet geeft als bron
het Privilegie Semeyns. Lekker makkelijk zó overgenomen en verkort weergegeven:

AWE. Dek: Genealogie der Heren en Graven van Egmond, 1958, blz 52; klakkeloos.

Dan het wapen van vader Allert/Albert Groot Jansz, of Groote Albert, die van Karel V de rood en
wit gemengde leeuw en baarn met twee gouden olijftakken in ’t kruis over de anderen bij zijn wapen van Egmond kreeg. Dat verhaal blijkt te steunen op een vrij oud Wapenboek in het Familiearchief Semeyns de Vries van Doesburgh, toegang 142, inventnr 10. Daarin staan in keurige

rijen de hele stamlijst met wapens en al, vanaf Koning Radbout tot Gerrit van Egmond van
Rijnsburg geboren in 1646. Een prachtige verzameling wapens van deze belangrijke familie,
maar wie dit alles geschreven en getekend heeft is onduidelijk, net als het tijdstip waarop dit is
gedaan. Het lijkt halfweg de 18de eeuw, maar kan iets ouder zijn. Het handschrift is moeilijk te
lezen en of alle data klopt is geheel onzeker. Als het een aanhanger van de opsmuk is, dan moet
er zeker sceptisch naar gekeken worden. Aan het eind van de stamreeks volgen er twee bijna
blanco bladzijden, waarna de stamboom verder gaat met Jan Graaf 1 van Egmond, die al
behandeld was in zijn huwelijk met Werdenburg. Of dit door dezelfde schrijver gedaan is als al
het voorgaande is moeilijk vast te stellen. De handschriften lijken wel wat op elkaar. Maar dit
vervolg moet het helaas zonder de mooie wapens stellen die al de voorgaande pagina’s sierden.
Dat is wel een eigenaardige stijlbreuk, net of het er nog snel even achteraan is gekrabbeld, en er
geen tijd meer was om het netjes af te maken. Hier een voorbeeld van zo’n pagina:

Boek SVD-280, blz 10; waar ieder zijn eigen wapen heeft.

Dan is dit de pagina met het vervolg, maar zonder wapens:

Boek SVD-280-20; de bastaard van Egmond uit Jan Graaf 1.

Met hier een vergroting van de wapenbeschrijving:

SVD-280-20; Jan Albertsz Groot van Egmond.

Er staat dus: Jan van Egmond de Groot, troude met Grietje, dochter van Rijke Fredric Sijmons,
hij voerde met Keyser Carel uijt Holland en kreeg van hem de roode en Witte gemengde leeuw en
baarn met twee goude Olijftakken in’t kruijs over den anderen bij zijn Waepen van Egmond, hij
was Burgemeester van Enchuijsen inde jaaren 1539, en 1541, liet na tien kinderen.
Dit is waarschijnlijk de bron waar J. de Vries van Doesburgh en PJ. Buyskes uit naschreven. Alleen krijgt Allert Jansz Groot het wapen met de olijftakken van de Vries van Doesburgh, terwijl
hierboven staat dat het zijn zoon Jan is. En zoon Jan krijgt van Karel V het kwartier van
Egmond bij Buyskes.
Het is zelfs mogelijk dat een van deze twee heren bovenstaand stuk zelf hebben toegevoegd. Al
staan er direct aanwijsbare fouten in, en zal het reeds eerder geschreven zijn uit minder betrouwbare bronnen.
Nog vreemder wordt deze zaak als men het gedeelde wapen van Semeyns met Egmond bekijkt.
Dat is gedeeld; A. Semeyns (op goud vijf groene klaverbladen 2-1-2); B. Egmond (op rood zes
gouden kepers). Ofwel: de vrouwkant krijgt het volle Egmondwapen, terwijl er door Karel V een
kwartier was toegezegd. Dit Egmond kwartier werd door meer bastaarden uit de omvangrijke
Egmondfamilie gedragen. Het was in die tijd de gebruikelijke manier voor bastaarden uit
Egmond om dit op deze manier kenbaar te maken.

Dek-6; ook meneer Dek wijst hierop in zijn genealogie van Egmond uit 1958.

Gens Nostra-1955-194; JF. Daarnhouwer concluderend.

Daarnhouwer schrijft dus ook dat zij het wapen vol voerde, gedeeld met haar man. Terwijl ze een
achterkleindochter was van Allert Jansz Groot die de olijftakken enz. op zijn wapen van Egmond
kreeg. Haar Heer van Wervershoof afstamming werd daarbij geheel en al terzijde geschoven. Uit
een volgend Wapen-boek uit het Familiearchief Semeyns de Vries van Doesburgh, toegang 142,
inventnr. 6, staat een alliantiewapen van Meinert Simonsz Semeyns en Geert Simonsdr van
Waervershoef:

Boek SVD-279, blz 9; Alliantie wapens van Meinert Simonsz Semeyns en Geert Simons van Waervershoef.

Hier blijft haar afkomst uit Waervershoef dan ook blanco. Men had geen idee waar men moest
zoeken. Een Heer van Werverhoof is totaal onbekend in alle bronnen die er over dit gebied be-

staan. Al heb ik er de meeste niet van ingezien voor controle, vele anderen hebben dat wél gedaan, en ik geloof ze omdat er nog steeds geen sprankje bewijs is gevonden voor een Heer van
Wervershoof. Geen Akte, geen Erfenis, geen schenking, geen grafsteen, geen Hof of Herenhuis of
landgoed of kasteel/burcht oid, geen lidmaatschap of bestuursfunctie, geen verkoop of handelspapieren, niets. Toch geloofde de hele gemeenschap rond 1600, inclusief de Burgemeesters van
Enkhuizen en Prins Willem van Nassau, dat Semeyns aan de Huize van Egmond was gehuwd.
Ook Centen schreef het in zijn Vervolg op de Historie van Enkhuizen:

Centen-12; Willem van Nassau bevestigd in 1577 het Privilegie gegeven aan
Meinert Semeyns, die aan Egmond is gehuwd.

De volgende stap was niets meer dan logisch:

SVD-278-13; Semeyns/Egmond.

Als we een stamboomschema volgens de legende opstellen uit alle gegevens die zijn aangedragen,
komen we tot de volgende inductie:
Jan Graaf 1 van Egmond, (1438-1516), x Magdalena Werdenburg, = Egmond nakomelingen,
met Josina Heer van Waervershoef dr,
__I_____________________________
Allert Jansz Groot, of Groote Albert, x Geert Wiggers,
*1483Ws, +1534En, Vroedschap 1523,
_________________________________I_________________________________________
Wigger Allertsz v Egmond,
Jan Allertsz Groot,
Simon (?), Josina van Egmond,
x Suster M.Semeyns,
x Griet Fredriks (Swaert),
x IJsbrand Heer v Waervershoef
x Maritje Cornelis,
haar neef,
_I____________
_I_________
__I_________________
Josina Wiggers,
10 kinderen,
Simon v Waervershoef,
x Maerten ..,
x Suster Dirks Rootvelt,
_I________________
______________________________I_________________________
Madelena Maertens,
Josina Simons v Waervershoef Geert Simons van Waevershoef,
x Jan van der Wolff,
x Hendrik Jansz Hartshooft,
x Meinert Simonsz Semeyns,
_I________________
x Jacob Jansz Hartshooft,
_I________________
4 kinderen de Wolff, Medemblik, 6 + 8 kinderen,
9 kinderen Semeyns,
Geert Simons van Waervershoef brengt dus het wapen van Egmond aan dat van Semeyns, welke
dan gedeeld gedragen werd sinds die tijd, door hun en hun nakomelingen. Het wapen van haar
oma Josina van Egmond, die het uiteraard weer van haar vader kreeg. Al had die dan een wapen
met olijftakken en de roodwit gemengde leeuw met baarn. Zelf van Karel V gekregen.
Maar dat wapen kan door haar weer verlaten zijn, waarna ze opnieuw Egmond overhield en
doorgaf aan haar nageslacht. Dit kan zeker wel gebeuren in de Heraldiek. Het belangrijkste
wapen gaat vaak van generatie op generatie over, zonder rekening te houden met geslacht. Soms
in een kwartier, soms in een hartschild , of gewoon gedeeld. Hoewel er wel Heraldische regels
waren, werd er in vele families van afgeweken. Net als met namen in die tijd; je schreef ze zoals
jou het beste uitkwamen. Dezelfde rommeligheid komt men dan ook bij wapens tegen.
Bij de nakomelingen van Jan Allertsz Groot, noch bij die uit de twee broers Hartshooft zien we
het wapen van Egmond ooit nog terug! Wat wel een groot vraagteken oproept. De vraag naar de
afkomst uit Egmond komt dan ook alleen naar voren bij nakomelingen in die specifieke
Semeyns-tak. Geen nakomeling van Wigger Allertsz, Dijkgraaf te Medemblik, of van de 10
nakomelingen van Jan Allertsz Groot, waaruit toch belangrijke geslachten voortkwamen zoals de
twee Brouwers, Bok, en Schipper, enz. Noch van de Hartshoofden, van welk een dochter met
stamvader van Jan Laurensz van Loosen huwde. En van wie velen een afbeelding van hun
wapen nalieten. Doch op geen enkele daarvan, is de verwantschap met Egmond aan te wijzen.
Geen enkele persoon van al deze nakomelingen beroept zich er ooit op. Op die ene Gerben de
Groot na dan, die Lamoraal van Egmond die verklaring laat tekenen in 1601. Al is Gerben zelf
weer een omstreden nakomeling. AG. Vosdingh Bessem noemt hem niet in zijn genealogie in
jaarboek 1969 van het CBG!

Vosterman van Oyen, Wapenboek Aanzienlijke families-2, blz 154, als een feit in dit bekende werk.

Vreemd is ook dat Wigger Allertsz van Egmond, die Dijkgraaf was en in Medemblik woonde, op
zijn dubbele grafsteen geen wapen van Egmond laat zien, maar een gewoon huismerk. Geen
enkele aanwijzing op de grafzerk kan hem aan de Egmonds koppelen, of aan een zuster van de

Oude Semeyns. Bovendien is Wigger Allertsz echt geen aparte naam in Medemblik. In Fruins
Enqueste van 1494, blz 25, en zijn Informacie van 1514, blz 104, komt al een Allert Wiggersz als
Burgemeester voor in 1494 en 1514, die kan ook een zoon hebben gehad die Wigger Allertsz
heette en Dijkgraaf werd:

Fruin-Enqueste, blz 25; Aelbert Viggertsz, *1471Mb, Burgmr in 1494.

Fruin-Informacie, blz104; Allaert Wiggerszoon is Burgemeester in 1514.

Bloys van Treslong zegt het zo in Gedenkwaardigheden, deel 4, blz 100:

Bloys-IV-100; Twijfel bij Bloys van Treslong over afstamming.

Johan de Vries van Doesburgh moet het zelf ook toegeven als de heer Daarnhouwer hem voor
zijn artikel in Gens Nostra van 1955 hier omtrent heeft gevraagd:

Gens Nostra-1955, blz 195; Johan verklaart geen enkel bewijs te hebben.

Zo blijft er van de hele verzameling gegevens een onduidelijke brij van wapens en relaties over
waar niemand nog een definitief uitsluitsel over kan geven. Sommige dingen zijn heel geloofwaardig en andere dingen lijken bijna onmogelijk. Aan de lezer en onderzoeker om uit te maken wat
men wel of niet gelooft. En we weten allemaal het verschil tussen geloof en wetenschap, toch?
Dat hij Karel V heeft overgevaren naar Spanje blijkt niet uit Brandt-60, 64.
Dat hij bij handvest Vroedschap is geworden blijkt niet uit Hoof-63-65.
Dat hij of zijn zoon een wapen van Karel V zou hebben gekregen, wordt alleen door de Vries van
Doesburgh en JP. Buyskes beschreven, de aanhangers van de Egmond legende.
Elk beschrijft daarbij een ander wapen voor de vader, en die van de zoon.
Door het schrijven van een artikel in NNBW-2 in 1912, en het uitgeven van het Privilegie
Semeyns in 1907, heeft de legende bekendheid gekregen als door kenners onderzocht zijnde.
Deze onbewezen aantekeningen uit hun Familie-archief duiken dan ook steeds weer op bij alle
latere geschiedschrijvers, zoals Melchior, Daarnhouwer, Brouwer, enz.
Als je dan naar een schetsje van het wapen zoekt, moet je wel weten hoe dat zo'n wapenschild er
ongeveer uit moet hebben gezien.
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