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LUBR01 
Utrechtse Poorterwapens 
 
Utrechtse Poorterwapens. Onder redactie van Stichting 
„Neêrlands Sinnepop" te Utrecht. 
Uitgave: N.V. „LUBRO”, Luxe Brood- en Banketbakkerij 
te Utrecht. mei 1949 
 
12 bladen in een omslag met metalen klip, met 30 
wapenplaatjes om in te plakken; later uitgebreid met nog 
eens 30 plaatjes. 
 
LUBRO is het acroniem van Luxe Brood- en Banket-
bakkerij. Het bedrijf is in 1918 opgericht door drie 
Utrechtse bakkers en heeft bestaan tot 2004. 
In 1938 deed LUBRO met HUS bakkerijen in Den Haag 
en Vonk in Leeuwarden mee met de uitgifte van plaatjes 
van het verkeersalbum “De veilige weg” van de ANWB 
(zie bij ANWB pag. 4). In de vijftiger jaren heeft LUBRO 
samen met HUS nog een reeks van 5 plakboekjes 
uitgebracht met auto- en vliegtuigplaatjes en een over 
goochelen, waarvan er enkele ook door andere bakkers 
en diverse andere bedrijven zijn uitgebracht. 
 
Kenmerken 
Het album is een sterk vereenvoudigde versie van de wapenalbums van HAG van voor de oorlog. Het bestaat uit een 
omslag van dun karton, waarin de losse ongenummerde bladen met een metalen klip vastgehouden worden. Voorop 

staat het wapen van de stad Utrecht en op de achterkant het LUBRO-logo van een hoorn-
blazende bakker met het wapenschild van Utrecht en de domtoren op de achtergrond. Op de 
binnenkant van de omslag staat voorin een informatiekolommetje van de stichting Neêrlands 
Sinnepop en achterin informatie over het verkrijgen en ruilen van de plaatjes. 
Het eerste, gedateerde blad heeft op de voorkant een tamelijk hoogdravend voorwoord van de 
directie van LUBRO. Op de volgende twee bladen geeft de voorzitter van de genoemde 
stichting enige informatie over poorters en over wapens. Hierna volgen 8 bladen met de plaatjes 
en tenslotte nog een blanco blad. 
De plaatjesbladen hebben op de voorkant een bladkader en vier kaders om een plaatje in te 
plakken. Op de achterkant staat achter elk plaatje uitleg bij het wapen. Op de eerste zeven 
bladen zijn alle 4 de plaatjes ingevuld, en op het achtste blad de laatste 2. 
De plaatjes van circa 50 x 64 mm zijn onderaan op de voorkant genummerd 1 – 30. De 
achterkant is blanco. Bij HAG geven de wapenzegels een nauwkeurige weergave van de 
heraldieke kleuren. De plaatjes van LUBRO zijn vereenvoudigd, zilver is weergegeven als wit 
(blanco) en goud als donkergeel, en de kwaliteit van het drukwerk is matig. 
Hierna zijn nog eens 30 plaatjes uitgegeven genummerd 31 – 60, maar aanvullende bladen 
daarvoor zijn niet bekend. 

 
Inhoud 
De plaatjes tonen een familiewapen met daaronder de naam van de familie. 
Ze zijn getekend door Tjomme de Vries, een bekende tekenaar, illustrator en 
publi-cist die het boek “Reis in het heelal” (1958) schreef, diverse 
astronomische werken en diverse boeken over kunst en over leren tekenen. 
De teksten op de achterkant geven een beschrijving in gewone termen en 
aanvullende informatie over de vindplaats en over de poorterfamilie voor zover 
bekend. Over de betekenis van de wapens wordt niets gezegd. 
 
 
 
 

Soms is de betekenis van een wapen wel te raden, 
zoals bij dit wapen van de familie De Haas 

en op de pagina hierna familie De Haen.  
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