Wapenbrief

De

Vlaamse

Regering

Gelet op het decreet van 3 februari 1998 houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van voornoemd decreet;
Gelet op het verzoek ingediend door de aanvrager;
Gelet op het eensluidend advies van de Vlaamse Heraldische Raad;
Verleent de Vlaamse Regering aan Yves Raymond Evariste De Baets, kolonel militair administrateur in ruste, commandeur in de Kroonorde,
officier in de Leopoldsorde, geboren te Bressoux op 4 juli 1936, het recht het wapen te voeren zoals hier is beschreven en afgebeeld:
In sinopel een stormram van goud, uitkomend uit de linkerflank, vergezeld van drie penningen van zilver.
Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden
van goud en van sinopel. Helmteken: een rad van goud, gevleugeld van zilver.
Wapenspreuk : VOLHARD IN TEGENSPOED in letters van goud op een lint van sinopel;
Bepaalt dat voormeld wapen mag gevoerd worden door de begunstigde en zijn naamdragende afstammelingen, zowel mannelijke als vrouwelijke,
waarbij enkel de mannelijke het wapen kunnen overdragen;
Beveelt aan de Vlaamse Heraldische Raad deze wapenbrief in te schrijven in het daartoe bestemde wapenregister en hem in het Belgisch Staatsblad
bekend te maken.
Gegeven te Brussel, op 2 februari 2002.
Wapenregister onder nr 17
De Secretaris
van de Vlaamse Heraldische Raad

De Voorzitter
van de Vlaamse Heraldische Raad

De Vlaamse Minister van Binnenlandse Aangelegenheden
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid

De Minister-president
van de Vlaamse Regering

Verantwoording:
Kleuren : sinopel (groen) en goud: de kleuren van Waarschoot van waar de oudst bekende voorouders stammen.
Militaire stormram (zonder kettingen): verwijst als symbool naar de moeflonkop die voorkomt in de verschillende wapens De Baets uit het Meetjesland, het Gentse en ook
naar het beroep van de aanvrager en van zijn vader Roger (militair).
Penningen van zilver: verwijst naar het beroep van de aanvrager in het Leger en nadien in het burgerleven (militair administrateur, loon- en weddenadministratie)
Helmteken: gevleugeld rad: verwijst naar het beroep van de grootvader Raymond (autobouwer) en naar de betrokkenheid van de aanvrager in de Rotary (medeoprichter in
1978en oud-voorzitter van de eerste Nederlandstalige Rotary Club in Brussel).
Wapenspreuk: VOLHARD IN TEGENSPOED: verwijst naar de bijzonder moeilijke levensomstandigheden van alle voorouders en het feit dat zij er zich hebben moeten
doorslaan.

