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EEN KORTRIJKS VENSTER OP DE FASCINERENDE
WERELD VAN DE HERALDIEK

TEN GELEIDE
Heraldiek is een oude fascinerende traditie
ontstaan in de middeleeuwen op het
slagveld. Via de tornooien verspreidt het
gebruik zich over alle lagen van de
bevolking, ook over ambachten en steden.
Verleden, heden en toekomst gaan hier
hand in hand. Heraldiek is niet alleen een
lokaal, maar ook een universeel
verschijnsel. Er zijn weinig landen,
deelstaten en steden die niet over een eigen
wapen beschikken.
De kleurencombinaties zijn beperkt
omdat een kleur nooit op een kleur, maar
altijd op een metaal (goud = geel + zilver =
wit) moet geplaatst worden of omgekeerd.
Zo vinden we de combinatie rood-wit
(keel-zilver) terug in Antwerpen, Leuven
en Kortrijk. In Europa voeren o.m.
volgende steden keel-zilver (rood-wit) in
hun wapen: Breda, Bremen, Erfurt,
Firenze, Genève, Lausanne, Lille (Rijsel),
Londen, Maastricht, Mainz, Milaan, Padua,
Pisa, Straatsburg, Trieste, Utrecht, enz.
Ook bij vlaggen zien we dezelfde
combinatie. Zo o.m. in de
gemeentevlaggen van Sint-Pieters-Leeuw,
Hoogstraten, Berlare, Leuven, Antwerpen,
Dendermonde, Wielsbeke, Rijkevorsel,
Spiere-Helkijn, Ieper, Deerlijk, Brakel,
Bertem, Schoten. Banistiek of
vlaggenkunde sluit nauw aan bij de
heraldiek, maar volgt toch zijn eigen
regels.
Kortrijk heeft als wapenfiguur de keper.
Ook deze figuur komt frequent voor. We
vinden die b.v. terug in de wapens van
Voorst, Weert, Zundert, Harelbeke,
Menen, Knokke, Lier, Tielt, Zinnik om er
maar enkele te noemen.
De keper werd al gevoerd door de

Kortrijkse burggraven. Hun invloed op de
regionale familiewapens is dan ook heel
merkbaar. Bij het overzien van de wapens
van de Kortrijkse weesheren is dit
overduidelijk: vander Plancke, de
Crytsche, Navegheer, Snellaert, Gheys, De
Hondt, de la Rue, Maelfaict, Maes, van den
Berghe, van Hoorne, Icx, Braye, de
Groote, Neerinck, Obrecht, du Jardin, de
Burchgrave, van der Mersch (Vermes),
Wallaert, van der Ghinst, Pauwels, van
Steenkiste, Ghellinck, Brakelman, Steyt,
Amerlinck.
De keper wordt ook gevoerd door vele
adellijke families of bezitters van
heerlijkheden, zeker in onze regio. We
noteren er enkele uit het Wapenboek van,
het Middeleeuwse Vlaanderen van Jean-
Marie van den Eeckhout: van de Walle,
van Gistel, van Dudzele, van Lake, van
Woestine, van Nevele, van der Gracht, van
Hemsrode, van Harelbeke, van Kortrijk,
van der Schaeghen, van Overbeke, de la
Chapelle, heer van Maarke en Maarkedal,
de Brune, heer van Beselare, heer van
Nieuwkerke, de Courtraisien, heer van
Bellegem, van Grysperre, heer van La
Douve, heer van Tollenaere, de
Maertsenaere. In het Wapenboek van
Vlaanderen uitgegeven door Dr. E. Warlop
voerden volgende families een keper in
hun wapen: heer van Gistel, heer van
Woestine, heer van Axel, heer van
Harelbeke, de la Clite (heer van Komen),
heer van Obeaux, heer van der Gracht, heer
van Dudzele, heer van Bevere, heer van
Zwevegem, heer van Emsrode, heer van
Beselare, heer van Ekelsbeke, heer van
Kooigem, heer van Drinkam, heer van
Bellegem, heer van ter Kouter, heer van La



Motte, heer van Sainghin-en-Mélanthois,
heer van Deerlijk, heer van Templeuve, du
Bois (heer van la Longuerie), heer van
Ravbecque (in Waasten).

Dit boek voegt twee delen samen. Een
eerste deel geeft ons een algemeen inzicht

wat heraldiek inhoudt onder de titel
‘Wegwijs in de wereld van de heraldiek’.
Het tweede deel richt zich meer specifiek
op Kortrijk: ‘Heraldiek van uit een
Kortrijkse bril bekeken’.

Johan Roelstraete

HERALDIEK

Illustratie uit Wapenboek de Gelre



WEGWIJS IN DE WERELD VAN DE HERALDIEK. I.

EERSTE BEGRIPPEN

HERALDIEK

Wat? Is de (historische) wetenschap die zich
bezighoudt met de bestudering van
(geslachts)wapens en alles wat daarmee
samenhangt, zoals hun ontstaan, ontwikkeling en
afbeelding.

De heraldiek houdt zich dus ook bezig met het op
de juiste wijze ontwerpen, afbeelden, beschrijven
(blazoeneren) en voeren van ‘heraldische’ wapens.

Etymologie. Het woord heraldiek is afgeleid van
heraut, een functionaris die aan de middeleeuwse
hoven namens de vorst mededelingen deed en
optrad als een soort ceremoniemeester bij
ontvangsten, feesten en tornooien. Deze herauten
moesten de deelnemers kunnen identificeren aan de
hand van de door hen gevoerde wapens. Ze hielden
dan ook een nauwgezette administratie van deze
wapens bij in wapenrollen of wapenboeken.

Met heraldiek wordt dus zowel wapenkunde als
wapenkunst bedoeld.

WAPENS
Wapens zijn herkenningstekens en symbolen van
een familiegeslacht, een functie of een ge-

meenschap, ontworpen volgens een aantal
specifieke regels, eigen aan het blazoen.

Deze niet zo uitgebreide regels die vooral de
kleuren betreffen zijn niet zo ingewikkeld als soms
voorgehouden wordt. Het zijn precies deze regels
die de West-Europese heraldiek van andere
systemen doet verschillen.1

Een andere definitie luidt:

Wapens zijn gekleurde, oorspronkelijk persoonlijke,
maar weldra erfelijke kentekenen van een geslacht
of gemeenschap, van zinnebeeldige betekenis,
voorgesteld door en afgebeeld op de afweerwapens
en kledij van de laatmiddeleeuwse krijgsman, nl.

schild, helm en dekkleden.
2

BLAZOENERING

Blazoenering is de beschrijving van de wapens.
bEen heraldicus of wapenkundige is een persoon
die een grondige heraldische kennis bezit. Hij kan

dus een wapen blazoeneren of ontleden.
3

Een heraldisch tekenaar of wapenkunstenaar
houdt zich bezig met de aanschouwelijke voor-
stelling van een wapen. Gewoonlijk beheerst hij de
grondregels van de heraldiek.



VERKENNING VAN DE LITERATUUR

De heraldische literatuur is heel uitgebreid en door het bos herkent men de bomen niet. Toch lijkt me de
aanschaf van enkele basiswerken belangrijk om op zijn minst vertrouwd te raken met het heraldisch jargon. Wat
men zich wil aanschaffen of gaan lezen hangt voor een deel af van de gekozen invalshoek (en van het
beschikbaar budget!). Is het b.v. de bedoeling om zich werkelijk te verdiepen in de heraldiek als wetenschap of
wil men alleen de basiskennis opdoen om zelf enigszins verantwoord een wapen te ontwerpen?
Voor dit hoofdstuk maakten we gebruik van onze eigen cursussen:

- Wegwijs in de wereld van de heraldiek (1999-2015). Deze cursus werd voor de eerste keer gegeven voor de
VVF-afdeling Dendermonde in oktober 1999. Een uitgewerkte versie (2015) werd gegeven voor de gidsen van
de Senaat.
- Heraldiek, van uit een Kortrijkse bril bekeken (2014) (verscheen ook in De Gids, tijdschrift West-Vlaamse
Gidsenkring Kortrijk).

In onze Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen (Roeselare, 1998, p. 403-413) geven we een
uitvoerige literatuurlijst. Ook in ons abc van de genealogie, Faro, Brussel, 2012, pp. 130-134.

Wie een bepaald werk opzoekt dient eerst de bestaande bibliografieën te raadplegen. Voor ons land zijn de
gedrukte heraldische boeken en artikels opgenomen in: Remi J. LEENAERTS, Algemeen genealogisch-
heraldisch repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden (Handzame/ Torhout, 1969-1985, 8 dln.). Meer
afgestemd op de heraldische werken is: Xavier de GHELLINCK VAERNEWYCK, Petit traité de la noblesse en
Belgique. II. Bibliothèque Héraldique (Brussel, 1948). Een overzicht van de belangrijkste bronnen en literatuur
voor de studie van de heraldiek in de middeleeuwen in: Raoul C. VAN CAENEGHEM, Introduction aux
sources de l’histoire médiévale (Turnhout, 1997, p. 511-521; meest recente uitgave, vroegere uitgaven in het
Engels en het Nederlands). Over de geschiedenis van de heraldiek: Gustav A. SEYLER, Geschichte der
Heraldik, Nuremberg, 1885-1889 (reprint Siebmachers Wappenbuch A) en E. Von BERCHEM, D.L.
GALBREATH, O. HUPP, K. MAYER, Beiträge zur Geschichte der Heraldik, Neustadt an der Aisch, 1972.

Heel belangrijk voor het Nederlandstalig gebied is het werk van J.C.C.F.M. VAN DEN BORNE, Bibliografie
van de Nederlandse heraldiek (‘s Gravenhage, 1994), hoewel meer op Nederland afgestemd. De ordening is
grotendeels gebaseerd op die van E. Hennings en C. Jochum. De Fransen beschikken over de bibliografie van
vader en dochter SAFFROY. Duitsland beschikt met de bibliografie van Eckart HENNINGS en C. JOCHUMS
over een uitstekend instrument.

Zoeken we een degelijk handboek dan zijn er voor het Nederlandstalig gebied de werken van Cor PAMA
(Prisma van heraldiek & genealogie ligt binnen ieders bereik en is nog verkrijgbaar). Samen met het bij het
ARA verschenen Heraldiek van Ernest WARLOP zijn deze werken onmisbaar voor de blazoenering van een
wapen in het Nederlands. Het handboek van Warlop is van het beste in het Nederlands (het verscheen ook in het
Frans), maar was eigenlijk bedoeld als handleiding bij de heraldische tentoonstelling in het centrum voor
praktische studie van de hulpwetenschappen der geschiedenis. Het bevat om die redenen dan ook geen
illustraties. Helaas is genoemde tentoonstelling ondertussen opgedoekt. Er ontbreekt voorlopig een goede
klapper om het werk toegankelijker te maken. Er verscheen ook een cursus heraldiek van zijn hand in Kursus
Heemkundige Vorsers, 2de cyclus, van het West-Vlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1980.
Ook goed zijn de werkjes van Johannes Abraham DE BOO: Heraldiek (Bussum, 1967) en Familiewapens, oud
en nieuw (‘s-Gravenhage, 1983). Van dezelfde auteur verscheen later: Familiewapens. Kentekens van
verwantschap, CBG, Den Haag, 2008. Carl-Alexander von VOLBORTH is de auteur van Heraldiek, De
Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 1981 (in het Engels uitgegeven onder de titel Heraldry, Customs, Rules and
Styles). Een Duitse uitgave van dezelfde auteur is Heraldik. Eine Einführung in die Welt der Wappen,
Stuttgart/Zürich, 1989. Oude uitgaven inspireerden latere auteurs: Colonel J.C.P.W.A. STEENKAMP,
Heraldisch vademecum, Amersfoort/Naarden, (1939-1940), 2 dln.; J. MELKENBEECK, Inleiding tot de
Wapenkunde, Brussel, 1944. Uiteraard zijn deze uitgaven gedateerd.



Vooral omwille van de goede illustratie zijn de werken van Ottfried NEUBECKER en Carl-Alexander von
VOLBORTH aan te bevelen (beiden Heraldiek genaamd). Het werk van Neubecker is voor verschillende
taalgebieden bewerkt, wat vergelijking van het heraldisch jargon in die talen mogelijk maakt.
Wat het heraldisch jargon betreft is één van de oudste werken Thomas DE ROUCK, Nederlandsche Herault of
adelik toneel zijnde een Historische Beschrijvinge van allerley Trappen van Adeldom alsmede van alderhande
wapenschilden in Koninckrijcken, Gemeenebesten, steden en volkeren van oude tijden af tot dese eeuw toe in
gebruyck geweest zijnde, Amsterdam, 1672 (facsimile Handzame, 1970).
Handig voor de taal is H.K. NAGTEGAAL, Heraldisch vademecum, CBG, Den Haag, 2003, 192 blzn. Van
dezelfde auteur is er ook een beknopte handleiding: Familiewapens, zoeken-ontwerpen-registreren, CBG, 2007.
Een goede inleiding vinden we in W.A. VAN HAM, Wapens en vlaggen van Noord-Brabant, De Walburg Pers,
1986. Een andere Nederlandstalige handleiding is Roelof VENNIK, Familiewapens, oorsprong en betekenis,
Rotterdam, 1988.
Heel goed is: Honoré ROTTIER, Marc VAN DE CRUYS, Heraldiek. Wapens kennen en herkennen, DF,
Leuven, 2004.
Ter gelegenheid van het 26ste internationaal congres voor genealogische en heraldische wetenschappen in
Brugge 6-11 september 2004 verscheen André VANDEWALLE (ed.), Te Wapen! Heraldiek, teken van gezag en
identiteit, Brugge, 2004.

Voor het Franse taalgebied, maar ook voor ons gezien heraldiek een Europees verschijnsel is, zijn alle werken
van Michel PASTOUREAU (° Parijs 1947) (niet voor niets de paus van de Franse heraldiek genoemd)
belangrijk maar nogal prijzig. Zijn Traité de héraldique is van het beste wat over heraldiek is verschenen. In de
reeks Découvertes verscheen Figures de l’héraldique (Parijs, 1996), een goede inleiding op de heraldiek en
betaalbaar!
Een mooi uitgegeven werk is Michel PASTOUREAU, L’art héraldique au Moyen Âge, Seuil, Paris, 2009.
Pastoureau is ook een specialist wat kleuren betreft en algemeen in symboliek. Hij wijdde aan de kleuren een
reeks Histoire d’une couleur: blauw (bleu / 2000), zwart (noir / 2008) (vert / 2013), rood (rouge / 2016) en geel
(jaune / 2019) (uitg. Seuil, Paris). In 2010 publiceerde hij bij Seuil Les couleurs de nos souvenirs. In
samenwerking met Dominique SIMONNET verscheen bij dezelfde uitgever in 2015 Les couleurs expliquées en
images. In Bestiaires du Moyen Âge (Paris, 2020) trekt hij de aandacht op deze middeleeuwse bron, vooral
belangrijk voor de wapenfiguren uit de dierenwereld.

Heel goed is Théodore VEYRIN-FORRER, Précis d’héraldique, Larousse, 2000, een door Michel Popoff
bewerkte heruitgave (o.m. een heel goede bibliografie van zijn hand). Zoals Michel Pastoureau is Michel Popoff
(° 1942) een autoriteit op het vlak van heraldiek. Vooral zijn uitgaven van wapenboeken zijn uitstekend (o.m.
Armorial des rois de l’Epinette de Lille (1283-1486), Paris, 1984).

Ook het vermelden waard zijn:
Claude WENZLER, Le guide de l’héraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons, ed. Ouest-France,
Rennes, 2002.
J.-P. GOMÉRIEUX, Les motifs de l’Héraldique. Variations & compositions, ed. Vial, Dourdan, 2013.

Tussen 1920 en 1970 verscheen in Frankrijk slechts één handboek van wetenschappelijke waarde: Rémi
MATHIEU, Le système héraldique français (Paris, 1946).

Als één van de beste handboeken wordt D.L. GALBREATH in de bewerking Léon JEQUIER, Manuel du
Blason (Lausanne, 1977) beschouwd.

Voor de blazoeneertaal is er E. DE BOOS, Dictionnaire du blason, Le Léopard d’Or, Paris, 2001, 507 blzn.
Recenter verscheen Pierre

JAILLARD, Les blasons. Art et langage héraldique, Hachette, 2013, 255 blzn. (met een inleiding door
Pastoureau). M. Pastoureau schreef ook het voorwoord voor P. de la PERRIÉRE & St. ROSSINI, Le blason.
Langage de l’héraldique, Paris, 2018.
Michel FROGER, L’Héraldique. Histoire, blasonnement et règles, Rennes, 2012 geeft talrijke voorbeelden voor
de blazoenering.

Een basiswerk is en blijft G.J. BRAULT, Early blazon. Heraldic terminology in the twelfth and thirteenth
century (Oxford, 1972). Aan afzonderlijke herautstukken zijn heel wat boeken gewijd. Zeker aan dierenfiguren
werd veel aandacht besteed. Over hun symboliek schreef Xosé Ramon Marino FERRO een prachtig uitgegeven



werk: Symboles animaux. Un dictionnaire des représentations et croyances en Occident, Paris, 1996
(oorspronkelijk in het Spaans verschenen). M. Pastoureau schreef boeken over de beer (l’Ours), de wolf (le
loup), het varken (le cochon) en de raaf. Von VOLBORTH belichtte de fabeldieren in Fabelwesen der Heraldik
in Familien- und Stadtewappen, Stuttgart/Zürich, 1996.

Voor Duitsland kunnen we Adolf Matthias HILDEBRANDT, bew. Ludwig BIEWER, Handbuch der Heraldik.
Wappenfibel (Neustadt an der Aisch, 1998, 19de uitg.) aanbevelen. Voor tekenaars is het prachtig werk van
Walter LEONHARD, Das grosse Buch der Wappenkunst (München, 1978) zeker aan te bevelen. Verder:
Christian ZENTNER (red.), Heraldik. Von Adler bis Zinne, Garant, Renningen, 2009 en Peter BAHN,
Familienforschung und Wappenkunde, Niedernhausen, 1990. Een goed tekenaar en bekend heraldicus is Hugo
Gerard Strohl. Zie o.m. zijn tekeningen in Deutsche Wappenrolle, Stuttgart, 1897 (reprint: Komet, Köln ).
Er bestaan niet zoveel boeken die bestemd zijn voor heraldische tekenaars. In het Nederlands is er het werk van
J. KUYPER, De heraldiek in bouwkunst en aanverwante vakken, Amsterdam, 1910. Ook ‘J. GODEFROY, De
hoofdzaken van de heraldiek voor tekenaars en decorateurs, Leeuwarden, 1938’ is bedoeld voor heraldische
tekenaars. F. PAMA-BROUWER, Heraldiek. Oorsprong, ontwikkeling en het tekenen van wapens, Alkmaar,
1946 ligt in dezelfde lijn. Een eenvoudige maar toch degelijke handleiding in het Duits is: Ralf STELTER, Das
eigene Familienwappen entwerfen. Heraldisceh Vorgaben. Grafische Gestaltung, Augustus Verlag, Augsburg,
1994.
Een latere Engelse heruitgave van een werk uit 1913 is: W.H.ST. HOPE, Heraldry for designers and
craftspeople, Mineola, New York, 1999.

Voor Groot-Brittannië is de oogst aan heraldische boeken trouwens heel groot. De zorg voor tradities en erfgoed
is daar niet vreemd aan. Een beknopte maar goede inleiding is het werkje van Anthony WAGNER Heraldry in
England (Penguin Books, Harmondsworth, 1946).

Van dezelfde auteur is het veel lijviger boek Heralds of England, Londen, 1967, 609 blzn. Een recenter goed
overzicht is The Oxford Guide to Heraldry van Thomas WOODCOCK en John Martin ROBINSON, Oxford
University Press, 1988. Van Stephen FRIAR zijn meerdere boeken op de markt, zo o.m. A New dictionary of
Heraldry (Sherbone, Dorset, 1987) en The Sutton Companion to Heraldry (Gloucestershire, 2004). Ook de
boeken van A.C. FOX-DAVIES staan in de bibliotheek van de meeste heraldici, o.m. A complete Guide to
Heraldry, Londen, 1985 (herziene ed. van 1909). Een goede handleiding is ook de herziene uitgaven Boutell’s
Heraldry bewerkt door J.P. BROOKE LITTLE, Londen-New York, 1973.
Van Stephen SLATER verscheen in meerdere talen Heraldiek. De geschiedenis en de hedendaagse toepassingen
van de wapenkunde, Utrecht, 2003. Interessant is hierin het hoofdstuk Heraldiek over de hele wereld.

Voor Zwitserland met zijn talrijke kantons is er Louis MÜHLEMANN, Wappen und Fahnen der Schweiz, Reich
Verlag, Luzern, 1977. Voor Oostenrijk is men schatplichtig aan Franz GALL, Österreichische Wappenkunde.
Handbuch der Wappenwissenschaft, Wien/Köln/Wedimar, 1992. Eveneens in het Duits gaf Gert OSWALD zijn
Lexicon der Heraldik uit (Mannheim/Wien/Zürich, 1985.

Voor Luxemburg is er het mooi uitgegeven werk van Jean-Claude LOUTSCH, Armorial du pays de
Luxembourg, Luxembourg, 1974. Belangrijk voor de wapenbeschrijvingen.

Voor het blazoeneren en de heraldische taal verwijzen we naar de al vermelde handboeken. Nuttig zijn ook die
werken die vele voorbeelden van wapenfiguren bevatten. Voor ons taalgebied gebruiken we de Encyclopédie
héraldique / Heraldische encyclopedie van J.L.M. Graafland en A. Stalins, De Haag, [1943]. Hoewel de taal wat
verouderd is, is het nog altijd bruikbaar, zeker door de tweetaligheid. Baron Stalins stond ook in voor een
Vocabulaire-atlas héraldique en six langues (Paris, 1952).

De meeste zijn echter in andere talen. Heel goed voor het Franse taalgebied is E. DE BOOS, M. CHATENET, C.
DAVY, Les armoiries. Lecture et identification (Parijs, 1994). Voor het Duitse taalgebied, maar met vertaling in
meerdere Europese talen (soms ook Nederlands) is het tweedelige Wappenbilderordnung van J. ARNDT, W.
SEEGER (Neustadt an der Aisch, 1990-1996) een kostbaar bezit. Ook Ottfried NEUBECKER, Grosses Wappen-
Bilder Lexikon der Bürgerlichen Geschlechter Deutschlands, Österreichs und der Schweiz (Augsburg, 1995)
bevat duizenden wapenfiguren, systematisch gerangschikt.

Emmanuel DE BOOS, Dictionnaire du blason, Paris, 2001 gaat uit van de Franse terminologie met vertalingen
in het Italiaans, Spaans, Engels en Duits. Heel goed zijn de talrijke voorbeelden van blazoenering. Jammer dat
het Nederlands ontbreekt. Ook in het Frans is Georges de CRAYENCOUR, Dictionnaire héraldique. Tous les
termes et figures du blason (Brussel, 1976) en Jean-Marie THIÉBAUD, Dictionnaire des termes du blason,
Besançon, 1994.
Groot-Brittannië is een land waar tradities in ere gehouden worden. Dat blijkt ook uit de talrijke heraldische
publicaties. Voor de encyclopedisch geïnspireerde werken kunnen we ons beperken tot J. FRANKLYN& J.
TANNER, An Encyclopaedic Dictionary of Heraldry, Oxford, 1970; C. WILFRID SCOTT-GILES, The



romance of heraldry, London/New York, 1957; P. SPURRIER, The heraldic art source book, London, 1997; R.
DENNYS, Heraldry & the heralds, London, 1982; Col. A.G. PUTTOCK, A dictionary of heraldry and related
subjects, Exeter/Devon, 1985; C. NORTON ELVIN, Elvin’s dictionary of heraldry, London, 1969.

Wie op zoek is naar adellijke wapens kan niet zonder Luc DUERLOO, Paul JANSSENS, Wapenboek van de
Belgische adel van de 15de tot de 20ste eeuw (Brussel, 1992-93, 4 dln.) dat in iedere grote bibliotheek wel te
vinden is. Het bevat alle wapens die ooit door de vorsten vanaf de Habsburgers in ons land werden verleend. Aan
te vullen met de Adelbrieven. Lettres patentes uitgegeven door Paul DE WIN (Racine, 1993-2000, 2001-2008 en
Homunculus, 2009-2013).
Voor de studie van wapens van de oude adel zijn de werken van Jean-Marie Van den Eeckhout onmisbaar:
Heren en ridders in het 14de eeuwse Vlaanderen. Wapenboek De Coninck (Sint-Niklaas, 2004) en Wapenboek
van het Middeleeuwse Vlaanderen (Sint-Niklaas, 2009, 2 dln.). Over de ridders van het gulden vlies: id., Le
grand armorial de la Toison d’or. L’armorial de Flandre (Sint-Niklaas, 1996). Voor het prinsbisdom Luik:
Seigneurs et chevaliers de l’évêché de Liège et des environs, in: Le Parchemin, nr. 412 (2014) pp. 290-348.
Voor adellijke wapens zijn de boeken van Pieter DONCHE een aanwinst. Verschenen o.m. Edelen en
leenmannen van Vlaanderen 1434, Berchem, 2010; Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren van
Vlaanderen 1464-1481-1495, Berchem, 2012 en Edelen, leenmannen en notabelen van Vlaanderen
1515/1542/1552, Brugge, 2019.

Wapenboeken en verzamelwerken van wapens worden veelvuldig gebruikt, maar helaas ook misbruikt. Dit is
vooral het geval met Rietstaps Armorial Général (die zijn bronnen niet opgeeft) en de vele uitgaven gebaseerd
op het Armorial de France van de D’Hoziers.4

Wie wil weten tot welke familie een bepaald wapen behoorde dient de zg. omgekeerde Rietstap, T. de Renesse,
te gebruiken. Opnieuw en beknopter uitgegeven door Jan Van HELMONT, Dictionnaire de Renesse, Leuven,
1992, 2 dln.

Wie op zoek is naar een Belgisch gemeentewapen moest zich voor 2002 behelpen met het Wapenboek van de
provinciën en gemeenten van België (Brussel, 1955) en het Supplement 1955-1968 (Brussel, 1969), werken van
Max SERVAIS. Vóór de gemeentewapens na de fusie was er alleen een uitgave over Antwerpse wapens: Piet
BAUDOUIN, Luc DUERLOO, Van evers en heiligen. Wapens en vlaggen van de gemeenten in de provincie
Antwerpen, Antwerpen, 1998.
Voor de Nederlandse gemeentewapens: J.H. KEUZENKAMP, Gemeentewapens in Nederland, ’s-Gravenhage,
1989. Voor de provinciewapens in de Nederlanden kunnen we verwijzen naar: H. DE VRIES, Wapens van de
Nederlanden, Amsterdam, 1995. Voor Franse gemeentewapens kunnen we verwijzen naar J.-J. LARTIGUE,
Armorial général des communes de France, Christian, Paris, 1995.

In 2002 verschijnt Lieve VIAENE en Ernest WARLOP, Gemeentewapens in België. Vlaanderen en Brussel,
Dexia, Brussel, 2 dln., ca. 1150 blzn. (De Waalse tegenhanger is eveneens verschenen.) Dit standaardwerk over
de gemeentewapens in ons land is o.m. heel nuttig voor degenen die een nieuw wapen willen ontwerpen en op
zoek zijn naar de kleuren van een wel bepaald gemeentewapen. Ze kunnen er zowel de nieuwe als de oude
wapens in terugvinden. Interessant is ook de geschiedenis van het betreffende gemeentewapen.

Belangrijke zegelverzamelingen zijn de werken van J. Th. DE RAADT, Sceaux armoriés des Pays-Bas et des
pays avoisinants (Brussel, 1897-1903, 4 dln.) (in 1999 door het ARA in anastatische druk heruitgegeven in 4
dln) en G. DEMAY, Inventaire des sceaux de la Flandre recueillis dans les dépôts d’archives, musées et
collections particulières du Nord (Parijs, 1873, 2 dln.) Ze kunnen helpen bij het zoeken naar een zegel waarop
eventueel een oud wapen wort afgebeeld. Over zegels: R. LAURENT, Sigillografie, ARA, Brussel, 1986. Mooi
is de uitgave van meerdere auteurs Les Sceaux, empreintes du pouvoir, Langlaude, Paris, 2001. Een goede
inleiding vind je ook bij Elisabeth C.M. LEEMANS-PRINS (red.), Zegels en wapens van steden in Zuid-
Holland, ’s-Gravenhage, 1966. Meer op Vlaanderen gericht is Vicomte de GHELLINCK VAERNEWYCK,
Sceaux et armoiries des villes, communes, échevinages, châtellenies, métiers et seigneuries de la Flandre
ancienne et moderne, Paris, 1935. Bij ons is het vooral de Kortrijkse rijksarchivaris Dr. Ernest WARLOP die
gewezen heeft op het belang van zegels. In zijn magistrale studie over de middeleeuwse adel The Flemish
Nobility before 1300 kon hij door de studie van de zegels heel wat verwantschappen tussen adellijke families en
generaties aantonen.

Wie de handschriftenverzameling van de Koninklijke Bibliotheek wil raadplegen zal veel hebben aan het
overzicht van C. VANDEN BERGEN-PANTENS, De heraldiek in de handschriften voor 1600 (Brussel, 1985).
Een hulpmiddel voor het opzoeken van een naam in een handschrift is het Groot alphabetisch register van
namen en blazoenen (Leuven, 1988) van J. Van HELMONT. Handschriften vormden ook het uitgangspunt voor
de uitgave en/of bewerking van wapenboeken. Zo is de studie van Dr. E. Warlop Wapenboek van Vlaanderen
(Handzame, 1972) gebaseerd op het manuscript Codex nr. 350 dat toen berustte in de Stedelijke Bibliotheek van
Kortrijk in het Fonds Goethals-Vercruysse. Voor de middeleeuwse heraldiek in Vlaanderen zijn de werken van



Jean-Marie VAN DEN EECKHOUT onmisbaar: Wapenboek van het middeleeuwse Vlaanderen, Sint-Niklaas,
2009, 2 dln. Voor Henegouwen verwijzen we naar J.-M. VAN DEN EECKHOUT, Armorial du Hainaut ancien,
Sint-Niklaas, 2015.

We verwijzen ook naar de inventarissen van fondsen en collecties : F. LYNA, Catalogue des manuscrits de la
Bibliothèque Royale de la Belgique. Dl. XII (heraldiek) (Brussel 1901-1948 / H.C. VAN PARYS, Inventaire
analytique du fonds Hauwaert-de Grez (Brussel, 1971).

Voor het wapenrecht moeten we ons nog steeds behelpen met de werken van L. ARENDT en A. DE RIDDER,
Législation héraldique de la Belgique (1595-1895). Jurisprudence du Conseil héraldique (1844-1895) (Brussel,
1896) en L. FOUREZ, Le droit héraldique dans les Pays-Bas Catholiques (Brussel-Leuven, 1932). Meer
specifiek over de adel Le droit nobiliaire et le conseil héraldique (1844-1994) - Het Adelsrecht en de Raad van
Adel (1844-1994) (Brussel, 1994).

Voorbeelden voor stedelijke heraldiek: Dendermonde. A.-L. DE VLAMINCK, et Guldenboek van
Dendermonde, Dendermonde, 1998 (reprint 1872).
A. DREESEN, De vlaggen van het Dendermondse stadhuis. Een staalkaart van middeleeuwse heraldiek,
Dendermonde, 1999.
Benoit KERVYN de VOLKAERSBEKE, Wapenschilden in Brugse straten, UWG, Brugge, 2020.

Over ridderschap met aandacht voor heraldiek zijn er veel referenties. We beperken ons tot enkele.
Richard BARBER, The reign of chivalry, New York, 1980.
Jan BARNES, Ridders en kastelen. Een historisch overzicht van de opkomst en teloorgang van het ridderschap,
Ketrkdriel, 2006.
Karl BRUNNER, Falko DAIM, Ritter, K,appen, Edelfrauen. Das Ritterdum im Mittelalter, Frechen, 1981.
Georges DUBY, La chevalerie, Paris, 1993.
Maurice MEULEAU, Histoire de la chevalerie, Rennes, 2014.

Heraldische tijdschriften

Internationaal: Archivum Heraldicum.
België: Kwartaalblad voor Heraldiek. Heraldicum disputationes (Krommelei 47, 2110 Wijnegem) (sedert 1996).
Een overzicht van verschenen artikelen in: M. VAN DE CRUYS (red.), Miscellania heraldica, Wijnegem, 2020,
12-25. .
Nederland: Heraldisch tijdschrift. Periodiek van de afdeling Heraldiek Nederlandse Genealogische Vereniging.
Nu opgenomen in het tijdschrift Gens Nostra.
Gen. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, CBG, Den Haag (vroeger Jaarboeken van het CBG: vooral Jaarboek
2000 – volledig gewijd aan de heraldiek – en Jaarboek 2013 ‘De genealogische werkplaats’ met een artikel van
Henk ’t Jong over ‘Veertig jaar wapenregister CBG’.
De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en
Wapenkunde, 1883-.
Vlaamse Stam. Tijdschrift voor familiegeschiedenis.
Le Parchemin
Moyen Age (Sarl Ed. Heimdal, Château de Damigny, BP 61350, 14406 Bayeux ISSN 1276-4159) had gedurende
een tijdje een vaste rubriek Héraldique.
Histoire Médiévale, BP 90 84 405 Apt Cedex, ISSN 1294 6397
Généalogie Magazine
La revue française de Généalogie
Votre Généalogie. Origine & filiations (87 nrs) – 2019.

Heraldische websites

www.ngw.nl Heraldry of the world (Ralf Hartemink)
Heraldry on the Internet
www.familiegeschiedenis.be
Wazamar www.wazamar.org e
www.familiekunde-vlaanderen.be
https://www.sarovlaanderen.be/wapenregister





GESCHIEDENIS. ONTSTAAN EN EVOLUTIE

Reeds op het einde van de middeleeuwen
stellen de auteurs van traktaten over heraldiek
allerlei hypothesen voor betreffende het ontstaan
ervan. Het aantal hypothesen zal in de volgende
eeuwen alleen maar toenemen. Claude-François
MENESTRIER bespreekt er in zijn Le Véritable
art du blason et l’origine des armoiries (1671) een
twintigtal.

- Velen zochten het ontstaan al in de
OUDHEID. De pre-heraldische wapens
van volkeren in het Nabije Oosten, van
Grieken, Romeinen, Galliërs en Germanen
zouden dan voorlopers zijn van de
middeleeuwse wapens.5 Bij al deze
wapens kan echter geen blijvend of erfelijk
karakter vastgesteld worden, een essentieel
gegeven bij de heraldiek.

- Lang geliefd was de theorie dat de
kruisvaarders het gebruik van wapens uit
het Oosten meebrachten naar West-
Europa. Tijdens de eerste kruistocht waren
er inderdaad nog geen wapens gevoerd,
wat wel het geval was tijdens de tweede
kruistocht.

- In Duitsland was de theorie die een
verband zocht met de Germaanse
runetekens lang populair en werd vooral
door Bernhard Koerner in zijn Handbuch

der Heroldskunst (Görlitz, 1920-1933)
verdedigd.
- Al deze theorieën bleken onhoudbaar.

 Ontstaan op het slagveld

Algemeen wordt het ontstaan nu in verband
gebracht met de middeleeuwse krijgsgeschiedenis.
Het wapen is ontstaan op het slagveld. Vooral de
ontwikkeling van de wapenuitrusting (helm en
maliënkolder) vanaf het einde van de elfde tot het
midden van de twaalfde eeuw schijnt hierbij van
groot belang. Als illustrerend voorbeeld wordt
meestal de scène aangehaald betreffende Willem
van Normandië op het beroemde Tapijt van Bayeux
volgens de traditie geweven door de hertogin
Mathilde van Vlaanderen.6 Toen tijdens de slag bij
Hastings (1066) het gerucht de ronde deed dat de
Normandische aanvoerder gesneuveld was, kon
Willem nog juist op tijd zijn gezicht tonen door zijn
helm op te lichten. De strijders waren dus door de
kap van hun maliënkolder op hun hoofd en de
neusplaat van de helm zo goed als onherkenbaar
geworden. Op die manier was het niet denkbeeldig
dat je in plaats van een vijand een vriend trof op het
slagveld.7

Uit: A.C. FOX-DAVIES, Heraldry, p. 28.De Gruuthuseheraut.



Willem van Normandië moet zijn helm opheffen om zich kenbaar te maken aan zijn krijgers. Fragment uit ‘Het tapijt van Bayeux’
(overgenomen uit M. PASTOUREAU, Traité d’Héraldique, p. 27)

Ook de latere geheel gesloten kuip- of pothelmen
hielden het gezicht verborgen. Wat lag er voor de
strijders meer voor de hand dan zich kenbaar te
maken via hun grote Normandische schilden.
Geometrische, maar ook dierlijke en plantaardige
figuren verschenen in duidelijk herkenbare kleuren
en werden op de schilden aangebracht. Meteen
vinden we hier een verklaring van de heraldische

regel kleur op metaal of metaal op kleur. Op de
geschilderde houten schilden werden metalen
(ijzeren of koperen) banden geslagen of op de
metalen schilden werden felle kleuren aangebracht.
Ook allerlei pelswerken werden gebruikt. De
verstevigende metalen banden houden zeker
verband met het ontstaan van geometrische figuren
als zoom, schildhoofd, paal en de stralen die



uitgaan van de schildnavel. Het wapen werd niet
alleen op het schild, maar ook op de kleden
(wapenrok), de sjabrak van het paard (paardenkleed
of couverture) en het vlaggetje aan de lans
aangebracht om zich herkenbaar te maken.

Dezelfde persoon behield dan gewoonlijk zijn
eenmaal gekozen wapen, want hij moest herkenbaar
blijven. Later zullen de herauten, vooral bij het
organiseren van de tornooien, een aantal gewoonten
in vaste regels vastleggen, wat het eigenlijk
ontstaan van de heraldiek met zijn eigen jargon
voor een deel verklaart.

We kunnen echter maar echt van familiewapens
spreken als de gebruikte emblemen niet langer
persoonlijk en tijdelijk, maar constant en erfelijk
worden. De erfelijkheid maakte van het persoonlijk
wapen een familiewapen. De periode waarin dit
gebeurde situeren we in het tweede kwart van de
12de eeuw. Breuken wijzen eigenlijk nog op het
oorspronkelijk persoonlijk karakter van het wapen.
Op het Europese continent geraakten ze echter in
onbruik en werden in feite alleen bij de wapens van
vorstelijke geslachten toegepast. Breken kon door
verandering in kleuren, metalen of pelswerken,
door verandering in de plaatsing van de stukken,
door weglating, vermeerdering, vermindering,
toevoeging, vormverandering ervan, door
vierendeling.

 Het gebruik van zegels

Niet alleen het militaire aspect, maar het hele
feodale systeem en de toenmalige samenleving
heeft bijgedragen tot de verdere evolutie van de
heraldiek. Ook de familienamen ontstaan in
dezelfde periode. De middeleeuwse iconografie en
het gebruik van allerlei symbolen, maakte dat vele
zaken voor de middeleeuwer duidelijker waren dan

voor ons.
8

We zien hoe het gebruik van een wapen
zich geleidelijk uitbreidt van de strijdende klasse
naar de andere lagen van de bevolking. Het
aanbrengen van zijn wapen op een zegel zal
doorslaggevend zijn bij het verder verspreiden van
het gebruik van een wapen en verklaart ook dat
ondanks zich wijzigende krijgstoestanden het
gebruik van wapens verder bleef bestaan. Ernest
Warlop heeft als voorbeeld van een eigen embleem
dat erfelijk wordt de haverschoven op de zegels van
de familie Campus Avenae, afstammelingen van
graaf Hugo III. Op de munten die Hugo III (ca.
1118-ca. 1141) uitgaf komen haverstengels voor.
Op het oorspronkelijke ruiterzegel van Ingelram
(1143-ca. 1162), opvolger van Hugo III, staan in
het veld van het zegel haverschoven afgebeeld. Zijn
broer liet de schoven op de dekkleden van zijn
paard plaatsen.9

Voorbeelden van zegels waarop verschillende manieren van wapens breken
worden weergegeven. Zegels uit de 12de en 13de eeuw. (Uit: M. PASTOUREAU,
Traité d’héraldique, Parijs, 1993, p. 179.)

222. Barensteel met acht hangers 223. Barensteel met dertien hangers 224.
Gebroken door een lelie 225. Gebroken door een leeuwtje 226. Vrijkwartier
van hermelijn



Voorbeelden van Kortrijkse schepenzegels. Uit: E. WARLOP, ‘Kortrijkse schepenzegels 1346-1400’, LG 45/1 (2003), 6.



Illustratie uit: O. NEUBECKER, Heraldiek, p. 62.

Lange tijd hebben de heraldici gedacht dat een van de
oudste wapens waarvan we een oorspronkelijke
afbeelding hadden, dit was van Godfried Plantagenet
van Anjou (+ 1151) die volgens verhalende bronnen en
afgaand op zijn in Le Mans bewaarde grafplaat een
wapen voerde van lazuur met zes (of acht) klimmende
leeuwen van goud. Eén van die leeuwen zou dan - in
een andere kleur d.i. een manier om een wapen te
breken - op het schild terechtgekomen zijn van graaf
Filips van de Elzas (via zijn moeder Sybilla van Anjou).

Volgens een kroniekschrijver zou Godfried zijn wapen
gekregen hebben van zijn schoonvader Hendrik I,
koning van Engeland, ter gelegenheid van zijn huwelijk
in 1127. Maar de tekst van deze kroniek werd slechts
opgesteld in 1175, dus een kwarteeuw na de feiten!
Godfried van Anjou stierf in 1151. De grafplaat zelf zou
slechts dateren van omstreeks 1155-1160, op vraag van
zijn weduwe Mathilde. Godfried Plantagenet heeft dus
hoogstwaarschijnlijk nooit een wapen gedragen!

Het oudste zegel van Filips van de Elzas (1168-1191)
waarop een leeuw staat afgebeeld is van 116210. Hij trok
pas in 1177 voor de eerste maal op kruistocht. Het
bewijst hoe voorzichtig we moeten omgaan met
bronnenmateriaal.

Wapen van de Plantagenets (vanaf Hendrik II).

Afb. hiernaast: William Longuespee, first earl of Salisbury (1153-1225). Hij was een
zoon van Hendrik II, koning van Engeland (1133-1189 en Rosamunde van Clifford.
(Uit: H. SHAW, Dress and decoration of the Middle Ages, 1998).

Een wapenuitrusting was alleen voor strijders, zegels echter werden door
velen gebruikt. We moeten ons voorstellen dat het aanbrengen van een



zegel zowat hetzelfde was als het gebruik van een handtekening voor ons (analfabetisme was algemeen
verspreid). Het zegel was dus een valideringsmiddel. Wat lag er meer voor de hand dan op het zegel een
persoonlijk embleem aan te brengen. En aangezien de eerste zegels bij de vorsten en hun vazallen voorkwamen,
die er al heel vlug hun wapen op aanbrachten, gingen later ook personen die eigenlijk geen wapens in de strikte
zin van het woord gebruikten, kiezen voor het gebruik van een wapen op het zegel. Het gebruik van een
‘erfelijk’ familiewapen dat eerst in het tweede kwart van de 12de eeuw bij de vorsten en hun belangrijkste
vazallen voorkwam, werd vanaf 1160-1180 overgenomen door de baanderheren, door de gewone ridders vanaf
ca. 1180-1200 en door de ambtenaren en edelen die geen ridders waren vanaf 1200-1230. We spreken hier
vooral voor de streek tussen Loire en Maas. In Engeland en West-Frankrijk brak het gebruik iets vroeger, in
Zuid-Frankrijk, iets later door. In het Heilig Roomse Rijk begon de adel vanaf 1210-1220 familiewapens te
gebruiken. Niet adellijke ridders volgden vanaf het midden van de 13de eeuw. Landen als Schotland, Spanje,
Italië en Scandinavië nemen het gebruik, ook bij de hogere adel, veel later over.

De eerste wapens waren van structuur zeer
eenvoudig, heel dikwijls één kleur en één metaal.
Velen vertoonden een dierenfiguur.11 Sommigen
zien daarin een manier om een politieke voorkeur te
laten blijken. Vazallen van de Roomse keizer
gebruikten een adelaar, zijn tegenstanders de leeuw.
De graven van Vlaanderen hadden wel de leeuw,
maar gebruikten de kleuren van de keizer. Kwestie
van met iedereen goed te staan!
Vrouwen gebruikten al wapens op hun zegel in de
tweede helft van de 12de eeuw. Zo bv. het wapen
van Mathilde van Portugal, de echtgenote van Filips
van de Elzas op een zegel van 1189. Pas omstreeks
1220-1230 gebruikte de meerderheid van adellijke
vrouwen een wapen.

De poorters en ambachtslui begonnen nog voor het
midden van de 13de eeuw, vooral in Frankrijk,
Vlaanderen en de Rijnstreek, wapens op een zegel
te plaatsen. Vergeten we niet dat 2/3 van de nu nog
bekende middeleeuwse wapens behoorden aan
personen die geen edellieden of ridders waren. Ook
op het platteland brak geleidelijk het gebruik van

zegels met wapens door. Landbouwers en
ambachtslui zullen hun wapens eerder met
gestileerde natuurlijke figuren (planten, werktuigen)
dan met echte wapentekens beladen.12 De
schepenen van het Brugse Vrije zegelden met hun
wapen vanaf het midden van de 13de eeuw.
Ongeveer de helft van de schepenzegels uit de 13de
eeuw waren voorzien van een wapen.
Door het zegel drong het wapen ook door tot de
wereldlijke en geestelijke gemeenschappen (steden,
heerlijkheden, ambachten, kloosters, kapittels,
enz.). Steden in Noord-Frankrijk, Engeland en
Italië gebruikten al zegels in de tweede helft van de
12de eeuw. Stadszegels met een wapen verschijnen
van kort voor 1200. Kortrijk bv. in 1199.

De eerste stadszegels ontleenden het wapen aan een
heer (bv. de stad Kortrijk nam het wapen over van
de burggraven van Kortrijk) of een ander
gezagsdrager. Vanaf de 13de eeuw echter zien we
vele steden kiezen voor een eigen wapenteken. Aan
geestelijken was het beroep van krijgsman volgens
het canoniek recht verboden en dus ook het voeren
van wapens. Het duurt dan ook tot het midden van
de 13de eeuw eer wapens in de kerk gebruikelijk
werden. Ook hier was het gebruik van zegels echter
doorslaggevend om wapens te gaan gebruiken. In
de Zürcher Wappenrolle van 1240 komen 27
wapens voor van prelaten. Ze zijn wel op banieren
geplaatst.13 Abdijen en kerkelijke gemeenschappen
begonnen omstreeks 1320 een wapen te voeren (bv.
Sint-Bertijns in St.-Omer). De pauselijke wapens
beginnen in de 13de eeuw.14

Zegel van Rogier II, burggraaf van Kortrijk (1197)
15



De meeste gemeentewapens werden en worden ontleend aan de wapens van dorpsheren. Hetzij de eerste
dorpsheer (b.v. Heule <- Wouter van Heule), hetzij de laatste feodale dorpsheer (Lendelede <- baron de la
Grange, Kuurne <- Joos Emmanuel le Paige de Bar). Het zegel van Willem van Heule hielp om hem te
identificeren als Wouter van Zomergem.

Zegel van Wouter van Heule

Wouters zegel en tegenzegel
(1218)



Voorbeelden van wapens getekend naar zegels beschreven in: J.T. De RAADT, Sceaux armoriés des Pays-Bas
et des Pays avoisinants, Brussel, 1898-1903.
Overgenomen uit J. VAN HELMONT, Dictionnaire de Renesse. Lexique héraldique illustré, Leuven, 1994, p.
371.

Van Zomergem wordt Van Heule

• 2) Wouter van
Zomergem (1195-
1233) is dezelfde als
Wouter van Heule. Hij
wordt geciteerd als
baljuw van Brugge
(1217) en baljuw van
Kortrijk (1227).



Gillis vander Houfstrate (+ v 21.6.1530) was een zoon van Wouter fs Jan en van Kateline van Zwembeke. Hij kreeg zijn voornaam van zijn
grootvader Gillis uit Ooigem. Zijn vader Wouter overleed ca. 1455 in Oostrozebeke. Gillis deed in 1502 verhef voor zijn leen van 8 bunders
gelegen in Oostrozebeke en gehouden van het Burggenootschap van Sint-Eloois-Vijve, zelf gehouden van het Kasteel van Kortrijk. Onder
het leendenombrement hangt zijn zegel. Gillis trouwde met Agnes Zwanckaert. Zijn kinderen vestigden zich in Tielt. De tak is uitgestorven
in de mannelijke lijn. De volledige geschiedenis werd door ons uitgewerkt (vanaf 1967 tot 2020!) onder de titel Hou de straete in ’t midden.

700 jaar familiegeschiedenis.

Reconstructie van het wapen in het zegel van Gillis van der Houstraete (tekening Michel Louwette).

OOK GEWONE BURGERS HADDEN EEN ZEGEL.
ZEGEL VAN GILLIS VD HOUSTRATE 1502

• Bron: ARA,
Wetachtige kamer
van Vlaanderen,
1988.
Leendenombre-
ment van Gyllys
Vander Houstrate
met zegel.



Op de tekening van de baronie van Heule in ‘Sanderus, Flandria Illustrata (1641)’ staat bovenaan het wapen van
de familie van Liedekerke, toenmalige heren van Heule.



Steden

Ambachtelijke wapens

§ Uit J. GAILLIARD,
Ambachten en
neringen van
Brugge, 1854. De
auteur beschrijft de
geschiedenis, de
organisatie, de
zegels van de
Brugse ambachten.



Chronologisch overzicht

In de 12de eeuw verschijnen de helmtekens. Soms
vertoonden deze een figuur uit het schild, heel
dikwijls werden ze vrij en met de nodige
verbeelding gekozen en ook nog dikwijls
gewijzigd.

In de tweede helft van de 13de eeuw lagen
terminologie en heraldische taal al zo goed als vast.
Wapens werden stilletjes aan ook meer
eigendomssymbolen i.p.v. herkenningstekens. Ze
werden dan ook aangebracht op kleren, gebouwen,
luxe- en gebruiksvoorwerpen. Door de evolutie van
de bewapening zal het ‘echte’ schild, voorzien van
een wapen, van het slagveld verdwijnen.

In de 14de eeuw deed de papieren heraldiek haar
intrede. Door de herauten waren de regels al
vastgelegd en werd de beschrijving steeds strakker
en kunstmatiger.16 De vorsten gingen zich met de
zaken bemoeien, o.m. door familiewapens omwille
van allerlei verdiensten te verlenen. De herauten
kregen rechtsmacht en werden aangeduid met de

naam van de vorstendommen waarvoor ze bevoegd
waren (Gelre). Door deze vorstelijke ingrepen zal
de idee groeien dat wapens tot de adellijke sfeer en
privileges behoren17.
Wat de sociale verspreiding van de wapens betreft,
is met de tweede helft van de 15de eeuw een
hoogtepunt bereikt.

Het wapenrecht was, zoals alle middeleeuws recht,
gewoonterecht. Zoals de costumen in schrift werden
vastgelegd, zal dit ook voor het wapenrecht
gebeuren. Zo was iedereen het er over eens dat het
wapen van een ander voeren verboden was.
Ondanks vele pogingen zullen de vorsten er nooit in
slagen het wapenrecht volledig naar zich toe te
trekken.

De heraldiek of wapenkunde wordt een wetenschap
en een kunst, met eigen regels en ontelbare
toepassingen. Dit zal ertoe leiden dat de heraldiek
de eeuwen zal trotseren.

Breuken



SPREIDING VAN DIERENFIGUREN OP WAPENS VOLGENS PASTOUREAU

Kaart overgenomen uit: M. PASTOUREAU, Traite d’Héraldique, p. -137.

Kaart die de spreiding aantoont van de wapens waarop dierenfiguren staan afgebeeld. De meest voorkomende
dieren waren de leeuw, de adelaar en de merletten. Deze kaart is gebaseerd op ongeveer 125.000 wapens op
zegels of in wapenboeken.

1) Streken waar in verhouding dierenfiguren andere wapenfiguren overtreffen.

2) Streken waar deze verhouding tussen de 25 en 35 % bedraagt.

3) Streken waar de verhouding lager ligt dan 25 %.

4) Streken waarvan we onvoldoende gegevens hebben.





INVLOED VAN DE KUNSTSTIJLEN OP DE HERALDIEK

Bij de voorstelling van een wapen zal de
kunstperiode waarin een wapen ontworpen of
getekend werd uiteraard een belangrijke rol spelen.
Bij de blazoenering speelt de stijl niet zo een grote
rol. Iedereen kan theoretisch zijn wapen laten
tekenen in de stijl die hij verkiest.

DE VROEGGOTIEK
Na het smalle Noormannenschild werd het schild
breder, een omgekeerde driehoek met licht gebogen
zijden. De helm is een pot- of kuiphelm.

DE LAATGOTIEK
(vanaf 1380). De steekhelm doet zijn intrede. Het
halfronde schild (het zgn. Spaans schild) en het
renschild maken opgang. Het is een bloeiperiode

voor de heraldiek. De wapens uit deze periode
worden ook nu nog als voorbeeld gesteld.

DE RENAISSANCE (15de eeuw). Meer en meer
versiering. De wapens lijken in onze ogen
overladen. Heraldiek is nog louter ‘papieren’
heraldiek. Het schild is een pronkschild. Duits
renschild met lansopening, in Italië verschijnt het
paardenkopschild. Tralie- of roosterhelm vanaf de
15de eeuw.

BAROK EN ROCOCO
Zijn de stijlvormen van de 17de en 18de eeuw.
Pronkschilden met barokke overladenheid.

Wapen van de familie van Grysperre

EMPIRE EN BIEDERMEIERSTIJL
Beïnvloed door de Franse revolutie, die alles wat
met heraldiek te maken heeft verwierp, voerde
Napoleon een eigen stijl in. Vervalperiode.
Wederopleving ten tijde van de romantiek (terug
naar de middeleeuwen!).

MODERNE HERALDIEK
Vooral de tweede helft van de 19de eeuw kent
heropbloei. In de 19de eeuw doet het
accoladeschild zijn intrede.

Moderne kunstenaars hebben zeker ook hun invloed
op de hedendaagse heraldiek. Vooral
Scandinavische en Tsjechische tekenaars lijken hier
een hoofdrol te spelen. Bij ons blijft men – jammer
of niet – nog te veel traditionele paden
bewandelen.18

Voorbeelden vinden we in C.-A. Von Volborth, The
art of heraldry, London, 1987.
Heraldische ex librissen van moderne heraldici
vinden we o.m. in de werken van Z.G. ALEXY, Ex
libris armales, 1983-1985.
Zie voor recente registraties ook:

Patrick D`HOSE, Armorial héraldique vivante
1974-2002, Recueil L van Office Généalogique et
Héraldique de Belgique (OGHB).

J. ROELSTRAETE (inl.), Wapenboek van het
Heraldisch College, 1-100, 101-200, 201-300, 301-
400. Ook heel wat genealogen met roots in het



Kortrijkse vonden hun weg naar het Heraldisch
College en lieten er hun wapen registreren. We
geven enkele voorbeelden: Leo Vanackere (roots in
Kortrijk), Luc Dugardyn (roots in Moeskroen),
Antoon Van Marcke (uit Menen), Johan Roelstraete
(uit Heule, roots in Ooigem), Daniël Grymonprez

(uit Kortrijk), Familievereniging Cattebeke
(Kortrijk), Mark Castelein (uit Bissegem), Eddy
Vuylsteke (uit Kortrijk), Bertrand Nolf (uit
Ingelmunster), familievereniging Vermander, Roger
Vanlandeghem (roots in Meulebeke), Wim Debu
(Kortrijkse)

Voorbeelden van gotische wapens uit de Wapenrol van Zürich (ca. 1335-1345). Bemerk de eenvoud van de
wapentekeningen.
Uit : M. PASTOUREAU, Traité d’Héraldique, p. 131.

133. Hoekige dwarsbalk 134. Geschuind 135. Golvend geschuind 136. Schuin geplaatste punt 137. Doorsneden, gedeeld en herdeeld 138.
Doorsneden in 1 een tientoppige heuvel in 2 effen 139. Drie schuin geplaatste plompen 140. Vierblad 141. Gedeeld twee achtpuntige sterren
van het een in het ander.



Züricher Wappenrolle (1335-1345): vele figuren van het schild worden herhaald in het helmteken.
Uit: A.C. FOX-d-DAVIES, Heraldry. A pictorial archive for artists & designers, London, 1991, p. 81.



Wapens uit het Wapenboek van het Gulden Vlies (ca. 1440-1460).
Uit: M. PASTOUREAU, Traité d’Héraldique, p. 163.

195. Kriekelaar 196. Drie gerst-aren 197. Pijnboom 198. Twee gesteelde sikkels 199. Drie klophamers 200. Mouw 201. Drie (omgekeerde)
schedepunten 202. Handen 203. Drie vissen.

WAPENBOEKEN

• Uit ‘L’armorial des
31 rois de Tournai’,
wapens van de
deelnemers van
het grote steekspel
op 4 en 5 juni 1331
georganiseerd
door de inwoners
van Doornik. (BNF
Ms Fr 10 469 f° 242)



Wapen van de familie Knetsch (Beieren) getekend door de Duitse heraldische tekenaar Otto Hupp (1859-1945).
In Duitsland hebben de meeste burgerlijke wapens een steekhelm.
Uit : M. PASTOUREAU, Traité d’Héraldique, p. 87.



Voorbeelden van stijlgebonden wapens.



Links: grafsteen van Antoine de Loncin uit de 13de eeuw. Het wapen is van vair beladen met een keper. De
ridder draagt een cilindervormige pothelm. Rechtsboven: een wapen van vair uit een Vlaams wapenboek uit de
15de eeuw. Rechtsonder: Engelse wapenrok van (oud) vair met geborduurde wapens.
Uit E. GEVAERT, oc., p. 149.

Grafmonument van bisschop Lambertus in de kathedraal van Bamberg
(16de eeuw). De bisschop zelf wordt afgebeeld als een schildhouder
achter het schild. De bisschop draagt een mijter en is gekleed met de
pallium. In zijn handen houdt hij een kruis en de bisschopsstaf. Het
gevierendeeld wapen toont de wapens van zijn verschillende
bisschopszetels en heeft als hartschild zijn persoonlijk wapen.
Uit: E. GEVAERT, o.c., p. 225.



HERALDIEK ALS HULPWETENSCHAP19

Heraldiek kan als hulpwetenschap van talrijke disciplines gebruikt worden.

- Eerst en vooral voor de geschiedenis in het algemeen en de politieke en sociale geschiedenis in het
bijzonder. Vooral o.i.v. M. Pastoureau wordt de heraldiek gebruikt om de mentaliteit van de
Middeleeuwer nader te onderzoeken. Bij de keuze van een wapen, de kleuren kwam een bepaalde
psychologie kijken.

- Ook bij de keuze van wapenfiguren, o.m. dieren.20 Heraldiek en genealogie waren steeds nauw
verbonden.21

- Zegelkunde (sfragistiek of sigillografie) 22en muntkunde (numismatiek) 23zijn disciplines die een
heraldicus evengoed moet kennen.

- De kunst. Heraldiek draagt bij tot identificatie van schilderijen.24 Heraldiek kunnen we ook als een
zelfstandige kunstvorm aanzien.25

- Nauw aansluitend bij de heraldiek is ook de vlaggenkunde (banistiek of vexillogie).
- Soms dragen blazoenen een of meerdere banieren.26

- Bij de rechtsgeschiedenis hoort ook de geschiedenis van het wapenrecht.27

- De volkskunde ziet de studie van de heraldiek als een onderdeel van haar discipline. (Het tijdschrift
Volkskunde neemt dan ook in haar bibliografie de heraldische bijdragen op).
De wapen- en kostuumkunde zien heraldiek als een onderdeel of maken er gebruik van.28

- De heraldiek kan ook helpen bij de studie van Middelnederlandse al of niet literaire teksten.29

Symboliek, ook de christelijke symboliek, kan helpen om een bepaalde keuze te verklaren.30 Zelfs bij de
studie van dieren en planten in het verleden kan heraldiek ergens van pas komen.31

Besluit: heraldiek kan terecht worden aanzien als een ‘sleutelwetenschap’.

Voorbeeld van een heraldisch ex libris van Fredericus Duwerling (° Hoeven 1883-Tilburg 1960) , gemeentearchivareis van Tilburg. In
Handbuch der Heroldskunst (in ons bezit, komende uit de bibliotheek van Karel van den Sigtenhorst, bekend heraldicus).



DE BRONNEN EN DE TYPOLOGIE

Het heraldisch onderzoek doet een beroep op heel
verscheiden bronnenmateriaal. In grote lijnen
onderscheiden we tekstuele, figuratieve en
archeologische bronnen. Veel hangt af van de
invalshoek. Wie heraldiek wil bestuderen om een

idee te hebben van de mentaliteit van een bepaalde
periode zal heel andere bronnen gebruiken als
iemand die op zoek is naar een oud wapen. Of
misschien wilt u als toeristische gids de heraldische
overblijfselen in uw stad aan de toerist tonen?

 Zegels (vanaf het midden van de 12de eeuw). In
bijna ieder archiefdepot vinden we zegels.
Zegels bevatten de wapentekening, maar geen
kleuren. Hiervoor moeten we de originele
oorkonden opzoeken in de verschillende
archieffondsen. Vooral de familiefondsen zijn
heel belangrijk.32

Wapen du Gardyn naar een
zegel in FA d’Ennetières
(RAK).

Van zeer veel zegels zijn afgietsels bewaard in
het ARA. Deze verzameling telt zeker 37.000
zegelafgietsels. De inventaris bestaat uit twee
steekkaartenstelsels, het ene met het
rangnummer, de naam van de zegelaar, de
datum en de bron; het andere met een
alfabetische index van de namen van de
zegelaars.33 Men schat het aantal zegels uit de
middeleeuwen tot ons gekomen op meer dan
een half miljoen. Een zegel had drie
bestemmingen: 1) sluiten met de bedoeling de
gaafheid of het geheim van een tekst te
waarborgen 2) de eigendom bekrachtigen 3) een
akte waarmerken. Het spreekt vanzelf dat deze
drie doeleinden niet terzelfder tijd aanwezig
waren. Deze bron blijft zeker voor het vinden
van een oud familiewapen één van de
belangrijkste. Zoals Dr. Jean-Claude Loutsch (+
2002) terecht ervoor pleit zou er dan ook veel
meer gedaan moeten worden om deze bron van
een reëel gevaar voor verdwijnen te redden.34

Niet alleen door middel van zegelafgietsels,
maar ook door fotografie. Het is zeker niet
bevorderlijk dat de dienst sigillografie in het
ARA werd opgedoekt. Initiatieven zoals voor
Oudenaarde dienen navolging.35 Zegels zijn van
alle tijden en beschavingen, men treft ze aan in
het verre Oosten, in het oude Egypte, in de
precolumbiaanse beschavingen en in de
Islamitische cultuur. Maar het nauwe verband
tussen zegels en heraldiek is toch typisch
Westers.36 De studie van onze familiewapens is

dan ook vooral gebaseerd op het bestuderen van
zegels.37

 Wapenboeken en -rollen (vanaf 1240).38 Ze
worden gerangschikt volgens hun inhoud. Alle
wapenboeken vóór de 15de eeuw zijn het werk
van wapenherauten. Ze zijn eersterangsbronnen,
omdat ze behalve de namen van deelnemers aan
toernooien, ook gegevens over de kleuren van
de afgebeelde wapens bevatten. Vele werden
uitgegeven zoals het bekende Gelre.39

Vindplaatsen: vooral in bibliotheken (KBB,
Universiteitsbibliotheek Gent, BN in Parijs),
ook in familiearchieven, al of niet in het
Rijksarchief gedeponeerd. Er zijn drie soorten:
algemene (zoals Gelre), wapenboeken van
instellingen en gelegenheidswapenboeken.40

Warlop spreekt ook over ‘beredeneerde’
wapenboeken, waarin de wapens gerangschikt
staan, volgens de erin voorkomende figuren.
Vele wapenboeken werden heruitgegeven en
ontleed (of ingeleid)
door de bekende Franse heraldicus Michel
Popoff.41



Voorbeeld van een heraldisch ex libris: Frederik Hendrik Duwerling (° Hoeven 1883-Tilburg 1960) in Handbuch der Heroldskunst (in ons
bezit, komende uit de bibliotheek van Karel van den Sigtenhorst, bekend heraldicus)

 Andere handschriften. Hierbij worden ook de
oudere handboeken voor heraldiek vermeld. De
oudste komen al voor in de tweede helft van de
13de eeuw. De eerste gedrukte handleiding van
heraldiek verscheen in 1468 in Engeland. Bij
ons is het werk bekend van de heraut Cornelis
Gailliard Enseignements de lart heraldique et
recueil des familles nobles de Flandre (1557).
Jaques Le Boucq liet tussen 1564-1572 zijn Le
noble blason des armes het levenslicht zien.
Traktaten over wapenkunde staan dicht bij de
eigentijdse gedachtewereld van de
blazoendragers.42 Oudere literaire werken
(epische romans, historische werken,
beschrijvingen van tornooien43) kunnen soms
ook een bron zijn voor de studie van de
heraldiek.

 Wapenkaarten. Het gaat hier om gedrukte
stukken van groot formaat waarop de wapens
van instellingen of van personen binnen een
bepaald gebied worden afgebeeld. We denken
bv. aan de Wapenkaart van Vlaanderen (1610?-
1628?)’, 1989 en de Wapenkaart van Brabant
(1625-1635?), 1992, door E. Warlop bewerkt,
en uitgegeven door de Familievereniging Van
Waesberghe, Evergem-Ertvelde. (De
Wapenkaart van Henegouwen is nu ook bewerkt
en verkrijgbaar bij dezelfde uitgever). Ook op
de soms mooi geïllustreerde geografische
kaarten vindt men heraldische tekeningen.

 Archivalische bronnen. Aanvragen tot het
bekomen van adelbrieven in de Justitieraden, de
Raad van State, de Geheime Raad, de Raad van
financiën. Allerlei processtukken. Wapen- en
adelbrieven. Hier waren uiteraard talrijke
vervalsingen in omloop.44 Weesboeken (bv.
Kortrijk)45, renteboeken (Groeninge in Marke),
enz. kunnen afbeeldingen van wapens bevatten.

 Numismatische bronnen. Munten zijn vooral
belangrijk voor de studie van wapens van
wereldlijke en kerkelijke vorsten. Ook op
penningen komen wapens voor (bv.
Gruuthusewapen op reken- en dispenning), op
jetons en medailles.

 Monumentale bronnen. Kunnen verder
ingedeeld worden.
- Er zijn de eigenlijke heraldische

monumenten, m.n. de strijdschilden. Zijn
heel zeldzaam (wapen van Arnold van
Brienz uit 1197 in Seedorf). Ook
oorspronkelijke helmtekens zijn zo goed
als niet bewaard gebleven (bv. de helm
van de Zwarte prins in de kathedraal van
Canterbury. Latere wapenrustingen zijn
natuurlijk wel bewaard gebleven.46

- Ook bewaarde vlaggen gaan soms terug tot
de 14de eeuw. Soms zijn wapenrokken, de
wapenmantels van herauten bewaard. Bij
de monumentale bronnen onderscheiden
we verder: wapens voorkomende op
gebouwen en monumenten en
beeldhouwwerken. Grafplaten in geel
koper en brons kwamen voor in Engeland
en de Nederlanden.

- Grafstenen (bv. Jean Desclaibes in OLV-
kerk Kortrijk), graftomben, stenen
vloerplaten (bv. graf van Boudewijn ser
Braems, een Gents poorter ca. 1230),
grafmonumenten (Jacob van Lichtervelde
in kerk van Koolskamp)47. Tegels (bv.
Gruuthusewapen in Gruuthusemuseum).

- Ook op meubilair, deuren en poorten (of
in steen erboven), op de kapitelen van
zuilen. Ook op tapijten, kussens, vaatwerk,
paardentuig, boekbanden, dus eigenlijk
alle voortbrengselen van toegepaste
kunsten. Smeedwerk en keramiek. Wapens
werden afgebeeld op zwaarden, klokken,
juwelen, drinkbekers.

- Breuken van onze schuttersgilden vertonen
de wapens van de schutterskoningen.

 Picturale bronnen.
- Schilderijen met het wapen van de

opdrachtgever (belangrijk voor de
kunstgeschiedenis). Hierbij kunnen we de
rouwborden of obiits rekenen48.

- Middeleeuwse miniaturen in
manuscripten49.

- Wapens werden ook op muren geschilderd
in kerken en kloosters.

- Brandramen in kerken leenden zich heel
goed voor het afbeelden van wapens. Ook
in de 19de eeuw (b.v. de brandramen in het
Kortrijkse stadhuis).

- Soms zijn van monumentale bronnen
tekeningen gemaakt en zijn alleen die
bewaard gebleven (denk aan de uitgegeven
grafschriften).

- Geschilderde wapenkabinetten zijn
uitbeeldingen van verdwenen
monumentale bronnen.

- Tot de picturale bronnen kunnen we ook
de ex librissen rekenen. Deze
emblematische tekens zijn soms, maar niet
altijd heraldisch. Ze dienen om de eigenaar
van een boek aan te duiden. (Internationaal
Ex libriscentrum in Sint-Niklaas).50

- Watermerken of filigrammen kunnen
heraldisch zijn.



-

Ridders Gulden Vlies. Wapenborden in Sint-Salvatorskerk Brugge

Ridders Gulden Vlies. Wapenborden in Sint-Baafs Gent. Uit: E. de BOOS, Dictionnaire du blason.



De wapenborden van de ridders van de orde van het Gulden Vlies werden aangebracht boven het koorgestoelte
in de Brugse Sint-Salvatorskerk. Deze blazoenen werden opgehangen in 1478 ter gelegenheid van het 13de
ordekapittel. Hiervoor werden de baldakijnen van het gestoelte verwijderd. Elk wapenschild is omgeven door de
gouden ordeketen waaraan een ramsvacht hangt. De schakels van de ketting bestaan uit aan elkaar verbonden
Bourgondische vuurslagen met vuursteen en vonken. In 1794 werden de wapenborden overschilderd, maar in
1817 door Dieperynck hersteld.
De blazoenen van de ridders die bijeenkwamen voor het 11de ordekapittel werden geschilderd door hofschilder
P. Coustain en bevinden zich in de Brugse O.-L.-Vrouwekerk.51 Ook edellieden uit onze streek vinden we bij de
ridders van het Gulden Vlies.
52Voorbeelden van nagetekende zegels. Uit : H.J. BOCKSTAL, De zegels van de Burgemeesters, schepenen,
ontvangers en oppervoogden van de stad Oudenaarde, Oudenaarde, 1977. Plaat X.



Het driehoekvormig wapenschild van landgraaf Koenraad van Thuringen,
grootmeester van de Duitse Orde (1241) is één van de weinige echte wapens die
de tijd trotseerden. Dit strijdschild hangt in de St.-Elisabethkerk in Marburg
(Hessen).
Uit: E. GEVAERT, L’héraldique. Son esprit, son langage et ses applications, Brussel-Parijs, 1923,
p. 229.

Afbeelding van ridder Wenemaer op gegraveerd koper, 1330. Het schild is
hartvormig getekend (van sinopel bezaaid met blokjes van zilver).
Uit: E. GEVAERT, o.c., p. 117.

Grafplaat van Jacques Symoens fs Lowys, overleden in 1576 en zijn echtgenote
Josyne Craye in de Sint-Baafsabdij in Gent. Het wapen van Jacques staat onder hem
links, dat van zijn echtgenote is een gedeeld schild. Heraldisch rechts het wapen van
haar man, links haar eigen wapen.
Uit: E. GEVAERT, o.c., p. 84.



WAPENREGISTRATIE

Wie een oud wapen vindt of een nieuw wapen laat
ontwerpen, wil dit ook graag geregistreerd zien.
Wapenregistratie bestond al van het ogenblik dat er
tornooien werden georganiseerd en de herauten de
wapens van deelnemende ridders registreerden in
hun wapenboeken.

Wapenregistratie is niet verplicht, maar is wel
nodig om te weten of men geen wapen van een
ander overneemt. De wet verbiedt immers op geen
enkele wijze het voeren van een wapen. Wel
verbiedt de wet het zich aanmatigen van adellijke
titels en erbij horende tekens. Alleen de koning kan
iemand als gevolg van de grondwet in de adel
opnemen, zonder dat hieraan enig voordeel is
verbonden. Oude adellijke titels kunnen erkend
worden. Adeldom wordt bewezen door het
voorleggen van adelbrieven die zijn uitgereikt door
een Belgisch koning vanaf 1830 of door koning
Willem I van 1815 tot 1830. De Dienst voor de
Adel bij het Ministerie van Buitenlandse zaken kan
kosteloos attesten verlenen. Deze Raad van Adel
houdt immers de lijsten bij van de edellieden en van
de titels die zij voeren. Bij een adellijke titel hoort
het wapen dat de betrokkene mag voeren. Het
wapen wordt beschreven in de adelbrieven.

Wie het wapen van een adellijk persoon overneemt,
kan dus vervolgd worden. De persoon die op
rechtsgeldige wijze een wapen voert, beschikt over
een vordering om aan de usurpatie van het wapen
door een derde een einde te doen maken en om
daarvoor eventueel schadevergoeding te vragen.53

We hebben het hier niet verder over adellijke
wapens. Uitgebreide informatie hierover kan men
vinden in het Wapenboek van de Belgische adel.

Hoe kan men een (burgerlijk) wapen registreren?
- Men kan gewoon een wapen bij een

notaris laten registreren. Nadeel is echter
dat het wapen hierdoor niet bekend wordt

gemaakt en dat er geen enkele waarborg is
dat het wapen heraldisch verantwoord is.

- Men kan het wapen laten registreren bij
een vereniging of instelling die het als zijn
taak ziet om burgerlijke of familiewapens
te laten registreren.54 In Vlaanderen is het
vooral het Heraldisch College van
Familiekunde Vlaanderen (voorzitter sinds
2001 Johan Roelstraete) dat zich hiermee
belast. Voordeel is dat het HC zorgt dat de
geregistreerde wapens heraldisch
verantwoord zijn en dat ze door publicatie
in Vlaamse Stam openbaar worden
gemaakt. Usurpatie kan bemoeilijkt
worden door een vorm van auteursrechten.
Het HC werd opgericht in 1973.
Inlichtingen bij het secretariaat van het HC
van FV: p/a Michel Louwette,
Boerbemdstraatje 1, 3020 Veltem-Beisem.
heraldisch.college@telenet.be
De wapens worden ook gepubliceerd in
een reeks Wapenboek van het Heraldisch
College Familiekunde Vlaanderen. In
2015 verscheen deel IV (301-400). Je kunt
een oordeel vellen over de al
geregistreerde wapens op de website
www. familiekunde-
Vlaanderen.be/ (klikken op werking) In
september 2014 werd wapen 446
gepubliceerd.
Ook in het buitenland (o.m. Duitsland,
Nederland, Frankrijk) kent men
verschillende verenigingen die oude en
nieuwe wapens registreren. Soms
verschenen mooie overzichten van vroeger
geregistreerde wapens. We verwijzen naar
het Generalregister Wappenführender
Familien van de Allgemeinen Deutschen
Wappenrolle.

- Ten slotte kan men zijn wapen laten
registreren bij de Vlaamse Heraldische
Raad.55 De VHR vanaf 1984, voordien
Commissie Heraldiek) stond
oorspronkelijk in voor de toekenning en
goedkeuring van de gemeentelijke wapens
in Vlaanderen, vanaf 1995 ook de

provinciewapens. Het decreet van 3
februari 1998 bepaalde de modaliteiten
voor de vaststelling van het wapen van
privépersonen en –instellingen. Hierdoor is
het wapen officieel beschermd. De VHR
zorgt evenals het HC voor heraldische
verantwoording. Wapenregistratie bij de



VHR is echter geen goedkope zaak, men is
verplicht te kiezen uit geaccrediteerde
heraldische kunstenaars. In 2015 volgde

Luc Duerloo André Vandewalle op als
voorzitter (2005-2014).

Vrouwelijk adellijk wapen verleend door koning Filip bij de toekenning van de titel barones aan Jenny Vanlerberghe



Voorbeeld van wapen geregistreerd door de Vlaamse Heraldische raad en door hen verleend aan Ernest Warlop.
Hij lag aan de basis van het Heraldisch College van de VVF, was de eerste voorzitter van de Vlaamse
Heraldische Raad en was lid van de Raad van Adel.



Het wapen van Leo Vanackere is het eerste wapen dat door het Heraldisch College werd geregistreerd. Het is een
oud wapen dat teruggaat op een Kortrijks schepenzegel. De aanvrager kon zijn stamreeks laten opklimmen tot de
eerste wapendrager. Ook de adellijke tak van deze familie deed een beroep op hetzelfde wapen.



Voorbeeld van wapen geregistreerd door het Heraldisch College van FV



Ons wapen in zegelvorm met de overeengekomen arceringen in zwart-wit

ALLIANTIEWAPENS

Voorbeeld van alliantiewapens uitgereikt door het HC (2015)

Een alliantiewapen is een combinatie van een mannelijk en een vrouwelijk schild. Het gaat
gewoonlijk om het schild van man en vrouw na het huwelijk. Het mannelijk schild staat
heraldisch rechts, het vrouwelijk schild links. Een ovaal schild is gebruikelijk voor een
vrouwelijk wapen. Maar soms wijkt men daar van af en zijn beide wapenschilden ovaal of
hebben beide schilden de gewone vorm.56 Bij alliantiewapens wordt soms de regel van de
courtoisie toegepast. Dan zal bv. een dier in het heraldisch rechterschild omgewend worden.
Het kijkt uit courtoisie naar het wapen van zijn partner.



VERENIGINGSWAPENS

Verenigingswapens worden bij het Heraldisch College het liefst ontworpen binnen een
zegelring. In de ring wordt de naam van de vereniging geplaatst. Als voorbeeld de wapens van
de afdelingen van Familiekunde Vlaanderen. 57





De herauten van het HERALDISCH COLLEGE vzw (in 2020)

Vlnr. Paul Vandewalle, Valerie Vermassen, Majella Martelé, Etienne Van de Kauter,
Pieter Donche (ov), Johan Roelstraete (vz), Michel Louwette (secr.) Jean-Marie Van den Eeckhout (ov)
Lucien Penders, Dirk Ameye, Edmond Willems.



TOEPASSINGEN

Er zijn talrijke heraldische toepassingen,
niet alleen vroeger maar tot op heden.
We denken aan (historische) gebouwen58,
glasramen, sierborden59, zilverwerk60,
tinnewerk61, publiciteit, merken
(wijnflessen62, auto’s), speelkaarten,
ganzenborden63, postzegels, heraldische
tentoonstellingen en musea, voetbaltruitjes,
briefpapier, adreskaartjes, obiits64,
geboorte- of doopkaartjes, bidprentjes en
rouwbrieven, alba amicorum

(vriendenbo
ekjes)65 en

poëziealbums66, wapenboeken
studentenverenigingen67, ex librissen68,
kalenders69, vlaggen70, kalligrafie (o.m.
wapenbrieven, kwartier-staten)71,
porseleinkaarten,72 borduurwerken73,
decoratie74, vignetten.

Obiit van Camille Frédéric, graaf d’Ennetières, graaf van Hust
(Doornik 22.4.1797-Elverdinge 25.1.1867). Hij was getrouwd
met Josepha Georgina Antonette de Bethune ( + 1874). Hij was
burgemeester van Elverdinge. Uit: N. BOUSSEMAERE, De

wapenborden in de Sint-Petrus- en Pauluskerk van Elverdinge, Boezinge, 2013.



SPORTVERENIGINGEN

Fans van sportclubs dragen met trots de emblemen
van hun geliefkoosde club. Veel voetbalclubs
verwerken het gemeentewapen in jun eigen wapen.

Op vele voetbaltruien vinden we hun wapen terug.
Dit is ook zo bij nationale teams.

Sinds het ontstaan van KV Kortrijk in 1971 heeft de club hetzelfde logo behouden. Het rood-witte
logo heeft de vorm van een wapenschild met de initialen KVK centraal. De letters worden
gescheiden door twee rode lijnen. Op het schild bevindt zich een wit kroontje. Rondom het schild
bevindt zich een rode cirkel met daarin de volledige naam van de club (wikipedia).





BRIEFHOOFDEN



VERBROEDERINGEN (steden en verenigingen)

Bad Godesberg verbroederd met Kortrijk





Exlibris getekend door Daniel de Bruin



Gekalligrafeerde wapenbrief. Uit: D.H. WILSON, Kalligrafietechnieken, Hedel, 1994, p. 110.

Heraldiek vindt toepassingen in alle mogelijk borduurwerk, kantwerk, kledij,
weefstukken, tapijten, enz



Stichting de Bethune – Marke



Reclame. Bekend bij de heraldici zijn de Wapens van het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg uitgegeven door
de Koffie Hag Maatschappij, Brussel, 1930. Eeen voorbeeld uit West-Vlaanderen met o.m. het wapen van Kortrijk.



WAPENZWENDEL

We wezen er al op dat wapenregistratie aan
te raden is om misbruiken tegen te gaan.
Voor de registratie wordt gecontroleerd 1)
of het ontwerp of het wapenvoorstel
beantwoordt aan de heraldische
voorschriften 2) of het wapen niet al
gevoerd wordt door een andere persoon of
instelling.

Jammer genoeg nemen sommigen het
wapen over van een naamgenoot of van
een familie wiens naam enigszins gelijkt
op de eigen naam of zelfs dat niet.75

Frauduleuze handelaars in stambomen en
familiewapens maken hier handig gebruik
van.76 Sommigen werden om deze
praktijken veroordeeld door de

rechtbank.77

Hoewel niet alle wapens genieten van een
officiële bescherming (zoals bij de ‘Raad
van Adel’ en bij de ‘Vlaamse Heraldische
Raad’) blijft het een ongeschreven wet dat
men geen wapen van een ander overneemt
zonder diens toelating. De meeste
registratiebureaus houden zich strikt aan
deze regel.
Er bestaat nog geen databank waar alle
wapens zouden kunnen geraadpleegd
worden, wat voor bedriegers een voordeel
biedt. Maar wie uit de bekende
wapenverzamelingen (zoals ‘Rietstap’) een
wapen overneemt loopt gegarandeerd
tegen de lamp.

WAPEN <-> LOGO78

WAPEN LOGO
Trotseerde de eeuwen Tijdsgebonden
Gebonden aan regels Geen regels
Van ver herkenbaar door kleurenregel Niet altijd duidelijk
Zo weinig mogelijk cijfers en letters Heel veel cijfers en letters
Gestileerd Gestileerd
Meer inhoud en historische achtergrond Wezinig of geen historische achtergrond
Niet stijlgebonden Moet vooral heel modern (?) ogen
Ontworpen door heraldicus Ontworpen door grafisch tekenaar

Wij zijn geen verdedigers van de moderne trend om
heraldische symbolen te vervangen door logo’s.
Wapens hebben de tijden getrotseerd en zijn voor
de mensen ook herkenbaar. Waarom een mooi
wapen als dat van Antwerpen moet wijken voor een

letter A is voor ons een raadsel. Zelfde opmerking
voor de logo’s die het wapen van Kortrijk willen
vervangen. Het is helaas iets wat soms van
hogerhand wordt opgedrongen. Dit remmen zou
een taak kunnen zijn voor de Vlaamse Heraldische
Raad die toeziet op de gemeentewapens.



WAPENS EN SYMBOLIEK

Hebben wapens een symbolische
betekenis? Ja en neen. In de middeleeuwen
hadden de mensen wellicht meer zin voor
symboliek dan nu. De symboliek van
afbeeldingen leek zo evident dat er meestal
geen behoefte was om die uit te leggen
voor de toeschouwer. Hij was er immers
mee vergroeid. We verwijzen graag naar
de vele iconografische afbeeldingen in
schilderijen, beeldhouwwerken, glasramen
enz in onze middeleeuwse kerken en
andere bouwwerken. In onze tijd is de
symbolische waarde van een afbeelding
meestal zo goed als verdwenen, er is een
verarming ingetreden. De kennis van de
vroegere symbolische betekenissen is bij
degenen die nu de middeleeuwse
maatschappij bestuderen niet langer
evident. Dit leidt zeker tot allerlei
misopvattingen. Fantasie bij uitleg van de
middeleeuwse iconografie is dan ook
schering en inslag. Het is wachten op
iemand als Michel Pastoureau om de studie
van de symboliek in ere te herstellen.79

Veel mensen denken als het om heraldiek
gaat dat er zoiets als een code zou bestaan
om kleuren en figuren in wapens te
verklaren. Als iemand bv. een roos in zijn
wapen zou voeren dan kan dit niet
universeel verklaard worden. Velen vragen
me bijvoorbeeld waarom de stad Kortrijk
een keper in zijn wapen voert. Antwoorden
dat de stad dit wapen overnam van de
Kortrijkse burggraven lost de vraag niet
echt op. Want dan blijft de vraag waarom
de burggraven de keper in hun wapen
invoerden zoals de keper kunnen we alleen
in vraag stellen.80 Wellicht is dit herautstuk
gewoon een herinnering aan versterkingen
die op het schild werden aangebracht.
Eenmaal het wapen door de burggraven
werd gevoerd is de invloed op de
onderdanen een normale zaak. De keper
werd in vele wapens in de streek
overgenomen van de burggraaf. Hetzelfde
vinden we terug bij het voeren van de
leeuw. De leeuw was al een gebruikt
symbool in de oudheid. Het is geen toeval

dat de leeuw het meest gebruikte dier in de
heraldiek werd. Toen ook koningen en
graven het in hun wapen gingen gebruiken
lag de weg open, eerst voor edelen van
lagere rang, dan voor burgers en steden. De
lelie was in Frankrijk gebonden aan de
koning.81

Pogingen om een wapen te verklaren
liggen aan de basis van talrijke legenden
(denk maar aan de Vlaamse leeuw van
Filips van de Elzas) en wapensagen.
Wapens werden erfelijk en binnen dezelfde
familie gevoerd, binnen een stad, streek,
ambacht of vereniging versterkte het
wapen samenhorigheidsgevoel.
De wapens die het gemakkelijkst te
verklaren zijn, zijn de sprekende wapens.82

‘Vissen’ in een wapen van de familie
Devisch spreken voor zichzelf. J.-J. Van
Ormelingen geeft talrijke voorbeelden in
die trant. Een brouwerskuip in het wapen
Brassinne, een hek in het wapen van
Hecke, een spoorrad in het wapen Mollet,
zwaarden in het wapen Lancksweert, tien
penningen in het wapen Thienpont, drie
varens bij de familie van der Varent, drie
lindetakken bij van der Linden, drie bijen
in het wapen Biebuyck83. Bij de eerste
geregistreerde van het HC vinden we drie
spieringen in het wapen Spierinckx (6),
twee geiten in het wapen De Geyter (92),
bezaaid met rozen in het wapen Roosens
(84). Jos Goolenaerts tekende ook enkele
treffende voorbeelden: een pot in het
wapen van Pieter Pot (1375-1450),
rundskoppen in het wapen van Wenceslas
Coeberger, heiligenhoofden in het wapen
Santi, enz 84. Voor Kortrijk denken we
aan het wapen van Maurice Wollecamp: in
lazuur een wolkam van goud.85 Zo zijn er
zeker nog honderden voorbeelden. Soms is
er tussen de figuur in het wapen en de
familienaam niet veel meer dan enige
gelijkenis. Men moet niet altijd een
etymologische betekenis verwachten. Zo
citeert Pama drie gouden zonnen voor
Tresseol, drie pelikanen voor Pelham. Het
lam in het wapen van Pieter Broederlam



heeft niets te maken met de echte betekenis
van de familienaam. Bij het ontwerp van
familiewapens van familienamen afgeleid
van een patroniem vindt men inspiratie bij
de attributen van de patroonheilige.
Kleuren worden dikwijls ontleend aan het
wapen van de plaats van oorsprong.
Kleuren moeten vooral de herkenbaarheid
van het wapen dienen. Het is geen toeval
dat verkeersborden kleuren als wit-rood of
zwart-geel gebruiken. Maar een
symbolische betekenis toekennen aan een
kleur kan de keuze zijn van degene die een

wapen laat ontwerpen, maar heeft zeker
geen universele wijsgerige, morele of
religieuze betekenis. Wat natuurlijk niet
betekent dat kleuren nooit een symbolische
betekenis hadden. Betekenis die in de loop
van de tijden geweldig kan evolueren86.
Sommigen zoeken hun inspiratie in de
talrijke boeken die aan symbolen gewijd
zijn. We geven hier een beknopte lijst:

U. BECKER, Lexikon der Symbole, Hamburg, 2012.
H. BIEDERMANN, Knaurs lexicon der Symbole, Augsburg, 2000.
A. BRUMAGNE (inl.), Symbolen. Open monumentendag Vlaanderen 2002, Brussel, 2002.
J. CHEVALIER, A. GHEERBRANT, Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves, coutumes,
gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Laffont, Paris, 1982.
J. en A. CLAES, K. VINCKE, Sanctus. Meer dan 500 heiligen herkennen, DF, Leuven, 2005.
J. en A. CLAES, K. VINCKE, Sancti. Nog meer heiligen herkennen, DF, Leuven, 2002.
J. en A. CLAES, K. VINCKE, Sanctorum. Heiligen herkennen, DF, Leuven, 2007.
D. COLIN, Dictionnaire des symboles, des mythes et des légendes, Hachette, Paris, 2000.
J.C. COOPER, Geïllustreerde encyclopedie van traditionele symbolen, Dan Haag, 1978.
D. DINGEN, Magische dieren. Rare Dieren van Nergens, Utrecht, 2005.
E. GEVAERT, L’héraldique, son esprit, son langage et ses applications, Paris, 1923.
J.E. DEMPORTES, Traité historique et moral du blason, Paris, 1754 (reprint).
G. DE SORVAL, Le langage secret du blason, Paris, 1981.
C. JACQ, P. DELAPIERRE, De sable et d’or. Symbolique héraldique, l’honneur du nom,
Paris, 1976.
J.-P. FORNAS, Le symbolisme dans l’art roman, Châtillon-sur-Chalaronne, 2005.
W.P. GERRITSEN, A.G. VAN MELLE, Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de
middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst, Sun,
Nijmegen, 1993.
L. GOOSEN, Thema’s uit het Nieuwe Testament en de apocriefe literatuur in religie en
kunsten, Sun, Nijmegen, 1992.
C.G. JUNG, De mens en zijn symbolen, Rotterdam, 2000.
T.A. KENNER, Symbols and their hidden meanings. The mysterious significance and
forgotten origins of signs and symbols in the modern world, London, 2006.
H.W.M.J. KITS NIEUWENKAMP, Europeesche “totemdieren” en eenige andere symbolen.
Heraldische sprokkels, Doorn, 1935.
H.W.M.J. KITS NIEUWENKAMP, Elseviers encyclopedie van de heraldiek, Amsterdam-
Brussel, 1961.
D. MORRIS, De magische kracht van amulet, mascotte en talisman, Houten, 2000.
M. PASTOUREAU, Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Seuil, Paris, 2004.
J.-P. RONECKER, Le symbolisme animal. Mythes, croyances, légendes, archétypes, folklore,
imaginaire, St.-Jean-de-Braye, 1994.
K. SHUKER, Draken, een geïllustreerde geschiedenis, Kerkdriel, 2006. Woord vooraf door
Desmond Morris.
M. TIMMER, Van Anima tot Zeus. Encyclopedie van begrippen uit de mythologie, religie,
achemie, cultuurgeschiedenis en analytische psychologie, Lemniscaat, Rotterdam, 2001.



J.J.M. TIMMERS, Christelijke symboliek en iconografie, Bussum, 1981.
J. TRESIDDER, XYZ van de symbolen. Symbolen, iconen en emblemen verklaard, Vianen-
Antwerpen, 2003.
M. VAN DE CRUYS, Wapensagen uit de Zuidelijke Nederlanden, Wijnegem, 2003.
M. VAN DE CRUYS, Wapensagen uit de Nederlanden, Wijnegem, 2007.
M. VAN DE CRUYS, J.A. DE BOO, R. SUTTER, R.T. PRINKE, Over de betekenis van
wapens, Wijnegem, 2010.
M. VAN DE CRUYS, ‘Heraldiek, semiotiek, linguistiek en symboliek’, in: Vlaamse Stam, nr.
6 (2014), 551-571.
S. VAN DER LINDEN, De Heiligen. Levens, kalenders, attributen, patronaten, iconografie,
Contact, Amsterdam-Antwerpen, 2002.
J.J. VAN ORMELINGEN, ‘De toekenning van het adellijk wapen’, in: Le droit nobiliaire et
le conseil héraldique, Het adelsrecht en de Raad van adel (1844-1994), Larcier, Brussel,
1994.
R. VIEL, Les origines symboliques du blason en F. CADET DE GASSICOURT, baron DU
ROURE DE PAULIN, L’Hermetisme dans l’art héraldique, Paris, 1972.
M. ZERBST, W. KAFKA, Das grosse Lexikon der Symbole. Zeichen, Schriften, Marken,
Signale, Leipzig, 2003.

Het wapen Vander Meulen (getekend door E. Warlop en gepubliceerd in De Roede van Tielt, 19 (1988), nr. 4. Naar het zegel
van Gheerolf van der Meulen filius Jans (1466) RA Gent, Fonds Desmanet de Biesme, nr. 1579. Geerolf is een broer van
Gillis Vander Meulen die voorkomt in de stamreeks van Daniël Vander Meulen, burgemeester van Tielt.



WEGWIJS IN DE WERELD VAN DE HERALDIEK II

BLAZOENERING

Illustratie uit het ‘Wapenboek de Lalaing’



BLAZOENERING

Blazoeneren is een wapen zodanig
beschrijven dat een heraldisch tekenaar het
zonder probleem kan tekenen. Een
dergelijke beschrijving moet dus compleet
zijn zonder mogelijkheid tot verschillende
interpretaties.

Zoals we al opmerkten zijn het de
herauten geweest die hiervoor een eigen
taal en syntaxis ontwierpen. De oudste
heraldische taal is het Frans. Engeland
stond - gezien de verovering van Willem
van Normandië - sterk onder invloed van
het Frans. De taal was een Anglo-
Normandisch Frans. De basisregels en de
technische termen uit die tijd zijn eigenlijk
nog steeds gangbaar in deze beide
landen87. De Nederlandse heraldische taal
is vooral het werk geweest van J.B.
Rietstap, die in zijn ‘Handboek der

Wapenkunde’ de heraldische terminologie
zijn uiteindelijke Nederlandse vorm heeft
gegeven88.

Het volledig uitgewerkte blazoen bevat
volgende onderdelen: het schild (met zijn
verdelingen, kleuren en stukken), de helm,
het helmteken, de helmwrong, de
helmkroon, de helmkleden, de
schildhouders, de rangkroon, eventueel
andere als kerkelijke schildtekens, de
wapenkreet, de wapenspreuk, de banier, de
wapenmantel, de wapentent, de
waardigheidstekens, de ordetekens en het
voetstuk. Zo een van deze elementen
voorkomt moeten ze in de blazoenering
opgenomen worden. We gaan verder
dieper in op de verschillende onderdelen.

ENKELE BASISREGELS VAN DE HERALDIEK

- Links en rechts worden gezien van uit
de positie van de wapendrager en zijn
dus omgekeerd voor degene die naar het
wapen kijkt. Heraldisch rechts luidt in het
Frans dextre, heraldisch links is dan
sénestre.

- Omwille van de contrastwerking wordt
steeds kleur op metaal of metaal op
kleur gebruikt. Deze regel wordt niet of
niet zo streng toegepast als het gaat om
bepaalde onderdelen of attributen van
wapenfiguren, b.v. klauwen en tong van de
leeuw of bek en poten van de adelaar.
Uitzondering op deze regel zijn de
raadselwapens armes à enquerre. Men
moest dus zoeken naar de reden waarom
van de regel werd afgeweken (voorbeelden
Vaticaan, Jeruzalem). De kleurenregel
geldt ook niet voor purper en alle
pelswerk. Ze kunnen beschouwd worden
als metaal en als kleur.

- Om een wapen in zwart-wit af te beelden
wordt algemeen gebruik gemaakt van een
systeem van arceringen en punten (al in
1600 gebruikt door Rincvelt en Zangrius
op een gegraveerde kaart van Brabant,
maar gewoonlijk toegewezen aan de
Italiaanse jezuïet Sylvester da Pietra Santa
die het systeem in 1638 gebruikte).
Voordien werden kleuren en metalen door
letters, zelfs met namen van
hemellichamen en edelstenen aangeduid.

- Een wapen moet duidelijk herkenbaar
zijn. Eenvoudige tekeningen waarin de
figuren altijd gestileerd worden afgebeeld.
De heraldiek werkt dus zonder perspectief.
Hoogstens kunnen enkele schaduwlijntjes
enige diepte suggereren.

- Het stuk moet het veld zoveel mogelijk
vullen en aan de schildvorm zijn
aangepast.



HET SCHILD

Het schild is het belangrijkste onderdeel
van een wapen. Een wapen kan zelfs alleen
uit een schild bestaan. Het schildoppervlak
noemen we het veld, alles wat daar op
voorkomt zijn de stukken.

In bijlage geven we een illustratie die de
evolutie van de schildvorm aantoont en
verder voorbeelden van verschillende
schildvormen.

De verdeling van het schild ( de
topografie)

De schildvormen

Deze hebben we al enigszins besproken bij de geschiedenis van de heraldiek. Het gebruik van verschillende
vormen is tijd- en stijlgebonden en voor de blazoenering niet zo relevant.

vroeggotisch schild
laatgotisch schild
renschild (targie)
accoladeschild
ruitschild (nu voor ongehuwde vrouwen)
ovaal schild (gehuwde vrouwen)

Evolutie van de schildvorm tussen 1140 en 1500 in het graafschap Vlaanderen.
Uit: D.L. GALBREATH,L.JEQUIER, Manuel du Blason, Lausanne, 1977, p. 82.



Uit: M. SERVAIS, Wapenboek van de provinciën en gemeenten van België



HET SCHILD EN ZIJN BUITENVERSIERSELEN

Helmsoorten

Uit: P; BAHN, Familienforschunn und Wappenkunde,
Niederhausen, 1990, p. 126



Uit: Stephen SLATER, Heraldiek, Utrecht, 2003, p. 53. Volledig wapen van de Duitse keizers. De schildhouders
zijn wildemannen zoals in het wapen van Kortrijk.



Kleuren, metalen en pelswerken

Schilden werden gemaakt van hout of
metaal.

Metalen. Er worden slechts twee metalen
gebruikt, goud Fr. or) en zilver (Fr.
argent). Ze herinneren aan het ijzer of
koper van de oudste schilden. Goud wordt
dikwijls als geel en zilver als wit
voorgesteld.

Kleuren. De heraldiek kent slechts een
beperkt aantal kleuren.89

De hoofdkleuren waren:

- keel of rood (Fr. gueules < gulae = rood
geverfd pelswerk)90

- (l)azuur of blauw (Fr azut < Lat.
Lazurius, kleur van lapis lazuli)91

- sinopel of groen (oorspronkelijk rood)
(Fr. sinople)

- sabel of zwart (Slavisch woord voor
zwart geverfde huiden)(Fr. sable)92.

Naast deze hoofdkleuren komen vooral in
Duitsland oneigenlijke kleuren voor als
purper (Fr. pourpre)(kan ook als metaal
beschouwd), vleeskleur, oranje, bloedkleur
en de natuurlijke kleur van figuren.

1. goud

2. zilver

3. keel (rood)

4. azuur (blauw)

5. sinopel (groen)

6. sabel (zwart)

7. purper

8. bruin en vleeskleur

(naar: Wappenbilderordnung, I, p. 61)

Pelswerken. Doordat de echte schilden
soms met dierenhuizen werden bekleed
heeft het gebruik van pelswerken in de
heraldiek zijn intrede gedaan. Bij ons zijn
de meest gebruikte hermelijn en vair.

Hermelijn (Fr. hermine): zilveren of wit
veld waarop zwarte hermelijnstaartjes -
tegenhermelijn: zwart veld waarop witte
hermelijnstaartjes - goudhermelijn :
gouden veld waarop zwarte

hermelijnstaartjes - tegengoudhermelijn :
zwart veld waarop gouden
hermelijnstaartjes.

Vair (Fr. vair): afwisselend zilveren en
blauwe klokjes waarvan de blauwe met de
top, de zilveren met de basis naar omhoog
staan . Verder nog tegenvair, kleinvair,
grootvair.



Om een effen veld te breken werden
schilden soms gedamasseerd of
gediapreerd, t.t.z. het effen veld werd
beladen met bloemen of loofwerk van een

andere kleur of metaal die alleen moesten
dienen om de eentonigheid van het veld te
breken.

Uit O. NEUBECKER, Heraldiek, p. 87.

Kleuren en metalen kunnen in
geometrische figuren over het veld
verdeeld zijn. Deze figuren zijn de
heraldische stukken. Dit zijn meer bepaald
de schildverdelingen en de herautstukken.
De andere abstracte figuren als ruiten,
blokken, schijven zijn eveneens

heraldische stukken, we noemen ze ook
nevenstukken.

Lijnen kunnen recht zijn, maar ze komen ook
golvend, uitgetand, groot-uitgetand, gekanteeld,
geënt, hoekig, gewolkt, ingeschulpt, uitgeschulpt,
zwaluwstaartig, knoestig, ... zijn.

1. uitgeschulpt
2. (in)geschulpt
3. golvend
4. geënt (nébulé = gewolkt)
5. (groot) uitgetand
6. hoekig
7. gekanteeld
8. schuin gekanteeld
9. zwaluwstaartig
10. gekrukt
11. gepalissadeerd
12. vlammend
13. dennenkruinvormig
14. dennentakvormig
15. klaverbladvormig
16. gelelied en tegengelelied

1. engrêlé (échancré = groot-uitgeschulpt)
2. cannelé
3. ondé
4. nébulé (eig. enté)
5. denché
6. vivré
7. crénelé
8. crénelé en bande (ou ragulé)
9. mortaisé
10. potencé
11. palissadé
12. rayonné ou flammé
13. en cime de sapin
14. en branche de sapin
15. tréflé
16. fleurdelisé et contrefleurdlisé





Verdelingen van het schild

* Hoofdverdelingen worden bekomen door
één rechte lijn door het middelpunt van het
schild. We bekomen aldus:

- gedeeld: deellijn loopt loodrecht (parti).
Gedeelde wapens kwamen zeer veel voor
in de M.E. Zo zijn er in het wapenboek
Bellenville (14de e) 28 gedeelde wapens,
tegenover 13 doorsneden en 11
gevierendeelde wapens.

- doorsneden: deellijn loopt horizontaal
(coupé)

- (rechts)geschuind: deellijn van
rechterbovenhoek naar linkerbenedenhoek
(tranché)

- linksgeschuind: deellijn van
linkerbovenhoek naar rechterbenedenhoek
(taillé)

*Verdelingen worden bekomen door twee
of vier rechte lijnen (door verdubbeling van
de hoofdverdelingen). We bekomen aldus:

- gevierendeeld: een verticale en een
horizontale lijn door het middenpunt
verdeelt het schild in vier gelijke vakken.
Men kan een wapen steeds verder verdelen
in vieren (tot 32 kwartieren) (écartelé)

- schuingevierendeeld: door twee schuine
lijnen. (écartelé en sautoir)
De vakken van een gevierendeeld of

schuingevierendeeld schild noemen we kwartieren.

- gegeerd: door het gebruik van de vier
hoofddeellijnen. We spreken hier niet van
een kwartier maar van een geer. Ook hier
kan men gaan tot b.v. 16 geren. Het aantal
dient dan opgegeven (gironné)

- gedeeld in drieën: door 2 loodrechte lijnen
ontstaan drie palen (tiercé en pal). Als een
schild bedekt is met een even aantal
aaneengesloten palen spreken we van
gepaald, als er meer dan acht zijn (Fr.
vergetté) wordt in het Nederlands het aantal
stukken opgegeven (b.v. gepaald van tien
stukken van zilver en lazuur)

- doorsneden in drieën: verdeeld door twee
horizontale lijnen (tiercé en fasce). Is het
schild bedekt met een even aantal
aaneengesloten dwarsbalken dan is het
gedwarsbalkt, als er meer zijn (Fr. burelé)
geven we in het Nederlands het aantal
stukken op

- geschuind en linksgeschuind in drieën:
(tiercé en bande, en barre) verdeeld door
twee schuinrechtse of schuinlinkse lijnen in
drieën. Zijn er een even aantal
schuinbalken dan spreken we van
geschuinbalkt, zijn er meer dan acht
schuinbalken (Fr. coticé), dan geven we het
aantal op. Lopen de schuinbalken links dan
spreken we van linksgeschuinbalkt. Zijn er
meer dan acht schuinbalken (Fr. coticé en
barre) dan wordt het aantal opgegeven.



1. gedeeld (van sinopel en zilver)
2. doorsneden (van sabel en goud)
3. gevierendeeld (van keel en zilver)
4. linksgeschuind (van goud en keel)
5. geschuind (van zilver en keel)
6. schuingevierendeeld (van keel en zilver)
7. gegeerd (van keel en zilver)
8. gepaald (van zilver en lazuur)
9. gedwarsbalkt (van keel en zilver)
10. linksgeschuinbalkt (van zilver en sabel)
11. geschuinbalkt (van goud en keel)
12. gepaald van 10 stukken (van zilver en
sinopel)
13. gedwarsbalkt van 10 stukken (van goud en
keel)
14. linksgeschuinbalkt van 10 stukken (van
zilver en sabel)
15. geschuinbalkt van 10 stukken (van zilver en
sabel)
16. geschaakt (van goud en lazuur in 6 rijen,
elk van 6 vakken)
17. (door vijf schuinrechtse en vijf schuinlinkse
lijnen) geruit (van zilver en keel)
18. schuingeruit (van zilver en lazuur)
19. (van goud) getralied (van lazuur)
20. gekeperd (van 8 stukken van zilver en keel)
21. (van zilver,) gekapt (van keel)
22. (van zilver,) gekoust (van keel)
23.(van keel), gemanteld (van zilver)
24. uitgeschulpt doorsneden (van goud en
sabel)
25. gegolfd gedeeld (van zilver en lazuur)

Er zijn nog andere manieren van onderverdelen :

1. schildsgewijze verdelen in drieën (schild beladen
met kleiner en dat met een nog kleiner schild)
2. kepersgewijze verdelen in drieën (door een
kepervormige lijn)
3. verdeeld door de gaffelsnede (tiercé en pairle)
4. geschaakt (met vierkante vakjes, afwisselend een
kleur en een metaal - het aantal rijen opgeven - men
begint steeds met het eerste vakje in de
rechterbovenhoek)(Fr. échiqueté)
5.geruit: als het schild met ruiten overdekt is (Fr.
losangé)
6. schuingeruit (passé en sautoir)
7. ingehoekt (emmanché)
8. getralied: met bredere latten dan het latwerk
(fretté)
9. geschubd: overdekt met een soort visschubben
(papelonné)
10. geveerd: bedekt met ruitvormige veren
(plumeté)
11. gekrukt:overdekt met krukjes als vair
gerangschikt (potencé)
12. een gedriehoekt schild door middel van
horizontale en diagonale lijnen in verschillende
richtingen aan de zijden rond uitgesneden : twee
halve ovalen die van elke zijkant naar het midden
van het schild gaan (trianglé)
13. gepaladisseerd : bedekt met van boven gepunte
palen (palisé)

HOOFDVERDELING: GEDEELD

• Gedeeld

• Parti (fr.)

• Gespalten (du.)

• Per pale (eng.)

• Partito (it.)

• Partido (sp.)

• Gedeel (afr.)

HOOFDVERDELING: DOORSNEDEN

• Doorsneden

• Coupé

• Geteilt

• Per fess

• Troncato, spaccato
of balzana

• Cortado

• Deurgesny



[Typ hier]

HOOFDVERDELING: LINKSGESCHUIND

• Linksgeschuind

• Taillé

• Schräglinksgeteilt

• Per bend sinister

• Tagliato

• Tajado

• Linksskuingedeel

HOOFDVERDELING: GESCHUIND

• (Rechts)geschuind

• Tranché

• Schräggeteilt

• Per bend

• Trinciato

• Tronchado

• schuinsgedeel

HERVERDELING: GESCHUIND IN
DRIEËN

• (rechts)geschuind in
drieën

• Tiercé en bande

• Zweimal schräggeteilt

• Tierced bendwise

• In drie skuinsgedeel

HERDELING VAN HET SCHILD:
DOORSNEDEN IN DRIEËN

• Doorsneden in
drieën

• Tiercé en fasce

• Zweimal geteilt

• Tierced fesswise

HERDELING:
LINKSGESCHUIND IN DRIEËN

• Linksgeschuind in
drieën

• Tiercé en barre

• Zweimal
schräglinksgeteilt

HERDELINGEN: GEVIERENDEELD

• Gevierendeeld

• Écartelé (fr.)

• Geviert (du.)

• Quartered (eng.)

• Inquartato (it.)

• Cuartelado (sp.)

• Gevierendeel (Afr.)

HERDELING:
SCHUINGEVIERENDEELD

• Schuingevierendeeld

• Écartelé en sautoir

• Schräggeviert

• Quartered per saltire

• Inquartato in decusse

• Cuartelado en sotuer,
en aspa

HERDELING: GEGEERD

• Gegeerd

• Gironné

• Geständert

• Gyronny

• Gheronato,
grembiato

• Jironado
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rouwbrieven



[Typ hier]

De herautstukken

Indeling :

A. Herautstukken

a. heraldische hoofdfiguren

b. heraldische bijfiguren

c. heraldische onderverdelingen

B. Gewone wapenfiguren
d. natuurlijke figuren
e. kunstmatige figuren
f. fantastische figuren
g. huismerken

De heraldische hoofdfiguren (heel dikwijls 2/7 van de breedte van het schild) zijn:

- het schildhoofd (Fr. chef)
- de schildvoet (Fr. champagne)
- de paal (Fr. pal) Palen kunnen afgebroken,

geknot, verlaagd zijn als ze de schildrand
niet raken

- de staak (helft van de breedte van een paal)
(vergette)

- de dwarsbalk of faas (Fr. fasce); kan
versmald zijn. Bij de minste dikte spreken
we van dwarsstrepen. Er zijn ook tweeling-
en drielingbalken (jumelles, tierces)

- de rechterschuinbalk (Fr. bande)
- de linkerschuinbalk (Fr. barre)
- de schuinstaak en de schuinstreep (traverse)
- de linkerschuinstreep of de bastaardbalk

(cotice)
- het kruis (ontelbare varianten) ( Fr. croix).

De hoeken gevormd door een kruis noemen
we kwartieren.93

- het sint-andrieskruis of schuinkruis (Fr.
sautoir)

- de zoom (Fr. bordure)(in het schild
binnenzoom)

- het vrijkwartier (Fr. franc quartier)
- de schildhoek is een klein vrijkwartier
- de keper (verschillende varianten) (Fr.

chevron)
- de gaffel (Fr. pairle)
- de punt (Fr. pointe) Is de punt laag, smal en

ingebogen en niet hoger dan de schildnavel
dan hebben we een ingedreven punt

- het hartschild (Fr. écusson en abîme)



[Typ hier]

Overgenomen uit O. NEUBECKER, Heraldiek, p. 107.



[Typ hier]

De verschillende soorten kepers

Uit: J.M.L. GRAAFLAND, A. STALINS, Heraldische encyclopedie, Den Haag, 1943, p. 33.



[Typ hier]

Uit: H. JOUGLAS DE MORENAS, Grand armorial de france, Paris, 1934.
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De heraldische bijfiguren (het zijn geen herautstukken en ook geen voorwerpen uit het dagelijkse leven)94

- de barensteel (Fr. lambel) ook tornooikraag
genoemd, normaal drie hangers

- de bollen of kogels (ronde schijfjes,
gewoonlijk plat, soms geschaduwd)

- penningen (vroeger ook bezanten genoemd)
(van metaal) en koeken (van kleur) (Fr.
besants / tourteaux)

- de ringen (anneaux)
- blokjes (Fr. billettes)

- de ruit (Fr. losange)
- de spitsruit
- het latwerk (Fr. fretté); komt veel voor in

Engelse wapens; Vichte
- de inhoeking bestaat uit 2 of meer

driehoeken die met elkaar verbonden zijn
en een gemeenschappelijk grondvlak
hebben

barensteel koeken blokjes ruiten Latwerk

inhoeking

De gewone wapenfiguren

De natuurlijke wapenfiguren:

* Het menselijk lichaam en zijn delen

Wildemannen, ridders, schaapherders,
monniken, heiligen, engelen, cherubijnen,
duivels, kinderen, allegorische figuren,
mythologische figuren, borstbeelden,
mensenhoofd, armen, benen, handen, voeten,
mensenogen, hart

95
, geraamte, doodshoofden,

doodsbeenderen, enz. Sommige figuren zijn

tijdsgebonden en zouden nu niet meer
aanvaard worden. Zo is de uitkomende moor in
het wapen van de gemeente Waregem
afkomstig uit het wapen van de Duitse familie
de Plotho, heren van Ingelmunster. Waregem
was ook in het bezit van deze familie. De
morenkop in het wapen van de vroegere
gemeente Boezinge kwam van de familie
Testard. Een tak van de familie de Moor
voerde drie morenkoppen in zijn wapen.

Uitkomende moor in het wapen van Waregem

en morenkop in het wapen van paus Benedictus XVI.

Uit: P. DUDZINSKI, Alfabet heraldyczny, Warszwa, 1997.

a Saraceen b Turk c Morenkop d
Duivelskop e Nabuchodonosor f

Janushoofd g Jodenhoofd h Sint-Jan de
Doper
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* De dieren
96

De meest voorkomende dieren – ook in onze
streken - zijn de leeuw, de adelaar en de
merlet. Voorbeelden zijn Vlaanderen (leeuw),
Deinze (adelaar) en Kuurne (merlet).

 De viervoetige dieren
97

- de leeuw
98

(klimmend, (geklauwd,
gekroond, dubbelstaartig, fier, lafhartig),
zittend, aanziend, staand, een halve
leeuw, een uitkomende leeuw, een
hoofdeloze leeuw, een drakenleeuw,
een zeeleeuw, de leeuw met
mensenhoofd, de leeuw met twee
koppen, toegewende leeuwen , een
gaande leeuw (Fr. lion leopardé) , een
klimmende en aanziende leeuw (Fr.
léopard lionné), een gaande en
aanziende leeuw (Fr. léopard).

99

-

-

-
de beer

100
, de wolf, de ever of het wild

zwijn101, het varken, de olifant, honden
(soort aanduiden: hazewinden, doggen,
brakken)

102
, de kat (ook kattenkoppen),

het hert
103

, het paard (stappend,
rennend, hollend, steigerend, gezadeld,
getoomd)104, de ezel, runderen : stier,
stierenkoppen; koe (soms geklokt), de
ram, de bok (komt veel voor), de geit
(met sik).

Eigenschappen : worden nauwkeurig
omschreven, b.v. gehoefd, bebloed,
gehoornd, getand. Gaand of stappend,
liggend. De benamingen verschillen nogal
in de verschillende talen.
Geknot (zonder bek, tanden, tong, nagels
en staart), omziend, half, uitkomend,
omgewend, toegewend, enz.
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Uit: Von Volborth, Heraldiek



[Typ hier]

* De vogels105

Uit: Leonhard, Das Grosse Buch der Wappenkunst

de adelaar (arend in zijn natuurlijke vorm). Adelaars kunnen geknot zijn. De
dubbele adelaar, de Friese adelaar (halve adelaar in de rechterhelft van een
gedeeld schild) 106

gier, valk, sperwer, havik, struisvogel, paradijsvogel, ooievaar, kraanvogel,
pelikaan, ijsvogel, meeuw,
zwaan107, gans, eend, haan, papegaai, duif, enz; merletten hebben geen bek
of pootjes, komen heel veel voor.

Merletjes in het familiewapen van der Gracht

 Vissen en schelpen (indien mogelijk de soort weergeven)

Dolfijn, haring, paling, baars, bot of schol, stokvis (wapen van IJsland - gekroond),
de snoek, walvissen, sint-michielschelp, sint-jacobschelp met oortjes(groter),



[Typ hier]

zeehoren.

UIT: DE BOO, Heraldiek

 Insecten en kruipdieren

de bij (ook bijenkorven)108, de vlinder, de vlieg



[Typ hier]

 De kruipdieren

de slang109, de kikvors, de hagedis

Hemellichamen en natuurverschijnselen

de zon (flikkerend, stralen, schaduwzon, ondergaand, opgaand, voorkomend);
zonnenstralende maan : volle
maan of gezichtsmaan, wassende maan of wassenaar; sterren (vijfpuntig,
zespuntig (bij ons));
kometen, bliksemschichten (antieke, moderne), regenboog.

 Elementen en edelstenen

water: de zee, rivieren, draaikolk, vuur, de lucht, wolken, de aarde (grond is een
soort schildvoet, groen = grasgrond); bergen (spitse top); heuvels (lage berg met
afgeronde toppen), ritsen, duinen;
Edelstenen : diamant, robijn, karbonkel (cirkeltje met uitschietende stralen)

 Planten110

naam moet zo goed mogelijk opgegeven. Verder of ze gebladerd, bladerloos,
uitgerukt, bevrucht, gesnoeid , dor, geplant op een terras, enz. zijn.

 Bomen111

de eik, de linde, oranjeboom, pijnboom, dennenboom, kriekelaar.
Boomstronken, afzonderlijke takken, bladeren (plompen of waterbladen), drieblad,
vijfblad.

Bloemen (gestrengeld, gebladerd)112: roos (heraldische roos en natuurlijke roos,
tudorroos), de lelie (heraldische) lelie, natuurlijke lelie; (bezaaid, gelelied) is zeer
sterk gestileerd; mispelbloem, distel.
Vruchten: granaatappel, appel, eikel, druiventros, hazelnoten.
Schoven : koren-, gerst-, haver- rietschoven.
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Uit: H.K. NAGTEGAAL, Heraldisch vademecum



[Typ hier]

Uit: Le blason, p. 126. 1. Drieblad 2. Vierblad 3. Vijfblad 4. Klaverbladen 5. Uitgerukte eik 6.
Gedeelde boom 7. Dorre boom 8. Boom op rijzende grond 9. Bezaaid met peren 10. Moerbeien 11.
Druiventrossen 12. Eikels 13. Bezaaid met kastanjebladen 14. Bezaaid met bernages 15. Bezaaid
met akeleien 16. Bezaaid met waterlelies



[Typ hier]

Kunstmatige wapenfiguren

Dit zijn alle voorwerpen die door
mensenhanden zijn gemaakt.

Kledingstukken113, sieraden :
hoofdwrong, mouw, laarzen,
schoenen, muilen, klompen,
gespen, beurs, mijter.

 Huisraad, gereedschap,
werktuigen114

Altaren, boeken, kandelaars,
zandlopers, lampen, bekers, kelk,
kannen, weegschaal, harp,
waterputters

(gelijkt op een M), grendels, ketels,
ploegijzer, ploegschaar, wiel of rad,
molenijzer (antiek Fr. anille),

molenwieken, muurankers,
winkelhaak, heipaal, hamers,
klophamers (gesteeld of
ongesteeld), spijkers,
droogscheerdersscharen, praam of
neusknijper, steekijzer, hoefijzers
(uiteinden naar omlaag), roskam,
breidels, wolfsangel, jachtspriet,
disselbijl, jachthoorn, posthoorn,
muziekinstrumenten115.

Uit: H.K. NAGTEGAAL, Heraldisch vademecum
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 Wapens en oorlogstuig116

Helm, hoeden, harnas, spoorraderen,
stijgbeugel, zwaard (punt naar boven),
degen, kromzwaard, bijlen, ridderlans,
pieken in allerlei vormen, handbogen
en kruisbogen, pijl, knots, blijde en
stormram, kanon, kanonskogel,
mortier, bommen, pistool, boeien.

Gebouwen en bouwwerken (ook
onderdelen)

Kerken, kastelen, burchten,
metselwerk, bruggen, molens, ,
kolommen, zuilen, muurankers,
portieken, bouwvallen en ruïnes.

 Vaartuigen117

Nauwkeurig omschrijven: opgetuigd,
onttakeld : galei, ark van Noach,
anker
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Andere voorwerpen : in feite komen alle voorwerpen in aanmerking
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* Gebouwen en bouwwerken

1. Huis 2. Gemetselde poort 3. Stad 4. Burcht 5. Windmolen 6. Gemetseld en geopend van sabel 7.
Brug met vier bogen 8. Geopende toren met donjon op een rots
Uit: P. de la Perrière & St. Rossini, Le blason, p. 131.

 Fabeldieren 118
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Meermin half vis, half vrouw)119,
centaur (half mens, half paard),
sfinx, harpij, heraldische tijger
(lichaam van leeuw en kop van
krokodil), weerwolf, de feniks,

de griffioen (bovenlijf van een adelaar,
paardenoren en achterlijf van een

leeuw), de draak (krokodillenkop,
arendsklauwen en slangenlijf)120, de
hydra, de basilisk, de cockatrice.

de eenhoorn121.

 Huismerken 122

Huismerken hebben een andere
oorsprong dan familiewapens. Deze
tekens werden op voorwerpen
aangebracht om als eigendom aan te
duiden. Aangezien ze in hout moesten
gekerfd worden bestaan ze meestal uit
rechte lijnen. Huismerken kwamen bij
de gewone bevolking veel voor. Een
veel voorkomende figuur is het cijfer 4

met allerlei bijstreepjes. Huismerken
werden veel op zegels geplaatst.
Huismerken werden ook wel
koopmansmerken genoemd. Ze
gelijken soms enigszins op
runentekens123 die echter een heel
andere oorsprong en betekenis
hadden.

De kleur is gewoonlijk sabel of keel.
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Enkele heraldische termen

- Begeleid (accosté): als de
bijkomende figuren de richting van
de hoofdfiguur volgen dan is deze
erdoor begeleid (bv in goud een
hamer van sabel, gesteeld van keel,
begeleid van twee spijkers van het
tweede;

- Beladen (chargé): een stuk waarop
zich andere wapenfiguren
bevinden, is daarmee beladen. Zijn
die stukken op hun beurt beladen
dan zegt men overladen

- Geledigd (vidé): stuk waarvan
alleen de randen overblijven

- Getopt (sommé): herautstukken en
gewone wapenfiguren die op hun
top een andere figuur dragen en
deze ondersteunen, zijn met deze
figuur getopt.

- Naast elkaar geplaatst (accosté):
figuren die dwarsbalkgewijs
gerangschikt zijn. Naast elkaar in
het midden van het schild (accosté
en fasce), in het schildhoofd
(accosté en chef).

- Omgekeerd (renversé): stuk dat
onderste boven staat

- Omgewend (contourné): zegt men
van een liggende keper met de top
gericht naar de linkerzijde;

- Ondersteund (soutenu): een figuur
met eronder een herautstuk of

gewone wapenfiguur is
ondersteund

- Over alles heen (brochant): iedere
wapenfiguur die over andere
stukken heengaat en ze gedeeltelijk
bedekt.

- Van het een in het ander (de l’un à
l’autre): figuur die zich in een
verdeeld schild met gelijke delen in
elk schildvak uitstrekt en telkens
met het veld van kleur afwisselt.

- Van het één op het ander: in een
gelijkmatig verdeeld schild is elk
vak met een of meer gelijksoorige
figuren beladen, die telkens met de
kleur van het veld afwisselen.

- Vergezeld (accompagné): zijn de
stukken die als hoofdfiguur
beschouwd worden en andere
figuren bij zich hebben (vb in
purper een dobbelbeker van goud,
vergezeld in het schildhoofd van
drie dobbelstenen van zilver,
respectievelijk 3, 5 en 4 ogen van
sabel vertonend)

- Verhoogd (haussé) : hoger in het
veld geplaatst dan normaal

- Verlaagd (abaissé): lager in het
veld geplaatst dan normaal
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E. BUITENVERSIERSELEN VAN HET SCHILD
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De schilddekking

Hiermee bedoelen we de stukken die zich
boven het wapenschild bevinden (Fr.
timbre). De schilddekking omvat de helm,

de kroon en/of wrong, het helmteken, de
dekkleden en de rangkroon. Niet altijd zijn
al deze elementen aanwezig.

De helm

In de loop van de tijden ontwikkelden zich
verschillende vormen. :

de ronde helm (zoals in de Roelandsage)
de kegel- of klokhelm : met vaste

neusbeschermer, zoals op het Tapijt van
Bayeux

de pothelm of kuiphelm (omsluit volledig
het hoofd)

de kegelhelm
de steekhelm
de traliehelm verschijnt voor het eerst in
1431 op een zegel, ook tornooihelm
genoemd. In sommige landen aanzien als
adellijk, niet in de Nederlanden.

De wrong en de helmkroon

Indien de helm niet gedekt is door een
kroon ligt er een wrong op. De wrong
diende om de slagen te breken. De wrong

heeft gewoonlijk de kleuren van de binnen-
en buitenkant van de dekkleden.

Het helmteken

Waren in het begin niet echt persoonlijk.
Veel voorkomende helmtekens waren
ossenhoorns, de olifantstrompen, de veren-
of vederbossen, de vleugels of de vlucht,

schermen, hoeden. In feite kan ieder
voorwerp of ieder dier (of een deel ervan)
gebruikt worden als helmteken.
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Dekkleden

waren stukken stof die aan de top van de
helm waren vastgemaakt en er omheen
fladderden. Ze beschermden wellicht ook
tegen de felle zonnestralen. Ze komen al
voor in de 13de eeuw. Gewoonlijk is de

binnenkant van metaal en de buitenkant
van een kleur. Dekkleden komen in alle
vormen voor en zijn dikwijls een
weerspiegeling van de heersende kunststijl.

De schildhouders

Dit zijn mensen en/of dieren die aan
weerszijden van het schild staan en dit ook
schijnen vast te houden (Fr. tenants of
supports). Soms wordt de schildhouder
achteraan het schild afgebeeld (Fr.
soutiens).

Het gebruik stamt uit de middeleeuwen.
Bij ons komen ze van de 13de eeuw voor.
Ze zijn met de tijd erfelijk geworden.

Hiernaast een afbeelding van een ontwerp voor de Heraldische Atlas van Hugo Gerard Ströhl
door Emil Doepler : wildemannen en wildevrouwen als schildhouders. Het ovenste ontwerp
toont Wildemannen boven een alliantiewapen, waarvan één met een (gebogen) keper. Uit: O.
NEUBECKER, Heraldiek, p.199.



[Typ hier]



[Typ hier]

Fantasiewapen van Gringolais Le Fort, ridder van de Ronde tafel. De eenhoorn wordt veel gebruikt in fantasiewapens.
Uit: M. PASTOUREAU, E. DELAHAYE, Les secrets de la licorne, Paris, 2013, p. 70. De eenhoorns staan zowel in het schild zelf, als
helmteken en als schildhouders. De eenhoorn staat als symbool van de kuisheid, één van de deugden, afgebeeld op de schouw in de Raadzaal
van het Kortrijkse stadhuis.

Verder komen nog voor banieren en vanen.

De wapenkreet mag niet verward worden met de wapenspreuk. De wapenkreet (een kort,
kernachtig gezegde) werd geplaatst op een losse flodderende band boven het helmteken.
Wapenspreuken (langer) zijn in de regel zuiver persoonlijk. Pas in de 17de en 18de eeuw
werden ze erfelijk. Ze staan onderaan het schild.

Mantels en andere sieraden, kronen, hoeden, baretten en mijters kunnen ook voorkomen.

Het gebruik van mantels werd veralgemeend in het midden van de 16de eeuw. Voorbehouden
aan vorsten en hoge adel.

De rangkronen duiden de adellijke rang aan (is niet gelijk aan de helmkroon die de wrong
vervangt en oorspronkelijk op de helm rustte) en kunnen dus van land tot land verschillen.

Geestelijken krijgen hoeden, baretten of mijters. Hun kleur en het aantal afhangende kwasten
verwijzen naar de rang van de wapendrager (Over kerkelijke heraldiek: B. HEIM, Kerkelijke
heraldiek (Averbode, 1980). Bisschoppen droegen hun staf met de kromming van zich
afgekeerd, abten met de kromming naar zich toegekeerd (veel uitzonderingen).

Wapenspreuk124

Ook devies genoemd. Staat gewoonlijk op een lint onderaan het schild. De spreuken zijn
gewoonlijk korte waarschuwingen of bevestigingen. Velen staan ook in verband met het
schild.

Wapenkreet
Aangebracht op een lint boven het wapen. Diende om de soldaten samen op te roepen om ten
strijd te trekken of in de aanval te gaan. Voorbehouden aan adellijke families.
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WAPENBESCHRIJVING

Achtereenvolgens worden beschreven:

1) Het veld. Dit kan van één kleur of
metaal zijn ( b.v. in keel ...) of volgens
schildverdelingen van uiteenlopende
kleuren. Bezaaid rekent men eveneens
tot het veld. Bij een verdeeld veld eerst
de kleur van de rechterbovenhoek en
vervolgens de tweede kleur (b.v.
gedeeld van goud en keel)

2) Het voornaamste stuk of de
voornaamste stukken worden
opgegeven. Hiervan worden het aantal,
de bijzondere plaatsing (b.v.
paalsgewijs, schuinlinks, afgewend,
toegewend, naast elkaar, ...), de
bijzondere standen en eigenschappen
(klimmend, uitgerukt, half, uitkomend,
...), de kleur(en) of het metaal, de
bijzondere eigenschappen van een
andere kleur (getongd, genageld,
geknopt, ...) aangeduid.

3) De stukken waarmee het voornaamste
stuk beladen is met de eigenschappen
vermeld onder 2. B.v. beladen met een
... van ...

4) De nevenstukken die het voornaamste
stuk vergezellen met hun
bijzonderheden (vergezeld door ... van
...). De volgorde is van boven naar
onder, van heraldiek rechts naar links.

5) Schildhoofd, schildvoet, zoom en
hartschild worden hierna genoemd in
tegenstelling tot de overige
herautstukken die eerst worden vermeld.

6) Tenslotte noemt men de stukken die
over alles heengaan (over alles heen een
... van ...).

7) Breuken
8) Daarna volgen in de beschrijving : de

rangkroon, de helm, de wrong of
helmkroon, de dekkleden, het
helmteken, de schildhouders, banieren,
ondergrond, waardigheidstekens,
ordetekens, wapenspreuk of
wapenkreet, wapenmantel of wapentent.

Voor beschrijving en vertaling maken we
gebruik van de al geciteerde werken van
Pama, Warlop , Arndt, e.a.
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Heraldiek heeft de eeuwen overleefd. Ook nu nog is in ons straatbeeld en onze omgeving
heraldiek niet weg te slaan. Op een brief van de gemeente prijkt nog altijd het wapen,
tenminste als dit niet vervangen werd door een modern maar gewoonlijk nietszeggend logo.
Moderne uitdragers van heraldiek vinden we in de sport: voetbal- en rennersuitrusting,
automerken en etiketten van wijnflessen. In vele steden geven vlaggen met wapens een
kleurrijk uitzicht aan straten, pleinen en gebouwen. Het is al eeuwen zo.
De oudste wapens van onze gemeenten gaan meestal terug tot de wapens van vroegere heren
(de oudste of de recentste) van de dorpen of de voornaamste heerlijkheden. Niet iedere
gemeente voerde een eigen wapen. Vooral in de Hollandse tijd kregen vele gemeenten een
officieel wapen toegewezen. Na de samenvoeging van de gemeenten in 1977 vaardigde de
Vlaamse overheid een decreet uit waarbij alle gemeenten verplicht werden een wapen en vlag
voor te stellen. Het repertorium omvat 308 gemeentelijke wapens. De Franse gemeenschap
volgde in 1985.

Vroeger keek men vooral op naar de wapens van vorsten. Deze moesten een uitstraling zijn
van hun macht en bezittingen. Wapens zoals dit van keizer Karel en zijn nakomelingen zijn
samengesteld uit de wapens van de vorstendommen en heerlijkheden in hun bezit. Ze staan in
boeken, in brandramen, op wapenborden, wandtapijten en nog veel meer.
De Franse Revolutie betekende een breuk in de geschiedenis van de heraldiek, omdat ze
wapens ten onrechte zagen als een adellijk privilege. Napoleon heeft de heraldiek in eer
hersteld, zij het met een eigen versie. Na het congres van Wenen werd koning Willem I onze
vorst. Op heraldisch vlak is toen veel gebeurd. Veel gemeenten kregen hun eerste officieel
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erkende wapen. Na het ontstaan van België zetten overheid en vorst de traditie gewoon
verder.

Wapens van overheidsinstellingen: land, deelstaten en gewesten, provincies, steden en
gemeenten (hoofdsteden provincies)

I. Nationale symbolen
De Belgische Staat

1. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2. De Vlaamse Gemeenschap
3. De Vlaamse provincies
- Antwerpen
- Limburg
- Oost-Vlaanderen
- Vlaams-Brabant
- West-Vlaanderen

6. La communauté française en La région wallonne
7. De Waalse provincies
- Brabant Wallon
- Hainaut
- Liège
- Luxembourg
- Namur
II Gemeenten en steden
De provinciehoofdsteden
- Antwerpen
- Hasselt
- Gent
- Leuven
- Brugge

II Wapens van vorsten en koningen vroeger en nu
Ancien regime:
de Bourgondische hertogen
de Habsburgers: keizer Karel V
Napoleon
Willem I der Nederlanden
De Belgische vorsten
De Belgische vorsten in de 19de eeuw (1831-1909)
De Belgische vorsten in de 20ste eeuw (1909-1975)
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I. NATIONALE SYMBOLEN125

BELGIË
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Wapen van de regerende koning en koningin126
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2. DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

ONTSTAAN VAN HET WAPEN VAN VLAANDEREN

L. Zegel van Filips van den Elzas
R. Graaf van Vlaaanderen, in: Armorial Bellenville
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Het officiële wapen van Vlaanderen werd getekend door de Kortrijkse rijksarchivaris Dr. Ernest Warlop
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3. DE FRANSE GEMEENSCHAP EN HET WAALS GEWEST

In goud een stappende haan van keel

HET BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST

Heeft geen wapen maar een embleem: in blauw een gele, met wit omboorde iris.
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4. PROVINCIES
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PROVINCIES

ANTWERPEN

Gedeeld 1. in keel een burcht met drie
geopende, gekanteelde torens van zilver,
verlicht en gemetseld van sabel, de
middelste toren in het schildhoofd
vergezeld rechts van een schuingeplaatste
rechterhand en links van een
schuinlinksgeplaatste linkerhand, beide
van zilver, een schildhoofd van goud met
een dubbele adelaar van sabel, getongd en
gepoot van keel en met een nimbus van
goud 2. in goud drie palen van keel;
hartschild: in goud een adelaar van sabel,
getongd en gepoot van keel; schuldvoet: in
zilver een paal van lazuur. Het schild
getopt met de kroon van een soevereine
markgraaf en gehouden rechts door een
leeuw van goud, geklauwd en getongd van
keel, en links door een griffioen van goud,
geklauwd en getongd van keel. Het geheel
geplaatst op twee onderaan gekruiste
hertshoorn van natuurlijke kleur.

LIMBURG

In zilver een dubbelstaartige leeuw van
keel, gekroond, geklauwd en getongd van
goud. Hartschild: gedwarsbalkt van tien
stukken van goud en keel. Het schild
getopt met een hertogenmuts en gehouden
rechts door een hert van natuurlijke kleur
en links door een zwaan van hetzelfde met
een kroon van goud om de hals. Het geheel
geplaatst op ywee onderaan gekruiste
eikentakken van natuurlijke kleur.

OOST-VLAANDEREN

In goud een leeuw van sabel, geklauwd en
getongd van keel. Het schild getopt met
een gravenkroon met dertien parels
waarvan drie verheven en gehouden door
twee leeuwen van sabel, geklauwd en
getongd van keel. Het geheel geplaatst op
een sokkel van drie treden van zilver.

VLAAMS-BRABANT

In sabel een leeuw van goud, geklauwd en
getongd van keel; hartschild: in keel een
dwarsbalk van zilver. Het schild getopt met
een hertogenmuts en gehouden door twee
leeuwen van goud, geklauwd en getongd
van keel. Het geheel op een smeedwerk
van goud.

WEST-VLAANDEREN

Gedeeld 1. gegeerd van twaalf stukken van
goud en van lazuur, met een hartschild van
keel 2. in goud een leeuw van sabel,
geklauwd en getongd van keel. Het schild
getopt met een gravenkroon met dertien
parels, waarvan drie verheven en gehouden
rechts door een beer van natuurlijke kleur
en links door een leeuw van sabel,
geklauwd en getongd van keel. Het geheel
geplaatst op een met helmgras begroeide
duinengrond van natuurlijke kleur.

WAALS BRABANT

Schuingevierendeeld 1. en 4. In sabel een
leeuw van goud, geklauwd en getongd van
keel 2. en 3.in goud een stappende haan
van keel, de eerste omgewend.

HENEGOUWEN

Gevierendeeld, 1. en 4. In goud een leeuw
van sabel, geklauwd en getongd van keel;
2. en 3. In goud een leeuw van keel,
geklauwd en getongd van lazuur.

NAMEN

In goud een leeuw van sabel, geklauwd en
getongd van keel, gekroond van goud, een
versmalde dwarsbalk van keel over alles
heen.
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LUIK

Gevierendeeld 1. in keel een perron van
goud met drie treden, gehouden door drie
zittende leeuwtjes en getopt door een
pijnappel, alles van goud; 2. In keel een
dwarsbalk van zilver; 3. In zilver drie
gekroonde leeuwen van sinopel; 4.
Gedwarsbalkt van, goud en keel van tien
stukken; geënt in de punt van goud met

drie hoorns van keel met ringen en
mondstuk van zilver.

LUXEMBURG

In zilver vijf dwarsbalken van lazuur met
over alles heen een leeuw van keel met
gespleten staart, gekroond van goud.

STEDEN en GEMEENTEN

Gent
In sabel een leeuw van zilver, getongd van
keel, gekluwd, gekroond en gehalsband
van goud, de halsband voorzien van een
kruisje van hetzelfde. Schildhouders: de
zittende Maagd van Gent van natuurlijke
kleur, de linkerarm rustend op de
linkerschouder van een zittende leeuw van
Gent, de banier van Vlaanderen tussen
beiden. Het geheel geplaatst op een
grasgrond omheind met een palissade met
hekken van natuurlijke kleur.

Wapenspreuk: TROUW EN LIEFDE in
letters van zilver op een lint van sabel.

Hasselt
Gedeeld 1. gedwarsbalkt van tien stukken
van goud en va, keel 2. in zilver een
geplante hazelaar van sinopel; het schild
omboord van goud. Het schild getopt met
een uitkomend en aanziend hert van
natuurlijke kleur en omlijst met twee
acanthusbladeren van sinopel. Het geheel
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rustend op een lint van zilver beladen met
de letters S.P.Q.H. van goud.

Leuven
In keel een dwarsbalk van zilver. Het
schild getopt met een aanziende helm van
zilver, getralied, gehalsband, omboord en
gekroond met een stedenkroon met vier
torens van goud, gevoerd en gehecht van
keel, met dekkleden van zilver en van keel.
Helmteken: een zittende [aanziende] leeuw
van zilver, houdend een schild van sabel,
beladen met een leeuw van goud, gekluwd
en getongd van keel. Het schild getooid
met het Franse oorlogskruis met palm, het
lint uitgaande van de schildvoet.

Gemeentewapens

§ In 1977 werden alle
gemeenten in
Vlaanderen verplicht
een eigen wapen en
vlag te bepalen. De
subcommissie voor
heraldiek, nu Vlaamse
Heraldische Raad hield
zich bezig met deze
materie in opdracht
van de Vlaamse
gemeenschap.



[Typ hier]

Brugge127
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Wapen van de stad Kortrijk

Officiële erkenning door koning Leopold I van het stadswapen van Kortrijk bij KB 26 juli 1859

Gemeentewapens zijn het uithangbord voor de gemeente en een toeristische trekpleiser
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III. WAPENS VAN VORSTEN

Ancien regime
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Karel de Stoute

Wapen van hertog Karel de Stoute
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Filips de Goede als ridder van het Gulden Vlies
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Keizer Karel V
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Het wapen van Keizer Karel V (1506-1555): volledige beschrijving
Gevierendeeld I. nogmaals gevierendeeld, 1. en 4. in keel een burcht van goud, getopt met drie torentjes van het
zelfde (gemetseld van sabel), gesloten en verlicht van lazuur (Castilië), 2. en 3. in zilver een leeuw van keel,
gekroond, getongd en geklauwd van goud (Leon); II gedeeld, 1. in goud vier palen van keel (Aragon) , 2.
schuingevierendeeld , a. en d. in goud vier palen van keel, b. en c. in zilver een adelaar van sabel, gebekt,
getongd en gepoot van keel (Sicilië); geënt op I en II: in zilver een granaatappel van sinopel, gesteeld en
gebladerd van hetzelfde, geopend van keel (Granada); III doorsneden 1. in keel een dwarsbalk van zilver
(Oostenrijk) 2. geschuinbalkt van zes stukken van goud en lazuur met een zoom van keel (Oud-Bourgondië ); IV
doorsneden 1. in lazuur bezaaid met lelies van goud een geblokte zoom van zilver en keel (Nieuw-Bourgondië),
2. in sabel een leeuw van goud, geklauwd en getongd van keel (Brabant); over III en IV heen: gedeeld 1. in goud
een leeuw van sabel, geklauwd en getongd van keel (Vlaanderen), 2. in zilver een adelaar van keel, gekroond,
gebekt en gepoot van goud, de vleugels beladen met twee klaverbladstengels van hetzelfde (Tirol).
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Voorbeeld van een wapen afgebeeld op het titelblad van een boek/ Het betreft een uitgave van de volkse Tijl Uilenspiegel.
Het afgebeelde wapen is dat van keizer Karel V. De dubbelkoppige adelaar is beladen met een hartschild waarop gedeeld de
wapens van Oostenrijk en Bourgondië. Naast het schild zijn de wapens van Spanje en Aragon-Sicilië afgebeeld. Uit: E.
GEVAERT. Héraldique, son esprit …, p. 223.
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Wapens uit de Napoleontische tijd

Koning Willem I der Verenigde Nederlanden. De Meensepoort, één van de nu verdwenen stadspoorten werd
naar de koning Willemspoort genoemd. Ze werd einde 1874 afgebroken (zie E. VAN HOONACKER,

Ikonografie van Kortrijk, nr. 405.
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Het Belgisch Koningshuis
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Koninklijke vlag België

Wapen van de koning
Het wapen van de koning is sinds het begin van de dynastie gewijzigd. Dit gebeurde na de Eerste Wereldoorlog
toen het wapen van de familie van Saksen-Coburg als hartschild werd verwijderd. De Belgische leeuw ingevoerd
na de Belgische Revolutie staat nog altijd op het schild afgebeeld. Alleen de koning en de hertog van Brabant
dragen een effen schild. De wapens van de prinsen uit de oudste tak worden gebroken door een barensteel, de
wapens van de jongste tak worden gebroken door een zoom van goud. Om het schild bevindt zich het grootlint
van de Leopoldsorde. Twee leeuwen die een banier vasthouden in de driekleur.

Alliantiewapen van Filip en Mathilde. Wapen van de familie d’Udekem d’Acoz.
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Het wapen van België bestaat uit een zwart schild (sabel) met een daarop een klimmende
leeuw in goud, getongd en geklauwd in keel (rood), dit is het historische wapen van Brabant.
De schildhouders bestaan uit twee aanziende leeuwen die het schild en een speer vasthouden
met de vlag van België. Onderaan het schild hangt de Leopoldsorde en de nationale leuze:
L'union fait la Force - Eendracht maakt macht

Het wapen is bedekt door een hermelijnen mantel, uitgevoerd in rood en opgeknoopt met gele
touwen; die moet de monarchie voorstellen. Het wapen is gekroond met de koningskroon van
België. Boven de kroon is het het wapen van Brabant afgebeeld, geflankeerd door die van de
acht andere oorspronkelijke individuele provincies van België (v.l.n.r.: Antwerpen, West-
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Henegouwen, Limburg, Luxemburg en Namen).
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Uit : J. LAUDA, Les dynasties d’Europe.
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KERKELIJKE HERALDIEK
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Hoewel heraldiek een militaire oorsprong
heeft en het voeren van wapens voor
geestelijken aanvankelijk verboden was zal
de kerkelijke overheid na wat aarzeling het
gebruik om een wapenschild te voeren
overnemen. Zo staan er in de Zürcher
Wappenrolle uit 1240 reeds 27 wapens van
prelaten. Ze zijn niet op schilden maar op
banieren getekend. In latere wapenboeken
worden bisschoppelijke wapens met
helmen en schilden afgebeeld. Vooral het
gebruik om wapens op zegels af te beelden
vindt ingang bij geestelijken van alle
rangen. Een volledige synthese van
heraldische wetten der kerk zal men
tevergeefs zoeken. We moeten wachten op
schrijvers als John Woodward en Donald
Lindsay Galbreath eer basiswerken over
kerkelijke heraldiek verschijnen. Wel zijn
er een aantal heraldische voorschriften
waar we hier niet dieper op ingaan. We
verwijzen naar het werk van Bruno Heim.
Doorgaans zijn de regels die gelden voor
de heraldiek in het algemeen ook van
toepassing op kerkelijke wapens. De
verschillen zijn vooral te zien in de
heraldische waardigheidstekenen behorend
bij de verschillende ragen in de kerkelijke
hiërarchie. Deze uiten zich in het
hoofddeksel geplaatst boven het wapen,

meestal een hoed met koorden en kwasten.
Zo versieren patriarchen hun wapen met
een groene hoed waarvan twee groene
koorden afhangen, aan elke zijde één, die
eindigen in vijftien groene kwasten. Achter
het schild plaatsen zij in paal een
dubbelarmig kruis. De voorschriften voor
patriarchen zijn ook van toepassing op
aartsbisschoppen al bestaat er een verschil
in het aantal kwasten (tien, gerangschikt in
vier rijen). Bisschoppen plaatsen boven
hun wapenschild een groene hoed met aan
elke zijde een groen koord eindigend in
groene kwasten, gerangschikt in drie rijen.
Achter het schild in paal een éénarmig
kruis.
Abten en proosten hebben bij hun wapen
een zwarte hoed met zwarte koorden aan
iedere zijde, eindigend op zes zwarte
kwasten. Ze hebben het recht op het
gebruik, van mijter en kromstaf. Bij latere
instructies blijft de mijter weg. De
kromstaf moet een sluier hebben.
Ook voor andere geestelijken zijn er een
aantal voorschriften.
Alleen de Heilige Stoel kan speciale
privileges verlenen aan kapittels en hun
kanunniken, niet de bisschoppen.
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Mgr De Smedt Hulpbisschop Mgr Laridon

Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

Mgr De Kesel
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Dr. Warlop, een sleutelfiguur

Wervik 2.1.1935 – Heule 15.12.2003
Historicus – Heraldicus – Heraldisch tekenaar

Dr. in de geschiedenis (RUG) met een scriptie over de Vlaamse
adel voor 1300. Hoofd van de afdeling Kortrijk-Ronse van het
Algemeen Rijksarchief (1969).
Ondervoorzitter en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde, Gouw West-Vlaanderen. Voorzitter VVF-Kortrijk
(1969-1978). Lid redactieraad Vlaamse Stam (1971-1979).
Secretaris van het Heraldisch College van de VVF (1973-1978).
Plaatsvervangend lid van de Raad van Adel (1978).

Dr. Ernest Warlop: een persoonlijke noot128

We leerden Dr. Warlop kennen
toen we lid werden van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde (nu
Familiekunde Vlaanderen). We
volgden de cursus Familiekunde
van Michiel Mispelon in de afdeling
Kortrijk van de VVF. Ernest Warlop
was toen voorzitter (1969-1978) en
Philippe Coussement secretaris
(1969-1973). Toen Philippe om
beroepsredenen stopte volgde ik
hem van 1973 tot 2006 op als
secretaris van de Kortrijkse VVF-
afdeling. Op zijn initiatief richtte hij
in 1973 samen met Michiel
Mispelon en Leo Vanackere het
Heraldisch College van de VVF op.
Tot 1978 was hij er de actieve
secretaris van. Daar hij toen
aangesteld werd als
plaatsvervangend lid van de Raad
van Adel moest hij het heraldisch
overlaten aan een vervanger. Dit
waren achtereenvolgens Luc
Duerloo, Emmanuel Vercaemst en
Johan Roelstraete (secretaris-
penningmeester 1989-1997,
penningmeester 1997-2002,
voorzitter 2001 -) Laatstgenoemde

bleef dit tot hij in 2001 voorzitter
werd.
Het eerste wapen dat het
Heraldisch College registreerde en
publiceerde in Vlaamse Stam was
dit van de voorzitter van de
Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde tevens eerste
voorzitter van het Heraldisch
College. Er vormde zich rond de
figuur van Mevr. Maria Maertens-
Verkinderen in Bavikhove een
vriendenkring waar veel nieuwe
ideeën ontstonden over
genealogie, herladiek en het
verenigingsleven: Mevr. Maertens,
Leo Vanackere, Ernest Warlop,
Carlos Wyffels, Michiel Mispelon,
Valère Arickx en ikzelf. Ik zou later
in de sporen van Warlop veel van
de functies die hij waarnam:
voorzitter VVF-West-Vlaanderen,
lid raad van bestuur VVF,
redactielid van Vlaamse Stam. Ook
in Handzame waren we present als
secretaris of bestuurslid.
Ernest Warlop was ook lid van de
Subcommissie voor Heraldiek bij de
Koninklijke Commissie voor
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Monumenten en Landschappen
(1977). In 1985 schreef hij in
opdracht van het Algemeen
Rijksarchief een handleiding
Heraldiek die ook in het Frans
verscheen. Hij schreef voor
verschillende tijdschriften artikelen
over wapens en zegels. Hij lag ook
aan de basis van het nieuwe
decreet van de Cultuurraad van de
Nederlandse Cultuurgemeenschap
van 28 januari 1977 waarbij iedere
gemeente voortaan verplicht werd
een eigen wapen en vlag te voeren.
Hij gaf hierbij advies en tekende
zelf vele nieuwe gemeentewapens.
In 1997 werd hij voorzitter van de
Vlaamse Heraldisch Raad, opvolger
van bovengenoemde
subcommissie. Het resultaat was
o.m. de prachtige uitgave van de
Gemeentewapens in België,
Vlaanderen en Brussel (2002).
Samen met Lieve Viaene-Awouters
stond hij in voor de afbeeldingen
en de commentaar van de nieuwe
maar ook de oude

gemeentewapens. In 1984 werd
Warlop lid van de Académie
internationale d’Héraldique.
Ook in zijn functie van
rijksarchivaris leerde ik Warlop van
nabij kennen toen ik van 1987 tot
1993 educatief medewerker werd
in dienst van het Rijksarchief in
Kortrijk. De vergaderingen van het
Heraldisch College vonden
gewoonlijk plaats in het bureel van
Warlop in het Rijksarchief Kortrijk.
Hij hielp niet alleen wapens
ontwerpen, de meeste tekende hij
ook zelf. Ook voor particuliere
personen of verenigingen tekende
hij wapens, ook niet geregistreerde
(Declerck, Broco voor de
famienaamvereniging Vanden
Broucke en varianten, voor de
familienaamvereniging Vandamme,
enz). Meestal was ik aanwezig bij
de bijeenkomsten en kon van op
de eerste rij zien hoe een wapen
evolueerde. Terecht mag ik Dr.
Ernest Warlop als mijn leermeester
en vriend aanzien.
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THE FLEMISH
NOBILITY
BEFORE 1300

Engelse vertaling van
De Vlaamse Adel voor
1300. Met vooral veel
aandacht voor de
zegels van oude adel.
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I. HERALDIEK VAN UIT EEN KORTRIJKSE

BRIL BEKEKEN

In het Kortrijks Handelsblad van 16 november 1973 verscheen een artikel onder de
veelzeggende titel Heraldiek of de come-back van een vergeten kultuur. Het artikel is niet
ondertekend maar vertoont duidelijk de pen van Dr. Warlop. We mogen gerust stellen dat de
genoemde come-back vertrokken is vanuit Kortrijk. Deze bloei in de heraldiek wordt helaas
opnieuw bedreigd door het recente gebruik van logo’s.



[Typ hier]

Ontstaan en eerste eeuwen

Voor een algemene uiteenzetting over heraldiek
verwijzen we naar het eerste deel. In dit tweede
deel beantwoorden we vooral de vraag: ‘Wat moet
een stadsgids of geïnteresseerd bezoeker kennen
over heraldiek in Kortrijk en omgeving?129 Welke
heraldische sporen vinden we in onze stad en
streek?’

Voor literatuur over heraldiek in Vlaanderen
kunnen we verwijzen naar het eerste deel en naar H.
ROTTIER, M. VAN DE CRUYS, Heraldiek.
Wapens kennen en herkennen, DF, Leuven, 2004.
Ook de handleiding van onze vroegere Kortrijkse
rijksarchivaris, Dr. Ernest Warlop was op onze
gewesten gestoeld.130 De naam van de Kortrijkse
rijksarchivaris Dr. Ernest Warlop (Wervik 1935-
Heule 2003) - we gaven hem de bijnaam ‘le pape de
l’héraldique flamande’ naar analogie met zijn
Franse collega Michel Pastoureau – kwam reeds ter
sprake en zal ook in dit tweede deel meer dan eens
opduiken. Hij heeft dan ook een onmisbare stempel
gedrukt op de heraldische wetenschap. Hoewel

afkomstig van Wervik werkte hij vooral in Kortrijk
als rijksarchivaris en hij woonde zoals de auteur in
Heule.

Toch even de definitie van heraldiek in herinnering
brengen: heraldiek is de wetenschap die het
ontstaan, de ontwikkeling, het gebruik, het recht, de
reglementering en de beschrijving van de wapens
(= wapenschilden) bestudeert in de wapenkunde.
De wapenkunst heeft als doel de weergave of
voorstelling van de wapens en dat met de gegevens
door de wetenschap ter beschikking gesteld. De
heraldicus of wapenkundige moet o.m. een wapen
perfect kunnen beschrijven (blazoeneren) en de
heraldische tekenaar moet aan de hand van die
beschrijving een wapen kunnen tekenen.

Dat Heraldiek vanuit lokaal standpunt wordt
behandeld ligt nogal voor de hand: Limburg,
Hasselt, Vlaanderen, Dendermonde, Veurne,
Brugge en nog vele andere plaatsen.131

Ontstaan in de middeleeuwen

De oorsprong van de heraldiek moeten we niet
zoeken in de oudheid, de Germaanse runentekens of
zelfs de kruistochten. Al die theorieën zijn
achterhaald. De heraldiek is gewoon ontstaan uit
noodzaak op het slagveld. Hierbij verwijst men
graag naar de afbeelding van het tapijt van Bayeux
waarbij Willem van Normandië zijn helm moet
opheffen om zich kenbaar te maken voor zijn eigen
krijgers en aldus zijn leven te redden.

Het ontstaan van de heraldiek houdt dus duidelijk
verband met de ontwikkeling van de
wapenuitrusting.132 De strijders waren immers door

de kap van hun maliënkolder op hun hoofd en de
neusplaat van de helm zo goed als onherkenbaar
geworden. Ook de later geheel gesloten kuip- en
pothelmen hielden hun gezicht verborgen. Wat lag
er dus meer voor de hand dan zich kenbaar te
maken via hun grote Normandische schilden.133

Geometrische, maar ook dierlijke en plantaardige
figuren werden in duidelijk herkenbare kleuren op
het schild aangebracht. Zoek hier maar de
oorsprong van de belangrijke heraldische regel:
kleur op metaal of metaal op kleur. De heraldiek
kent twee metalen (goud en zilver) en vier
basiskleuren (keel = rood, lazuur= blauw, sinopel =

groen, sabel = zwart; purper gaat mee met
pelswerk; bij het pelswerk vooral hermelijn en
vair). Op de geschilderde
houten schilden werden metalen (ijzer of koper)
banden geslagen of op de metalen schilden werden
felle kleuren aangebracht. Ook allerlei pelswerken
werden gebruikt. De metalen banden die het schild
verstevigden liggen wellicht aan de basis van de
geometrische figuren als zoom, paal en de stralen
die uitgaan van de schildnavel.
De wapens werden behalve op het schild ook
aangebracht op de kledij (wapenrok), de sjabrak
van het paard en het vlaggetje aan de lans om zich
herkenbaar te maken.
Langzaamaan zullen de gekozen wapens niet langer
persoonlijk zijn, maar overdraagbaar op de
volgende generaties. Eenzelfde evolutie zien we
trouwens bij de familienamen. Ons hele feodale
systeem zal ook een rol spelen bij de verdere

evolutie. De periode waarin dit gebeurde situeren
we in het tweede kwart van de 12de eeuw.

Het feodale systeem en de toenmalige samenleving
zullen naast het militaire aspect hun bijdrage
leveren tot de verdere ontwikkeling van de
heraldiek. Vergeten we ondertussen ook niet dat het
gebruik van allerlei symbolen voor de
Middeleeuwer duidelijker waren dan voor ons.
Eenmaal ertoe gekomen om het wapen op een zegel
te plaatsen, zal het gebruik zich geleidelijk
uitbreiden van de strijdende klasse tot alle andere
lagen van de bevolking. Een wapenuitrusting was
alleen voor krijgers, zegels konden door velen
gebruikt worden. We moeten ons voorstellen dat
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het gebruik van zegels zowat hetzelfde was als het
gebruik van een handtekening voor ons. Weinig
mensen in de middeleeuwen konden schrijven. Om
een akte of oorkonde te valideren was er niets
eenvoudiger dan er zijn zegel voorzien van zijn
wapen aan te hangen.
Het gebruik van een erfelijk familiewapen dat eerst
in het tweede kwart van de 12de eeuw bij de
vorsten en hun belangrijkste vazallen voorkwam,

werd vanaf 1160-1180 door de baanderheren, vanaf
1180-1200 door de gewone ridders overgenomen.
Dit alles gebeurde in de streek tussen Loire en
Maas. In Engeland en West-Frankrijk brak het
gebruik iets vroeger, in Zuid-Frankrijk iets later
door, in het Heilig Roomse Rijk begon de adel
vanaf 1210-1220 familiewapens te gebruiken.
De eerste wapens waren zeer eenvoudig van
structuur, heel dikwijls één kleur en één metaal.

Tornooien

De ridders ontmoetten elkaar niet alleen op het
slagveld, maar ook in wat vredelievender (?)
omstandigheden op steekspelen en toernooien. Al
in 1127 beschreef Galbert hoe graaf Karel de Goede
deelnam aan toernooien in Frankrijk. Rond 1180
nam graaf Filips van den Elzas (1136-1191) deel
aan een toernooi in de omgeving van Dreux134.
Vooral literaire bronnen maken gewag van
deelname van onze Vlaamse graven aan toernooien.
In een merkwaardige studie beschrijft Évelyne van
den Neste de toernooien in onze Vlaamse steden op
het einde van de middeleeuwen (1300-1486)135.
Steekspelen vonden bv plaats in Ieper, Le Quesnoy,
Mons, Maubeuge, Valenciennes, Rijsel, Doornik,
enz. in het begin van de 14de eeuw. Op de
steekspelen van l’Epinette de Lille 136 zien we
delegaties (schepenen, heren) van Doornik, Brugge,

Kortrijk, Ieper. Bij de bedragen betaald aan de
koningen van de Epinette vind ik namen terug van
verschillende verre voorouders (Fremaut, Gommer,
de Langlée, de Tenremonde, le Preudhomme). De
herauten hebben niet alleen hun naam gegeven aan
het woord heraldiek, ze speelden een belangrijke rol
bij de organisatie van de toernooien (ze moesten die
o.m. openen), het registreren in wapenboeken en
liggen aan de basis van de nog altijd gangbare
blazoeneertaal. De herauten voerden de naam van
hun broodheer (Gelre, Gruuthuse, enz.). Bij het
begin van een toernooi werden de helmen met hun
attributen netjes op een rij gesteld, zodat de
toeschouwers duidelijk konden zien wie er aan het
toernooi zou deelnemen. 137

Miniatuur uit de ‘Roman de Coucy et de la dame de Fayel’ door de Meester van Wavrin (BV Lille, ms Godefriy 50)
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Zegels

Als we dit alles eens gaan bekijken in Kortrijk dan
moeten we ook hier teruggaan tot de 12de eeuw.
Helaas, voor die periode zijn de bronnen schaars en
we weten eigenlijk niet zoveel over het ontstaan
van de heraldiek in onze gewesten. Het Kortrijkse
wapenzegel is één van de oudste stadzegels die we
kennen. Steden beginnen vanaf de tweede helft van
de 12de eeuw zegels te gebruiken. Voor Kortrijk is
dit al in 1199 het geval.

Zegel van Rogier II, burggraaf van Kortrijk (1197)138

In 1199 gebruikte de stad een zegel met het
borstbeeld van Sint-Maarten en op het tegenzegel
een schild met keper, rechts vergezeld van een ster,
links van een wassenaar (let op links en rechts zijn
in heraldiek omgekeerd). Op een zegel van 1237 en
een ander van 1269 zien we een wapenschild
gekeperd van zes stukken. In 1309 verschijnt een
ander type met keper en uitgeschulpt omboordsel.
De oorsprong van dit wapen moeten we gaan
zoeken bij de burggraven van Kortrijk. Op

Kortrijkse munten uit de periode van Johanna van
Constantinopel (1205-1244) vinden we naast
munten met een kruis ook munten met een keper.
Twee figuren zijn dus typisch voor het Kortrijkse
wapen: de keper en het uitgeschulpte omboordsel.
Op het zegel van de burggraven treft men dezelfde
figuren aan. De burggraven van Kortrijk blijven
echter de keper niet voeren, maar nemen later het
kruis van Mortagne over. Dit is een gevolg van het
huwelijk tussen Elisabeth, de dochter van Rogier III
van Kortrijk met Everard IV Radulf van Doornik.
De hoofdtak van de Kortrijkse burggraven zal het
kruis dat de Everards voeren overnemen, daar waar
de jongere takken trouw blijven aan de keper139.
Kortrijk verkreeg vermoedelijk omstreeks 1127
stadsrechten. Een vermoeden is dat de stad het
wapen heeft overgenomen van Rogier I die in
dezelfde tijd burggraaf van Kortrijk werd140. Voor
zegels en stempels uit latere eeuwen is heel wat
materiaal aanwezig in de collecties van het
Groeningemuseum. Afbeeldingen van het
Kortrijkse wapen vindt men op alle mogelijke
voorwerpen: munten, platen en stadsbodebussen,
inhoudsmaten, zilveren penningen met stadswapens
en het kasselrijwapen.
Zegels zijn dus belangrijke bronnen. Ook de adel in
de omgeving van Kortrijk voerde al vroeger
wapens. Zegels zijn ons bekend vanaf het begin van
de 14de eeuw. Heule is daar een mooi voorbeeld
van141. Wie voor andere lokaliteiten de zegels wil
kennen, verwijzen we naar het standaardwerk van
Dr. Warlop142.

Zegels van Kortrijkse schepenen

Eén van de laatste bijdragen van Dr. Warlop betrof
de Kortrijkse schepenzegels143. Hij herhaalt hier
wel het feit dat het oudste zegel van de stad
teruggaat tot 1199. Het tegenzegel toont een schild
met een keper, schild van Rogier III, burggraaf van
Kortrijk (1193-1205). Ook de andere zegels van de
stad worden nog eens besproken: het schild met de
drie kepers (1237, 1269/70) op het tegenzegel, het
schild met een keper en een uitgeschulpt
omboordsel (vanaf 1286) eveneens op het
tegenzegel. Ten slotte vanaf 1309 zien we dat zowel
zegel als tegenzegel een keper met uitgeschulpt
omboordsel vertonen. In 1368 en 1372 verschijnen
twee nieuwe tegenzegels van Kortrijk waarop het
schild wordt gehouden door twee wildemannen.144

De muurkroon verschijnt pas op het einde van de
18de eeuw. Vanaf 1780 staat op de Kortrijkse
stadszegels het complete wapen zoals het nu nog
gevoerd wordt met schild, schildhouders en muur-
of stedenkroon145.

Niet alleen de stad had een groot zegel en een zegel
van zaken, de proosten en de schepenen van de stad
hadden een eigen persoonlijk zegel. Tot in 2003
werden deze zegels nooit echt bestudeerd. De
oudste dateren van 1295 (Simon Boetelin en
Gozwin van Schardauw). Vooral vanaf 1346
werden schepenbrieven voorzien van de zegels van
proost en schepenen. In de periode van 1346-1400
waren er 131 namen van proosten en schepenen
bekend. Van 107 hiervan is het zegel bekend. Op
drie na gaat het om wapenzegels. De emblemen op
de schilden werden overgeërfd. Opvallend is de
hoge frequentie van het gebruik van de keper. Niet
minder dan 19 proosten en schepenen voeren één
keper in het schild, anderen drie kepers: van der
Beke, Blase (3), Bouchout, van den Bussche, Coep,
de Coster, Crommelin, Damman, Fabel, van den
Houte, Kateel, Maes, Ruebin, de Rikere (3), de
Tolnare (3), Waye. Twee hebben zoals Kortrijk een
uitgeschulpte zoom: Stutin en Trioel. Verder
werden ook veel sterren gebruikt (25). Veel
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families kozen voor een sprekend wapen (bv.
Cammelin: roskammen; de Clerc: mannenhoofden;
Crayenbrouc: drie kraaien; Lours: drie beren; de
Rikere: bezanten of geldstukken; Scaec: een

geschaakt schild; Beert en Sueghen: een varken;
Stutin: een staf; Verheeke: een eikel; Wulveric: een
wolf).

Munten

Misschien zijn munten een minder gekende
heraldische bron. Ze zijn vooral belangrijk bij het
ontstaan van de heraldiek en zijn eigenlijk alleen
interessant voor de wapens van vorsten en
belangrijke edellieden146. In het Museum 1302
kunnen we enkele mooie voorbeelden zien van
recente aanwinsten. Zo is er de muntschat van het

Kortrijkse begijnhof met 12 gouden munten van
koning Edward III van Engeland voor 1382. Het
wapen van Edward III kunnen we als volgt
beschrijven: gevierendeeld 1. en 4. lazuur bezaaid
met lelies van goud; 2. en 3. in keel drie luipaarden
van goud147. Een andere belangrijke munt is die
van graaf Lodewijk van Male uit 1370/1372-84 met
onder de figuur van de graaf een leeuw.

Evolutie van het Kortrijkse stadszegel (Museum 1302)
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Wapenboeken

Zegels vertonen uiteraard geen kleuren. Omkleuren
van een wapen te kennen zijn andere bronnen
nodig. Eén van die bronnen zijn de wapenboeken
(of –rollen)148. De bekendste is wellicht het
wapenboek van Gelre, waarvan een exemplaar in de
Koninklijke Bibliotheek van Brussel149. We mogen
dit wapenboek gerust beschouwen als één van de
meesterwerken de wapenkunst. Trefzeker getekend,
frisse kleuren, een grote variatie in de tekeningen,
de sprankelende fantasie zijn daar de redenen voor.
Het wapenboek van Gelre laat toe om de kleuren te
identificeren van vele wapens op zegels waarvan
we de kleuren niet kennen. Ook voor onze streek
belangrijk. Enkele voorbeelden:

- (963) Florent van Heule: in goud een

schildhoofd van keel met drie palen

van zilver

- (976) de heer van Melle (in Heule),

Zeger III Courtroisin 1350-1394: in

goud vier kepers van keel, de eerste

afgeknot; helmteken: een negerhoofd

komende uit een kuip van hermelijn

- (989) Jan van Grysperre: in zilver drie

kepers van sabel

- (993) heer van Nevele (Mortagne): in

zilver een kruis van sabel

- (1000) Harelbeke: in goud een keper

van keel met een uitgeschulpte zoom

van zilver

- (1008) Zomergem: in lazuur een

schildhoofd van zilver met drie palen

van keel.

Geïllustreerde stambomen en kwartierstaten

In de familiearchieven bewaard in
het Rijksarchief vindt men talrijke
voorbeelden van geïllustreerde
stambomen en kwartierstaten. Als
voorbeeld uit het Familiearchief de
Limburg Stirum de genealogie van
de familie van Heule alias Boetelin.
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Paul BERGMANS, Armorial de Flandre du XVme siècle (1562), Bruxelles/Paris, 1919, f. 45v°. 20. Harelbeke (oud-Vlaanderen), 21.
Harelbeke 22. Kortrijk 24-32 Vlaanderen (met breuken)
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HERALDISCHE WANDELING

Op de kaft van De geschiedenis van Kortrijk in het kort
(Kortrijk/Brussel, 2005) door Niklaas MADDENS prijkt het wapen
van Kortrijk. Hier geen wildemannen als schildhouders, maar twee
bazuinende engeltjes. Spreuk: SPQR (Senatus Populusque Romanus /
De Senaat en het Volk van Rome). Onderaan panorama van de stad
(ca 1751) toegeschreven aan Jan de La Royère. In de literatuur vinden
we uiteraard talrijke verwijzingen naar heraldische afbeeldingen. 150
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KORTRIJKSE MUSEA

Aangezien deze tekst vroeger werd
geschreven werd nog uitgegaan van een
eerdere situatie wat de musea betreft. Het
Groeningemuseum onderging een
gedaanteverandering en werd (voorlopig?)
het Museum 1302. In dit museum zijn
(waren) heel wat heraldische zaken te zien:
munten, kist van Oxford, wapen van
Kortrijk.
In het vroegere Broelmuseum was vooral
de keramiekcollectie heraldisch
interessant. Nu steekt de collectie in het
depot! We zullen dus wat geduld moeten
hebben en zien hoe alles evolueert.

Wapens op allerlei
voorwerpen

Wapens komen op allerlei voorwerpen
voor. Tinwerk, edelsmeedwerk, stoffen,
tapijten en noem maar op. Het stadwapen
gaf het voorwerp een officieel karakter. Zo
stond het Kortrijks wapen afgebeeld op het
kruis dat de Kapucijnen gebruikten bij de
terechtstelling van ter dood veroordeelden.
(2000 jaar Kortrijk, afl. 5, p. 139). De
armenkamer zorgde voor broodpenningen
met afbeelding van het Kortrijks wapen
(id, afl. 7, p. 181). De stad gaf tijdens WO
I noodgeld uit waarop het wapen van
Kortrijk (id., afl. 10, p. 278).

Het stadwapen van Kortrijk op een officiële inhoudsmaat

Wapens op borden (keramiek)

Enkele voorbeelden uit de
keramiekverzameling van de Kortrijkse
musea151. Gepolychromeerd porselein met
het wapen van de stad Leuven (Chine de
commande, China K’ang Hsi, eerste kwart
18de eeuw, cat. 768). Wapenschotel Chine
de commande derde kwart 18de eeuw met
het wapen van Pieter de Heere van Holy,
cat. 845 en 2213. Doorniks porselein 19de
eeuw met het wapen van de stad Doornik:
in keel een zilveren toren; een schildhoofd
van lazuur beladen met lelies van goud.

Commande de Chine – Wapen van de familie de Heere

(ooit heren van de heerlijkheid ‘Melle’ in Heule) (zie J.

ROELSTRAETE e.a., Heule 1111-2011, p. 85-86.
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De kist van Oxford, een bron van middeleeuwse heraldiek

Hoewel de originele kist zich nog altijd in
het New College in Oxford bevindt, kan
men zich in het ‘Museum 1302’ met een
replica behelpen. Literatuur over de kist is
er genoeg en op internet kan men zelfs een
hele website vinden.152 Voor de heraldiek
van de koffer is het artikel van Dr. Ernest
Warlop onontbeerlijk.153 Zo zien we op
tafereel II hoe Gwijde van Namen een
schild voert waarop (in goud) een
klimmende leeuw (van sabel) met een
uitgeschulpte schuinstaak (van keel)
eroverheen. Willem van Gulik voert een
klimmende leeuw. De maker van de kist
plaatste op de schouder van de leeuw een
lelie. Inderdaad had Willem het wapen van
Vlaanderen met als breuk een zilveren lelie
op de schouder van de leeuw. De leeuwen
op de kist zijn typisch 13de-eeuws en dus
niet getongd. Pas ongeveer een halve eeuw
later begon men enig belang te hechten aan
tong en klauwen. De staart van de leeuwen
krult naar binnen en vertoont de voor einde
13de eeuw-begin 14de eeuw typische
verdikking. Op tafereel II komen verder
nog drie wapenschilden voor: alleen het
derde is te identificeren als dit van Henrik
van Lontzen, maarschalk van Brugge (een
uitgeschulpt kruis)). Op tafereel IV zijn de

banieren van de Brugse gemeentenaren
duidelijk herkenbaar aan de gebruikte
voorwerpen: een kaarde voor de volders,
een schietspoel voor de wevers, ton en
boor voor de wijnmeters154. Op tafereel V
zien we een ridder met een wapen op de
grond liggen. Het wapen laat toe hem te
identificeren als de leliaard Jan van Sysele:
een sint-andrieskruis in elk kanton
vergezeld van een roos. Verder zijn er
negen banieren, o.m. die van Pieter de
Coninc: een kruis met in elke schildhoek
een kroon,155 dat van het ambacht van de
makelaars: twee palen moet eigenlijk
gepaald zijn)156, de ambachten van de
metselaars (winkelhaak en truweel), de
smeden (hamer en hoefijzer), timmerlieden
(bijl en winkelhaak. Tafereel VI: banier
van Frankrijk met één grote lelie157. Op
tafereel VI staat ook de banier van de
Ieperlingen met het patriarchaal kruis met
twee dwarsbalken (het latere wapen van
Ieper verschijnt pas in 1372!).
Besluit: Dr. Warlop brengt alle mogelijke
heraldische argumenten naar voor die
pleiten voor de echtheid van de kist. Deze
waren immers in de 19de eeuw nauwelijks
gekend. Schilderijen uit die tijd geven heel
andere voorstellingen (zie ook Bijlage 1).

Graftegel van koning Sigis
Bewaard in het museum, inv. 1906.
Afbeelding van de gesneuvelde koning van
Majorca, volgens de legende na de
Guldensporenslag begraven in de

Groeningeabdij. 158 De steen werd pas vier
eeuwen na de slag teruggevonden.
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De Kortrijkse damastcollectie bevat talrijke heraldische gegevens

Twee catalogi hebben de Kortrijkse
damastcollectie toegankelijk gemaakt159.
De wapens die op de damasten voorkomen,
kunnen niet altijd geïdentificeerd worden.
Het zijn vooral de historische taferelen, de
steden, de personen en de wapenschilden
die belangrijk zijn. Neem bv. 176 het
gevierendeeld wapen van Mgr. Antoon
Triest (1576-1657). In 1. en 4. een
gedwarsbalkte leeuw, in 2. en 3. Een
jachthond overtopt met twee jachthoorns.
In de hoeken de vier kwartieren: Triest,

Bourgon, Van Royen en Vilain. Kortrijks
is het wapen van Jan Gryson, deken van de
nering van St.-Catherina die een schenking
doet aan Godefridus van Lith, president
van dezelfde nering. Het damast is wellicht
door de eerste gemaakt in 1673. Het wapen
is nogal luguber: doorsneden 1. een
doodshoofd begeleid door twee zespuntige
sterren 2. links een voet, rechts een hand
een doodsbeen vasthoudend. Uiteraard
vinden we veel vorstelijke wapens terug:
Karel V, Lodewijk XIV.

Damast met het wapen van de Gentse bisschop Triest.
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STADSBIBLIOTHEEK

Handschriften en miniaturen160

- Tres Tractatus

Slag bij de Pevelenberg, miniatuur uit de Tres Tractatus van Gilles Li Muisis

Het kostbare handschrift Tres Tractatus
van de abt van de Sint-Maartensabdij in
Doornik (1331-1352) bewaard in de
Kortrijkse stadsbibliotheek (nu
gedeponeerd in het RA Kortrijk), is één
van de zeldzame bronnen die gekleurde
heraldische voorstellingen toont uit het
begin van de 14de eeuw. De blind
geworden abt Gilles Li Muisis dicteerde in
dit handschrift zijn kroniek aan een
monnik. De miniatuur van de Slag bij de
Pevelenberg illustreert deze veldslag die op
18 augustus 1304 plaats vond tussen de
troepen van koning Filips de Schone van
Frankrijk en een Vlaams infanterieleger
onder leiding van Jan van Namen, Willem
van Gulik, Robrecht van Nevers en Filips

van Chieti. De Fransen eisten de
overwinning op, maar de Bruggelingen
trokken naar huis in de overtuiging dat zij
de slag gewonnen hadden. De jaarlijkse
blindekensprocessie herinnert nog altijd
aan deze slag. De afbeelding toont de
Franse koning die vergezeld is van zijn
twee broers Karel van Valois en Lodewijk
van Evreux. Ze zijn herkenbaar aan hun
wapens.161 Zo ook de Vlaamse graaf. Een
andere illustratie toont de onderwerping in
december 1348 van de Vlaamse steden aan
graaf Lodewijk van Male. Men ziet de
banieren van Vlaanderen, Brugge, Kortrijk
(?), Ieper en Gent162.

- De codex 350
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De codex 350 in het fonds Goethals-
Vercruysse is een Franstalig wapenboek.
Het deel betreffende Vlaanderen werd
uitgegeven en bewerkt door Dr. Warlop163.
Het handschrift is volgens Warlop ontstaan
ca. 1560-1570. Hij steunt zich hiervoor op
het watermerk. De 451 genummerde
folio’s bevatten 64 marken. Hierbij horen

een groot aantal vorstendommen in West-
Europese landen. We vinden er de
beschrijving van vele wapens uit onze
streek.
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Costumen (gewoonterecht) van de stad en de kasselrij Kortrijk. Geïllustreerd met de wapens van de stad en de verschillende Roeden
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Wapens van de stad en de Kasselrij Kortrijk. Het kasselrijwapen is
een samenstelling van de wapens van de Roede van Harelbeke, de
Roede van Tielt, de Roede van Deinze, de Roede van Menen en de
Roede van de 13 parochiën (uit Weesboek Navegheer).

Het wapen van Kortrijk vinden
we op allerlei prenten, kaarten
en plans, stadsplattegronden,
gebouwen, schoorstenen,
beeldhouwwerken,
muurschilderijen, glasramen,
penningen, damasten, kantwerk,
sierborden, affiches, menu’s,
aanplakbiljetten, zilverwerk,
klokken, enz. Talrijke
voorbeelden in 2000 Jaar
Kortrijk. Waar is de tijd.

Herdenking Guldenpsorenslag (2002) an
op postzegel met afbeelding ridders met
hun wapenschild.
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RIJKSARCHIEF (Berg van barmhartigheid)

Het rijksarchief in Kortrijk bewaart verschillende

heraldische documenten. Zo kan men in
het familiearchief d’Ennetières de originele
wapenbrief van de familie Basta en de
wapens van de familie d’Ennetières
terugvinden. Zegels zijn bewaard in
verschillende fondsen. Zelfs het pauselijk
zegel (of bul). In het Kortrijkse rijksarchief
wordt ook de oorkonde van 1190 met het
zegel van Filips van de Elzas bewaard164.

In de familiearchieven Descantons de
Montblanc (Plotho), de Limburg Stirum
e.a. zijn meerdere heraldische documenten
terug te vinden165. Maar we vragen vooral
aandacht voor twee belangrijke bronnen:
het cartularium van de Groeningeabdij en
de verzameling van de Kortrijkse
weesboeken.

Het cartularium van de Groeningeabdij (17de eeuw)166
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Dit cartularium en renteboek, belangrijk
voor de beschrijving van de bezittingen
van de Groeningeabdij, bevat ook een
geschiedenis met biografische gegevens
van de abdissen. Onze aandacht gaat
vooral naar het iconografisch materiaal.
Bekend zijn de afbeeldingen van
Boudewijn IX met de wapens van
Vlaanderen en Constantinopel, van
Johanna van Constantinopel en haar
tweede echtgenoot Thomas van Savoye
met hun wapens en dit van Beatrix van
Brabant met het wapen van Vlaanderen.167

We vinden er verder 17de-eeuwse
tekeningen van de zegels en tegenzegels
van Margareta van Constantinopel (+

1280), Robrecht van Bethune (+ 1322) en
Beatrijs van Brabant (+ 1288). De wapens
van de abdissen worden o.m. afgebeeld in
de studie van José Vanbossele168: Maria
van (der) Eecke (1574-1583), Elisabeth
Van den Berghe (1583-1608), Maria De
Pickere (1608-1618), Katarina Doens
(1618-1646), Françoise Du Poncheau
(1648-1665), Cecile Eghels (1666-1678),
Katarina De Haene (1678-1682), Lutgardis
Honnoreet (1683-1694), Michèle Aerts
(1696-1708), Katarina Debus (1710-1727).
Van Michèle Aerts (1696-1708) bevindt
zich een levensgroot schilderij in de
vroegere Groeningeabdij.

Joanna van Constantinopel en Thomas van Savoye in het Cartularium van de Groeningeabdij
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- De Kortrijkse weesboeken: een heraldische schat

De Kortrijkse weeskamer was een
belangrijke instelling gedurende de hele
periode van het ancien regime.169 De
bevoegdheid als oppervoogden kwam
normaal toe aan de wethouders. Ze hadden
het toezicht over het voogdijbeheer. In
Kortrijk droegen de schepenen deze
bevoegdheid over aan de weesheren. De
dienst waarvoor deze werkten was de
weeskamer. De weesregisters waarin we de
registratie vinden van de weesakten
beginnen in 1402, d.i. ook het jaar van het
oudste reglement van de weeskamer. In de
periode tussen 1583 tot 1741 werden de
titelbladen van de weesregisters verlucht
met de wapens van de weesheren.170 We
overlopen enkele registers en voegen er de
blazoenering van de wapens aan toe.

Nr. 62 Den Pelgrim, 1583-1589 (stad)
- De Beer: gevierendeeld 1. en 4.

een stappende beer van sabel; 2.

en 3. in zilver twee schuinbalken

van keel met een golvende streep

van sabel dwarsbalkgewijs

geplaatst over alles heen. Dit is een

voorbeeld van een sprekend

wapen. Het gevierendeeld wapen

bevat de wapens de Beer en Veyse.
171

- Bostin: in keel een dwarsbalk van

goud vergezeld in het schildhoofd

van twee rozen van zilver en in de

schildvoet van twee schelpen van

goud, geplaatst 2 en 1.

- De Muelenaere: in sabel een keper

van zilver, beladen in de top met

een lelie van het veld, begeleid in

het schildhoofd van twee vissen

(posten?) schuinkruisgewijs

geplaatst en in de schildvoet van

een schelp, alles van zilver.

- Le Febure: in goud een zwaard

vergezeld van twee adelaars, alles

van sabel en schuinbalksgewijs

geplaatst.

- Van den Berghe: (gevierendeeld) 1.

en 4. Van den Berghe (d.i. in lazuur

een keper van goud, vergezeld van

drie schelpen van zilver; 2. en 3. De

Clercq (d.i. in sabel een dwarsbalk

van zilver, vergezeld in het

schildhoofd van twee zespuntige

sterren van goud en in de

schildvoet een schelp van zilver).

- Drubbele: in lazuur een keper

vergezeld van drie vierbladen, alles

van zilver (vroeger van goud?). Van

1579 tot 1583 was

- Frans Drubbele griffier van de

weeskamer.

Nr. 63 De Swaene 1589-1602 (stad)

- Lanchals: in keel een zwaan van

zilver (hier omgewend om reden

van courtoisie). Voorbeeld van een

sprekend wapen.

- De Bie: in goud een gekanteelde en

tegengekanteelde dwarsbalk van

sabel, vergezeld van zeven bijen

van natuurlijke kleur, vier in het

schildhoofd en drie in de

schildvoet. Ook dit is een sprekend

wapen.

- Van der Plancke: (gevierendeeld) 1.

en 4. in lazuur een dwarsbalk van

keel beladen met twee ringen van

hetzelfde, vergezeld van drie
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- vierbladen, twee in het schildhoofd en één in de schildvoet; 2. en 3. in sabel een

keper vergezeld van drie zespuntige sterren (spoorraderen), alles van goud.

- Weynssone: (gevierendeeld) 1. en

4. in goud drie blokjes van sabel

geplaatst 2 en 1; 2. en 3. in zilver

drie antieke molenijzers geplaatst

2 en 1.

- De Cabootere: (gevierendeeld) 1.

en 4. in zilver drie dwarsbalken van

keel; 2. en 3. in keel een dwarsbalk

van zilver getralied van lazuur.

- Bouchout: in sinopel een

dwarsbalk van hetzelfde getralied

van zilver, vergezeld in het

schildhoofd van een zespuntige

ster van goud.

Nr. 64 Navegheer 1593-1602 (stad en kasselrij)

- De Crijtsche: in zilver een keper van keel beladen met drie zespuntige sterren van

goud, vergezeld van drie wassenaars van sinopel (wassenaar met de hoornen

omhoog is de normale stand).
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- Navegheer: in keel een keper van lazuur vergezeld van drie avegeers van hetzelfde

paalsgewijs geplaatst (een avegeer is een grote boor; navegeer komt van: den

avegeer). Het betreft hier dus een sprekend wapen.

- Moerman: in sabel een bijl met een naar rechts gebogen steel van goud.

- Waeye: in zilver drie kraaien van sabel (wellicht naar het geluid van de kraai?).

- Willemijns: in keel een dwarsstreep van zilver, in het midden geknoopt in een grote

lus naar de punt gericht; een ingehoekt schildhoofd van zilver.

- Snellaert: in zilver een keper van keel vergezeld in het schildhoofd van twee merletjes

van sabel en in de schildvoet van een schelp van goud.

Titelpagina van het weesboek Navegheer
Nr. 94 Den Groenen Ghinst (1670-1693)
(kasselrij Noord)

- Van der Ghinst (Den Ghinst blijft

groen in elck saysoen): in zilver

(hier in goud) een keper van keel

vergezeld van drie ginstetakken

van sinopel, paalsgewijs

geplaatst172.

- Van Steenkiste: (gevierendeeld 1.

en 4. een roos van keel gepunt van

hetzelfde 2. en 3. in zilver een

keper van keel vergezeld van drie

omgewende merletten van

sabel173.

- Beert: een mannelijk varken in een

landschap met boom.
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- De Maleyne: in keel een oprijzende

feniks van zilver, links aan de voet

vergezeld van een zon van goud.

- De Groote: (gevierendeeld) 1. en 4.

in zilver een leeuw van keel 2. en 3.

in zilver een opgenaaide keper van

goud (heraldisch niet correct:

metaal op metaal!) vergezeld van

drie rozen van keel gepunt van

goud; een ingedreven punt van

sabel.

- Steelandt: een graslandschap

beladen links met drie bomen

ondersteund door een stenen

muur, alles van natuurlijke kleur174.

Nr. 95 Ghellinck (1677-1697) (kasselrij
Noord)

- Ghellinck: in goud een keper van

lazuur vergezeld in het schildhoofd

van twee achtpuntige sterren van

sabel en in de schildvoet van een

eikel van sinopel; [het schild getopt

met een helm van zilver, getralied,

gesierd en omboord van goud,

gevoerd en gehecht van keel;

dekkleden: goud en sabel;

helmteken: een stralende ster van

het schild]175.

- Ghesquière: een landschap,

doorsneden 1. een hemel 2. een

strand; een dwarsbalk over de

deellijn: een zee, alles van

natuurlijke kleur. Niet echt een

voorbeeld van goede wapenkunst!

- Beert: in een landschap een

stappend varken, alles van

natuurlijke kleur. Sprekend wapen:

beer= mannelijk varken.

- Du Bois: doorsneden 1. In lazuur

drie achtpuntige sterren

dwarsbalkgewijs geplaatst; 2. in

zilver een rijzende grond van

sinopel met een opvliegende duif

van natuurlijke kleur, een olijftak in

de bek houdend.

- Grison: in zilver de letters J en G

van goud, ontdubbeld en

afgewend. Letters en metaal op

metaal gaan in tegen de

heraldische regels.

- Soen(en): in zilver vijf koeken van

lazuur, 2, 2 en 1 geplaatst.
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WAPENS OP MONUMENTEN

Wapens afgebeeld op monumenten zijn
een veel voorkomend verschijnsel.
Uiteraard is het wapen van Kortrijk te
vinden op het Belfort. Ook op het
oorlogsgedenkteken uit 1923 zien we
onderaan de leeuw het Kortrijkse
stadswapen.
Het (onvolledig) wapen boven het hotel
de Damier verwijst naar de
oorspronkelijke benaming het
Schaak.176

Op de barokgevel van de

hospitaalkapel (ca. 1720) zien we het
wapen van Kortrijk afgebeeld. Op de
gevel van de oude stadswaag op het
Sint-Michielsplein vinden we bij de
tekst anno 1904 het wapenschild van
Kortrijk. Op het Groeningemonument
(1906) staan de wapens van
Vlaanderen en van de steden Brugge en
Ieper.177

ONZE-LIEVE-VROUWEHOSPITAAL

• Gravure van de kunstvolle
koperen grafplaat in de
oude kerk van Vichte.
Afbeelding van Florentine
Wielant, vrouw van
Bavikhove, echtgenote van
Willem van Heule. Ze
hertrouwde met Jacob van
der Vichte en stierf in
Vichte op 1 april 1524.
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Wapen van Marie Jeanne de Bruyne, priorin van het O.-L.-V.-hospitaal

Op de achtergevel van het westpand in het O.-L.-Vrouwehospitaal bemerkt men het
wapen van priorin Marie-Jeanne de Bruyne (1709-1743). Op dit wapen staan drie
vijfpuntige sterren. Op haar grafzerk in de kapel staan echter zespuntige sterren178

.
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Wapen van priorin Margareta Ogier op de kleine binnenkoer van het OLV-hospitaal
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BROELTORENS

Alhoewel de Broeltorens een tweeling lijken zijn ze gebouwd in verschillende perioden. De
zuidtoren of de blauwe toren is voor het eerst genoemd omstreeks 1385. Ca 1446 werd de
zuidelijke toren heropgebouwd. De noordelijke toren, Ingelburgtoren en ook grauwe toren
genoemd, kwam tot stand ten tijde van hertog Jan zonder Vrees (1371-1419) omstreeks 1411-
1413. Veel heraldische sporen zijn er niet te vinden. Merkwaardig is het metselteken in de
muur van de noordelijke toren. Kruisen als geveltekens zijn geen zeldzaamheid.179

Dat de neogotische bovenverdieping enkele heraldische elementen vertoont, hoeft ons niet te
verwonderen. Zo zien we op een neogotische balkzool het wapenschild van Kortrijk (1873-
1877).180
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LEIEMONUMENT

Aan de overzijde van de Burgemeester Vercruysselaan werd in 1954 het Leiemonument
opgericht uitgevoerd door beeldhouwer Alfred Courtens naar de plannen van de architecten
Libotte en Fontaine.181 Op negen sarcofagen liggen de wapens van de toenmalige negen
provincies.
Ze tonen aan dat de gesneuvelden uit alle delen van het land komen.
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GROENINGEMONUMENT EN GROENINGEPOORT

De Groeningepoort werd opgericht ter gelegenheid van de 800ste verjaardag van de
Guldensporenslag naar een ontwerp van architect Jozef Viérin. Schild met Vlaamse Leeuw en
opschrift 1302 Groeninghevelt. Aan de andere kant zien we de wapens van de steden Ieper en
Brugge.

Het Groeningemonument werd opgericht naar aanleiding van 600 jaar Guldensporenslag,
maar was slechts vier jaar later klaar (1906). Het beeld van Godfried Devreese toont de
Maagd van Vlaanderen die de losgebroken leeuw in bedwang tracht te houden.
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GROENINGEABDIJ

Van verschillende abdissen van de Groeningeabdij is het wapen gekend. In het
Cartularium van de abdij worden de wapens afgebeeld van de volgende priorinnen:182

- Maria van (der) Eecke (1574-1583)

- Elisabeth van den Berghe (1583-1608)

- Mria de Pickere (1608-1618)

- Katarina Doens (1618-1646)

- Françoise du Poncheau (1648-1665)

- Cecile Eghels (1666-1678)

- Katarina de Haene (1678-1682)

-

wapen van abdis Eghels
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Wapen van abdis Elisabeth Vanden Berghe (1583-1608). Het eigenlijke wapen van den Berghe staat in de kwartieren 1 en 4.
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HUIZE GHELLINCK IN DE LANGE STEENSTRAAT183

Het wapen van de familie Ghellinck staat o.m. afgebeeld in het weesboek dat zijn naam
draagt. We kunnen het wapen als volgt beschrijven: in goud een keper van lazuur vergezeld
boven van twee zevenpuntige sterren van sabel, in de voet van een eikel van sinopel.
Dekkleed: van goud en lazuur. Helmteken: een ster van het schild. Twee Ghellincks, vader en
zoon, waren burgemeester van Kortrijk: Jan Baptist I, Ridder van het Roomse Rijk (1638-
1728) en Jan Baptist II (1672-1721).

DE SINT-AMANDSPROOSDIJ

Op twee arduinen stenen van een gevel op de binnenkoer (van het vroegere internaat van
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het Sint-Amandscollege kan men het wapen vinden dat het college later als haar wapen
gebruikte. De abtstaf achter het schild bewijst dat het om het wapen van een abt gaat: in
… drie schuinbalken (van …). De kleuren heeft het college zelf ingevuld en gebruikte
jaren dit schild. Dit schild komt zeker niet overeen met het zegel dat de proosdij
gebruikte.184 Daar ziet men een gedeeld wapen: 1. een halve adelaar (Roomse Rijk) 2. een
veld bezaaid met lelies (Frankrijk). Aan Karel de Grote werd zoals aan andere helden ooit
dit wapen toegeschreven185 dat overeenkomt met het wapen van de abdij van Elnone.

Het Kortrijkse wapen staat ook in het fronton van Huize Ghellinck in de Lange Steenstraat. Hier geen
wildemannen als schildhouders, maar leeuwen. Schildhouders zijn dikwijls heraldische fabeldieren (b.v.
Draken bij het wapen van de stad Londen, griffioenen bij het wapen van de burggraven Le Bailly de
Tilleghem, zeemeerminnen bij het wapen van de schilder James Ensor, een eenhoorn bij het wapen van Rita
Mulier.

SINT-NIKLAAS ZUSTERS AUGUSTINESSEN

Wapen van de zusters Augustinessen van Sin-Niklaas
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Wapenschild van de Congregatie van de Zusters van Liefde186

GRIFFIOENEN IN DE GROENINGESTRAAT

In het fronton van het huis nr 27 in de Groeningestraat zijn twee griffioenen uitgebeeld.
Griffioenen zijn heraldische fabeldieren samengesteld uit het bovenlijf van een adelaar
met paardenoren en het onderlijf van een leeuw.187

VLAAMS HUIS

Een recent voorbeeld van heraldische toepassing vinden we in de gevel van het Vlaams
huis naar ontwerp van Richard Acke, Groeningestraat 19, gebouwd in 1912-1913 waar de
drie uitgebeelde wapens verwijzen naar muziek, beeldende kunsten en letteren.
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VERDWENEN HERALDIEK

In de loop der eeuwen zijn uiteraard vele heraldische sporen verdwenen. Een jammerlijk
verlies was het verdwenen hoekhuis Groeningestraat-Houtmarkt. Boven de
oorspronkelijke ingang bevond zich een rocococartouche met twee wapenschilden. Een
wapenschild met drie rozen was dat van de Groeningeabdij, het andere met een keper
vergezeld boven van twee bomen en onder van een kruis was het wapen van abdis
Victoria Van Houtte (en niet van abdis Gillon zoals verkeerdelijk beweerd werd)188.
Het wapen van de Broeders van Dale stond gedrukt op hun tijdschrift ‘Kring’.

MEMORIETAFERELEN

Familiewapens kwamen ook voor op de zogenaamde
Memorietaferelen. Vooral in de Onze-Lievevrouwekerk waren er een
aanzienlijk aantal van deze taferelen. Vele zijn helaas verdwenen of
vernield o.m. tijdens de beeldenstorm. Ronald Van Belle geeft een
opsomming in een artikel in de Kortrijkse Handelingen.189 Volgende
familiewapens worden genoemd: Lisebette Stratins en Willem de
Huusman (OLV), Vanden Berghe (St.-Maarten).
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HET BELFORT

Het belfort is het symbool van de vrije
middeleeuwse stad in Vlaanderen. De
onderbouw dateert uit de veertiende eeuw.
Aan de voorkant van het belfort zie je het
stadswapen en een

modern Mariabeeld. Op het belfort prijkt
het beeld van de god Mercurius, een
geschenk van de Kortrijkse burgemeester
Schinkele. (zie ook Bijlage 1)
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HET BEGIJNHOF

De meeste heraldische voorwerpen zijn nu
ondergebracht in het museum in de Sint-
Annazaal. In de verschillende werken die
Philippe Despriet publiceerde over het
begijnhof komen ook heraldische
afbeeldingen aan bod.190

Bij de ontstaansgeschiedenis is één van de
oudste oorkonden die van februari 1245.
Onder de oorkonde hangt het zegel van
Isabella van Heestert, echtgenote van
Zeger II van Heule (later van Geraard van
Roden, heer van Melle).

Bij de restauratiewerken in 2000 werd
in de kapel de grafsteen aangetroffen
van Margriete vanden Berghe uit 1527.
Er is echter geen wapen bij. Bij het
vele gevonden steengoed zijn er ook
voorwerpen met heraldische
afbeeldingen. Soms laten die toe de
oorsprong na te gaan van het gevonden
voorwerp. Despriet beeldt in zijn boek
Handel en wandel op p. 78 allerlei

resten van steengoed met heraldische
tekeningen. Op p. 107 pijpenketel met
heraldische wapens. Tegels met
leeuwtjes of lelies zijn er in overvloed.

Zegel met wapenschild, mogelijks van
een begijn. De keper verwijst naar
Kortrijk.
Roose-Meijer vermeldt in haar
inventaris ook enkele heraldische
voorwerpen:
- Schaal. Rond medaillon in rood en

zwart emailwerk met wapenschild,

(keper vergezeld van drie

vijfpuntige sterren) vermoedelijk

van het Kortrijkse begijnhof (zie

2000 jaar Kortrijk, afl. 12, p. 322.

- Wapen van Willem van der Beken,

schepen van Kortrijk. Kandelaar in

rococostijl. De merken vertonen het

Kortrijks wapen en een schild met

leeuw.
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HET STADHUIS191

Dak
Bovenaan het gebouw zien we negen
dakkapellen versierd met wapens. Het
zijn de wapenschilden van de steden
Ieper, Brugge en Gent. Ze worden
gevolgd door de wapens van de roeden
van de kasselrij Kortrijk (13 parochies,
Menen, Deinze, Tielt en Harelbeke.
Als laatste het wapen van de stad
Kortrijk (die geen deel was van de
kasselrij).

De wandschilderijen
Op de wandschilderijen treffen we
enkele wapenschilden aan, o.m. op het
schilderij van het vertrek van
Boudewijn IX op kruistocht192.

De brandvensters in de schepenzaal
en in de raadzaal193

Zoals bekend werd de gerestaureerde
schepenzaal op 8 september 1875

ingehuldigd in aanwezigheid van
koning Leopold II en koningin Maria
Hendrika. Bij de restauratie hoorde niet
alleen het beschilderen van de muren
door Godfried Guffens en Jan Swerts,
maar ook het aanbrengen van nieuwe
glas-in-loodpanelen. Deze bestaan uit
drie grote ramen waarin 16 panelen. De
glasramen waren het werk van de
Brugse glasschilder Henri Dobbelaere,
later opgevolgd door glazenier Peene,
die in totaal 32 emblemen liet
aanbrengen:
- het wapen van Kortrijk tussen twee

schepenzegels

- drie Kortrijkse rederijkerskamers

- de vier bijzonderste eden van

Kortrijk194

- de 13de-eeuwse ambachten en

neringen
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Ongetwijfeld ging de kunstenaar te
rade bij Frans De Potter die in 1873
zijn geschiedenis van Kortrijk had
uitgegeven.195 We vinden bij De Potter
dezelfde afbeeldingen van het wapen
en de zegels van de schepenbank terug.
Hij beeldt het wapen van de stad af
zoals het op het zegel van 1422
voorkomt. Alleen de engel heeft de
glazenier enigszins anders afgebeeld.
In deel 2 bespreekt De Potter de
rederijkerskamers. De afgebeelde
blazoenen196 zijn deze van de
Barbaristen en de Kruisbroeders.
- De Cruisbroeders kwamen bijeen

in de Sint-Niklaaskapel. Ze hadden

een altaar in de St.-Annakapel in

de Sint-Maartenskerk. Het hier

afgebeelde blazoen is dit van 1643.

Het is gevat in een ovaalvormige

lijst.

- De Barbaristen kregen in 1516 hun

doopbrief. Ze bestonden in de

19de eeuw nog altijd en kwamen

bijeen in ‘Het Schaak’ (Het

Damberd). Hun kenspreuk was

‘God voedt veel sotten’. Dit devies

was als een soort rebus op het

blazoen uitgebeeld: boven de H.

Barbara staan God de Vader en de

H. Geest (= God), links een voet (=

voedt), rechts een viool (veder=

veel), daaronder een nar (=

sotten).

- De Antonisten of Fonteinisten. Het

blazoen stelt in het midden een

landschap voor waarin de H.

Antonius abt (die met het

zwijntje!) met rugzak en bedelstaf

wordt afgebeeld. Voor hem loopt

een varken197 en in de achtergrond

de duivel; verder de wapens van

Kortrijk en Vlaanderen.

De vier eden of schuttersgilden
- De Sint-Jorisgilde: gilde van de

kruisboogschutters. Later voerde

de Société St. George een wapen

van keel met een kruis van zilver

vergezeld in ieder kwartier van een

kruisje van zilver198.

- De Sint-Sebastiaansgilde: voerde

hetzelfde wapen maar met andere

kleuren. Het Sint-Jeruzalemskruis

dat in 1100 door paus Pascalis II

zou geschonken zijn aan de

kruisvaarders als wapen van het

koninkrijk Jeruzalem heeft gediend

als inspiratiebron voor de wapens

en vlaggen van de vele

Sebastiaansgilden.199 Het wapen

wordt beschreven als: in keel een

kruis van goud, vergezeld van vier

kruisjes van hetzelfde. Het groot en

de kleine kruisjes waren van goud

op een veld van zilver, wat niet

strookt met de heraldische regels.

Er werd echter een uitzondering

gedoogd omdat Jeruzalem (en de

paus) boven de regels van de

heraldiek stonden200.

- De Sint-Barnabasgilde: de gilde van

de busschieters of busseniers werd

gesticht in 1507.

- De Sint-Adriaansgilde voerde als

emblemen hellebaard en degen.

De ambachten
De afgebeelde wapens zijn zeker niet
deze van de 13de-eeuwse Kortrijkse
ambachten en neringen. De glazenier
heeft zich ongetwijfeld geïnspireerd op
de wapen(zegels?) van de Brugse (of
Gentse?) ambachten.201 We vinden op
deze wapens enkele typische
heraldische figuren terug. De
ontwerper maakte veel gebruik van de
keper, een typisch Kortrijks embleem.
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Enkele voorbeelden:
- Blekers: blekerspalen

- Bakkers: bakkerspalen en koeken

- Visverkopers: vis en hakmes

- Kaarsgieters: leeuw en

kaarsendroogrek

- Handschoenmakers:

handschoenen

- Huidevetters: schrapmes

- Schilders: schildjes

- Molenaars: molenijzer202

- Timmerlieden: keper en gesteelde

hamers

- Brouwers: brouwerspanen en

filtermand

- Chirurgijnen: tangen en vlijm

- Smeden: klophamers

- Beenhouwers: Vlaamse leeuw met

een rund in de linkerhoek203

Zoals bekend dateren we deze prachtige
schoorsteen ca. 1527. De wapens die we
aantreffen corresponderen volledig met de
tijdsgeest. Zo vertoont de vorm van het
schild duidelijk renaissancetrekjes204.

De voorkant

Uit: J. DE ZUTTER, Het wapen van Gent, p. 22.

Er zijn de wapens van de vier leden van
Vlaanderen die samen het graafschap
Vlaanderen besturen: de steden Gent205,
Brugge en Ieper en het Brugse Vrije206.
Gent: (zou moeten zijn) in sabel een leeuw
van zilver, getongd van keel, geklauwd,
gekroond en gehalsband van goud, de
halsband voorzien van een kruisje van
hetzelfde. Dat de leeuw hier is afgebeeld in
goud is duidelijk onjuist. Wellicht een fout
bij een of andere vroegere restauratie? De
kleuren van het Gentse wapen zijn
ontleend aan de oude burggraven van Gent
die een wapen van sabel met een
schildhoofd van zilver gebruikten. Dat de
leeuw omgewend is, is geen fout, maar
gebeurt uit courtoisie: de leeuw kijkt naar
het midden van de schoorsteen in plaats
van naar heraldisch rechts. De leeuw is
hier een dubbelstaartige leeuw en de
halsband ontbreekt. Een van de oudste
afbeeldingen zagen we in het handschrift
van Gilles Li Muisis op een miniatuur ca.
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1350. Pas op de kaart van Vlaanderen van
Pieter van der Beke (1538) is de leeuw
compleet zoals hij tot nu gebleven is (dus
met tong, klauwen, kroon, halsband en
kruisje)207.
Brugge: ook hier is de leeuw uit courtoisie
omgewend. Het huidige wapen van Brugge
wordt als volgt beschreven: gedwarsbalkt
van acht stukken van zilver en van keel
met over alles heen een leeuw van lazuur,
geklauwd en getongd van keel, gekroond
en gehalsband van goud, de halsband
voorzien van een kruisje van hetzelfde. Het
afgebeeld wapen op de schoorsteen is noch
gekroond, noch gehalsband. Nochtans
voerde de stad Brugge al in 1302 een
gekroonde en gehalsbande leeuw. We zien
ook niet acht maar zeven stukken (drie
dwarsbalken van keel). In een wapenboek
van ca. 1435 kent men aan de stad Brugge
een gedwarsbalkt wapen toe van zes
stukken van zilver en lazuur met over alles
heen een leeuw van sabel, geklauwd,
getongd en gekroond van goud; deze leeuw
is niet gehalsband maar draagt een gouden
kruisje op de borst. In de 15de en 16de eeuw
zien we nog wel meer varianten208.
Ieper. Het huidige wapen wordt als volgt
beschreven: in keel een kruis van vair en
een schildhoofd van zilver, beladen met
een patriarchaal kruis van keel. Het ouds
bekende zegel is van 1199 en vertoont een
patriarchaal kruis op een rijzende grond of
heuveltje. Op het midden van elk van de
twee dwarsbalken staat een klein Grieks
kruisje met aan weerszijden van de
kruisvoet een adelaar. Het oudst bekende
embleem van het Iepers wapen is dus zeker
het patriarchaal kruis. Het schildhoofd
bemerkt men op de al genoemde miniatuur
van Gilles li Muisis. Ook hier gaat het
wapen terug op dat van de Ieperse
burggraven met in het schildhoofd het oud
patriarchaal kruis van de stad.209 Het
wapen op de schoorsteen wijkt dus wel
enigszins af. Het vertoont geen
schildhoofd, maar toont een doorsneden
wapen 1 in zilver een patriarchaal kruis
van keel 2 in keel een kruis van vair.
Wellicht is dat niet zo uitzonderlijk: een

zegel uit 1564 toont ook een doorsneden
schild.210 Het doorsneden schild werd ook
gebruikt bij de toekenning van het wapen
aan de stad in 1819.
Het Brugse Vrije211 voerde volgens
Gailliard: in zilver een schuinbalk van
lazuur. Het wapen op de schoorsteen heeft
het zilver verkeerdelijk vervangen door
goud (fout bij een restauratie?).
Het middenpaneel van de schoorsteen
toont de wapens van de stad Kortrijk en
van de hoofdsteden van de verschillende
roeden van de Kasselrij Kortrijk:
Harelbeke, Tielt, Deinze, Menen en de 13
Parochies. De schilden worden
vastgehouden door de respectievelijke
patroons: Sint-Maarten, de Verlosser, Sint-
Pieter, Sint-Gillis (Egidius), Sint-Vedastus
(Vaast, Gaston) en Sint-Elooi.
Kortrijk: in zilver een keper en een
uitgeschulpte zoom van keel.
Harelbeke: in zilver een keper van keel. De
oudste bekende kleurafbeelding van het
wapen van Harelbeke dateert uit de eerste
helft van de 16de eeuw: in zilver een keper
van keel. De vlag die Harelbeke nu voert
(rood met een geel kruis, in iedere hoek
vergezeld van vijf gele penningen,
schuinkruisgewijs geplaatst) gaat terug op
oude zegels van de stad en is eigenlijk het
wapen van Constantinopel.212 In de wapens
van 1823 en 1838 is een zoom aanwezig.
Hier kunnen we moeilijk van een zoom
spreken, het lijkt meer op een versiering
om de omtrekken te versterken. We zien
dit trouwens ook bij de drie volgende
wapens!
Tielt: (nu: in zilver een keper van keel,
vergezeld van drie omgewende sleutels van
sabel). Op de schoorsteen zijn de sleutels
niet omgewend. In de 16de eeuw voerde
Tielt een schild van zilver met een keper
en een uitgeschulpte zoom van keel, de
keper vergezeld van drie sleutels van sabel,
de twee in het schildhoofd met afgewende
baarden, de derde in de schildpunt met de
baard naar heraldisch rechts gewend.
Gailliard heeft het in 1557 over drie
paalsgewijs geplaatste sleutels van sabel.
Begin 17de eeuw verdween de
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uitgeschulpte zoom. Of hier een zoom is
afgebeeld is niet duidelijk, maar in ieder
geval geen uitgeschulpte!
Deinze: (nu: in zilver een dubbele adelaar
van sabel, vergezeld van drie rozen van
keel, één in het schildhoofd en twee in de
punt). Op de schoorsteen geen dubbele
adelaar en alleen in de schildvoet zien we
rozen. Het titelblad van het weesregister
Navegheer toont een afbeelding van het
kasselrijwapen (1593-1602). Hier wel een
dubbelkoppige adelaar en drie rozen. Ook
bij Tielt staan de sleutels anders.
Menen: in zilver drie kepers van keel. Dit
komt dus overeen (op de mogelijke zoom
na).
Dertien parochies: wordt gewoonlijk
voorgesteld: in zilver dertien kerktorentjes
van sabel.
Wapen van Zeeland
Gepolychromeerd wapen van Zeeland bij
het beeld van St.-Willibrord, patroon van
Zeeuws-Vlaanderen (1527). Het wapen
van Zeeland is weinige tijd na het wapen
van Holland ontstaan (11de-12de eeuw)
waarvan het de leeuw overnam.213 Door
Karel V werd het wapen van Zeeland
nogmaals veranderd. Het komt voor de
eerste keer voor op zijn zegel als Infante
van Spanje in 1515. Het enige verschil met
het wapen van Karel de Stoute is dat het
wapen nu golvend doorsneden is. Het
aantal golven werd al spoedig zes in plaats
van vier.214 Hier zijn er elf!
Wapen van Bourgondië
Gepolychromeerd wapen van Bourgondië
bij het beeld van Sint-Andries, patroon van
Bourgondië (ca 1527)215. Geschuinbalkt:
schild dat geheeld bedekt is met een even
aantal rechterschuinbalken. Bourgondië:
geschuinbalkt van goud en lazuur van zes
stukken met een zoom van keel216.
Voorlopig besluit: de wapens op de
schouw in de Kortrijkse raadzaal zijn niet
altijd correct weergegeven. Het gaat niet
om echt grote fouten, maar normaal
besteedden kunstenaars in de zestiende
eeuw wel de nodige aandacht aan
heraldische details. Maar cartografen

hebben ook niet altijd oog voor details als
ze wapen op hun kaarten afbeelden.
Van latere datum zijn de wapens van Filips
IV (1605-1665), koning van Spanje en
Elisabeth van Bourbon (+ 1644) op de
hoeken van de schouw in de schepenzaal
(1631). Door middel van de wapens bij
hun beeltenissen kon Ernest Warlop in
1982 aantonen dat het niet ging om de
beelden van Albrecht en Isabella zoals men
tot dan geloofde217. Het gaat dus wel om
het wapen van Filips IV en zijn eerste
echtgenote Isabella van Bourbon (x
25.11.1615). Filips voerde het wapen dat
we op de schouw zien vanaf 1581. Op de
rug van het beeld staat het jaartal 1631.
Isabella voert een gedeeld schild. Op de
linkerhelft staat haar eigen blazoen, nl. dit
van Frankrijk. Elisabeth was immers de
dochter van koning Hendrik IV van
Frankrijk (1589-1610)218. Dit voorbeeld
toont aan dat heraldiek een belangrijke
hulpwetenschap is voor de
(kunst)geschiedenis.

De brandvensters in de raadzaal (1875)

Afgebeeld zijn:
- Het wapen van België

- Het wapen van de provincie West-

Vlaanderen. West-Vlaanderen was

samen met Antwerpen en Luik één

van de provincies die geen

historisch wapen had. Het wapen

werd in 1816 ontworpen. Het is

samengesteld uit het legendarisch

schild van de forestiers en de

eerste graven (het zogenaamde

Oud Vlaenderen) met het schild

van de graven van Vlaanderen

sinds Filips van den Elzas. Nu als

volgt beschreven: gedeeld 1.

gegeerd van twaalf stukken van

goud en lazuur, met een hartschild

van keel 2. in goud een leeuw van
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sabel, geklauwd en getongd van

keel.

- Verder vinden we de wapens van

de 46 gemeenten van het

bestuurlijk arrondissement Kortrijk

in 1875. Dit is dus een hele tijd

voor de overheveling van een

aantal gemeenten (Komen-

Moeskroen) naar Henegouwen.

Niet alle gemeenten hadden toen

een wapen219. De glazenier heeft

om van alle gemeenten een wapen

af te beelden zijn fantasie soms de

vrije loop gelaten of het wapen

genomen van één van de families

die als dorpsheer fungeerden, niet

altijd de laatste heer zoals het bij

het toekennen van

gemeentewapens gebruikelijk was

(soms worden ook de eerste heren

genomen b.v Heule).

- Het wapen is hetzelfde als dat van

de huidige gemeente: Kortrijk,

Menen, Avelgem.

- Het wapen komt overeen met het

gemeentewapen voor de

samenvoeging van de gemeenten

van kracht was220: Heule, Vichte

(twee gemeenten die indertijd

kozen voor het wapen van de

eerste heren van de

dorpsheerlijkheid).

- Het wapen dat voorgesteld is en

niet werd gevoerd of overeenkomt

met de later erkende wapens:

Gullegem, Kerkhove, Bavikhove

(het KB van 31.5.1932 keurde het

wapen van de familie de Lens,

heren van Ooigem en Bavikhove,

goed).

- Het wapen dat afgebeeld is, werd

nooit officieel als wapen erkend,

maar soms wel officieus gevoerd:

Bissegem.

- Het wapen dat afgebeeld is, werd

nooit gevoerd maar is (wellicht op

historische gronden) bedacht door

de kunstenaar: Kaster, Kuurne

(voerde officieus het wapen van de

familie Zeelandre), Ingooigem

(wapen van de familie van der

Moten), Rekkem (wapen is een

foutieve weergave van het wapen

van Bernard de Haynin, heer en

baron van Rekkem (+ 1675). Het

had moeten zijn: gevierendeeld 1

en 4 in goud een uitgeschulpt kruis

van keel 2 en 3 in keel een

schuinbalk van goud; hartschild: in

sabel een leeuw van zilver,

geklauwd en getongd van keel221.

Het wapen van Lauwe is dat van de

familie Bidé de la Grandville en had

moeten zijn: in zilver een leeuw

van sabel, getongd en geklauwd

van keel, in het schildhoofd

vergezeld rechts van een

wassenaar van het veld, omzoomd

van sabel, en in de schildvoet van

een vijfpuntige ster zoals in het

schildhoofd. Ook Lendelede voerde

tot de fusie geen officieel

wapen222.
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SINT-MAARTENSKERK223

Grafmonumenten

Een belangrijke bron voor de studie van de
heraldiek zijn de graven en de
grafmonumenten. Het gaat hier dan meestal
om stenen monumenten (Bissegem), soms
koperen grafplaten (Vichte).224 Een bezoek
aan het Janskerkhof zal ongetwijfeld ook
monumenten laten zien met heraldische
afbeeldingen. Bij opgravingen zijn meerdere
monumenten ontdekt die heraldisch
interessant zijn. Zo werd in de
Groeningeabdij het graf ontdekt van gravin
Beatrijs van Kortrijk (1225-1288). De sokkel
rondom het monument is voorzien van
wapenschilden en lelies. Vroeger waren er
wapenschilden op uitgebeeld, getuige de bewaarde
opmeting en beschrijving ervan uit 1521.225 Zowel in
de Kortrijkse Sint-Maartenskerk als in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk (zie verder) zijn monumenten in
die zin
bewaard of gevonden. In de Sint-Maartenskerk zijn
er de monumenten van Walter van der Gracht en
zijn echtgenote Isabella van Vlierden met de
wapens van hun kwartieren in steen en de koperen
grafplaat van Pertsevael Pollet (+ 1531) in de St.-
Niklaaskapel. Die laatste zonder wapenafbeeldingen.
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Belangrijk in de Sint-Maartenskerk is ook
het memorietafereel met het knielende
echtpaar Jan van den Berghe (+ 1.9.1461)
en zijn vrouw Katarina Raets (+
5.3.1463). In de linkerbovenhoek prijkt het
wapenschild van de familie van den
Berghe: in (lazuur) een keper (van goud)
vergezeld van drie schelpen (van goud).
We kennen de kleuren door vergelijking
met de Kortrijkse weesboeken. Jan Vanden

Berghe was een zoon van Simoen (+ 1433)
en Margareta van Caloen (+ 1417). Hij
trouwde in 1421 met Catharina Raets. Het
gezin wordt beschreven in de Kortrijkse
akten en contracten226. Hun oudste zoon
Oste getrouwd met Johanna van Reveux
was burgemeester van Kortrijk. Verder
waren er Pieter, Clement, Beatrise
getrouwd met Rogier Crommelin en Marie
getrouwd met Pieter de Heere.

“Hier vooren licht begraven Simon Van den Berghe endestarf int jaer ons Heeren 1433 den derden dach
van octobre ende joncvrouwe Magriete van Caloen zyn eerste wijf was ende starf int jaer 1417den 12en
dach in aprille ende Jan Van den Berghe haerleder beyde zone die staerf int jaer 1461 den dach in
septembre ende Katgeli,ne Raets Jans wyf vorseyt ende staerf int jaer 1462 den vyfden dach van maerte. “

Familieschets Van den Berghe
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Brandramen227

Op het glasraam in het zuidtransept
‘Toewijding van Kortrijk aan Onze-
Lieve-Vrouw228 zien we de wapens van
enkele middeleeuwse ambachten en
neringen. De negen afbeeldingen gelijken
sterk op die van de glasramen in de
schepenzaal van het stadhuis (de
visverkopers, de timmerlieden, de
arbeiders, de cordowaniers (links voor de
toeschouwer), de keersgieters,
kleermakers, de meulenaars en de
handschoenwerkers (rechts voor de
toeschouwer).
Het glasraam ‘Stabat Mater Dolorosa’ uit
1924 is een schenking van Ernest Goethals
en zijn echtgenote Magdalena Mols. Zoals
het vroeger gebruikelijk was worden ook
hier hun familiewapens uitgebeeld. Het
wapen Goethals is: in keel een
vrouwenhoofd229 met ontvlochten haren
van goud opgebonden door een haarband

van hetzelfde; in een schildhoofd van
zilver drie naast elkaar geplaatste rozen
van keel geknopt van goud. De familie
Mols voerde in goud drie merletjes van
sabel; een vrijkwartier van lazuur, beladen
met een geplante boom van goud230. De
Kortrijkzaan Gustave Goethals (1831-
1895) en Maria Helena Vercruysse (1847-
1924) hadden o.m. een zoon René (1876-
1928), burgemeester van Heule, getrouwd
met Joanna Mols (1884-1968) en Ernest
(1877-1961), arrondissementscommissaris
in Kortrijk, getrouwd met Magdalena
Jozefa Mols (1882-1959).231

Het glasraam ‘de Heilige Jozef’ gemaakt
door de Brugse glazenier Henri Dobbelaere
vertoont twee wapenschilden. Het linkse
wapenschild is dat van paus Leo XIII
(Gioacchino-Vincenzo-Raffaele-Aloisio
Pecci) (1878-1903).232
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SINT-MICHIELSKERK

Gedenkplaat bij de inhuldiging van het Kristus-Koningsbeeld op het voorplein van de Sint-Michielskerk. 233 De wapenschilden verwijzen
naar Kortrijk en Vlaanderen. Het schild boven rechts is dit van Mgr. Gustaf Joseph Waffelaert (Rollegem 28.8.1847-Brugge 18.12.1931),
22ste bisschop van Brugge.

In de Sint-Michielskerk wordt het beeldje van O.-L.-V. van Groeninge bewaard.
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DE ONZE-LIEVE-VROUWEKERK

Grafmonumenten en voorwerpen

We treffen in de Kortrijkse O.-L.-
Vrouwkerk meerdere wapens aan, meestal
uit de 18de eeuw, dit zowel op grafzerken
als voorwerpen.

Grafzerk van kanunnik Jan
de Buus (+ 30.6.1712).234 Op een

witmarmeren plaat zien we het wapen van
de overledene getopt met een prelaathoed
met aan weerszijden drie afhangende
kwasten.235 Onder het wapen de spreuk Spe
fervidus ardet. We kennen de kleuren niet:
in … een keper met in de schildvoet een
leeuw van … ; een zoom van … .

Het grafmonument van deken
Frans Moerman (+ 1785) in wit

marmer met een arduinen omlijsting beeldt
het wapen van deken Moerman uit. Ook
hier is het wapen overtopt door een
prelaathoed met (2 x 6) afhangende
kwasten. Dit wapen is bekend als het
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wapen van de gelijknamige burggraven
van Harelbeke.236 Het familiewapen wordt
als volgt beschreven: in sabel een strijdbijl
met een naar rechts gebogen steel van
goud. François Augustin Moerman (Gent

3.5.1722-Kortrijk 9.1.1785), was een zoon
van François Robert en Catherine Thérèse
Robette (dochter van Jan, schepen van
Kortrijk). Hij werd priester en kanunnik en
op 11 juli 1771 deken van het kapittel.

Het wapen van kanunnik Roger Braye
(1550-1632)237. Hij werd ca. 1550 geboren
als zoon van Jan (+ 1593) en Margriete
Van Ackere (+ 1613), op 26 maart 1610
werd hij benoemd als kanunnik. Hij was
toen 60 jaar oud. Van 1627 tot aan zijn
dood woonde R. Braye in het huis
genoemd Den Raepsaet dat toebehoorde
aan het kapittel. Boven het grafmonument
is de noordkant ter ere van kanunnik
Braye. Boven de witmarmeren plaat

bevindt zich een ovale opening omgeven
door een koperen kartouche, door een
glazen deurtje afgesloten. Op de halfronde
bekroning boven het monument staan
rechts naast de oude man met de zeis een
engeltje met het wapen van kanunnik
Braye. Het wordt als volgt beschreven: in
keel een keper van zilver, vergezeld van
drie zespuntige sterren van goud238.
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Op verschillende plaatsen in de kerk
treffen we het wapen aan van kanunnik
Pieter de Meulenaere.239 Petrus Franciscus
de Meulenaere (Kortrijk 1665-Kortrijk
1719) was een zoon van jan Baptiste,
raadspensionaris en griffier van Kortrijk
en van Joanna Theresia Braye. Zijn jongere
broer Maximiliaan-Ignatius (°1669),
getrouwd met Francisca de Bersaques,
werd burgemeester van Kortrijk. Hun zoon
Carolus Franciscus (Kortrijk 4.11.1708-
Kortrijk 8.2.1777), licentiaat in beide
rechten, werd eveneens kanunnik van de
O.-L.-V.-kerk. Op de grafzerk van Pieter
de Meulenaere (+ 1719) staat het wapen
omringd door twee engeltjes. Het wapen
staat ook op de opengewerkte boekensteun
van de koorlezenaar gemaakt door de
Antwerpenaar Jan Lepies. Overtopt door
door een hoed met tweemaal zes kwasten
en onderaan de wapenspreuk In aqua et
spiritu240. We kunnen het wapen als volgt
beschrijven: in lazuur een keper, vergezeld

in het schildhoofd van twee kepersgewijs
geplaatste toegewende vissen, in de
schildvoet een schelp, alles van zilver241.
Op een andere lezenaar geschonken in
1745 aan de kerk door kanunnik Karel de
Meulenaere staat in het midden omgeven
door evangelistensymbolen.

Wapen van Antoon Maelfaict
De mooiste van alle koorlezenaars is die
gegoten door klokkengieter Ignatius De
Cock (1666-1754) uit Heestert. De
lezenaar werd geschonken door priester
Antoon Maelfaict (+ 15.3.1695). De
boekensteun draagt een ovaal wapen als
volgt beschreven: doorsneden 1 een
kraanvogel 2 een olifant staande
voor een boom.
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In de kerk werd in 1993 een fragment
gevonden van het wapen van Geeraert de
Coster, heer van Deerlijk. Deze familie
was reeds voor 1438 en tot na 1521 heer
van Deerlijk en Bellegem242. Het
familiewapen De Costere werd in 1937
toegekend als gemeentewapen aan
Deerlijk. Reeds op het zegel van Rogier de
Costere, schepen en proost van Kortrijk in

1351-1363 treffen we hetzelfde wapen aan.
Het schild op het zegel vertoont een keper,
vergezeld in de rechterbovenhoek van drie
blokjes, 2 en 1 geplaatst en in de schildvoet
van vier blokjes. Uit een 15de-eeuw
wapenboek kennen we de kleuren: een
veld van zilver, de keper en de blokjes van
keel243.

Grafmonument Jan van Gistel
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Grafmonument van Jan van Gistel (+ 1515), gouverneur van de stad Kortrijk, teruggevonden in 1992.244

Jan van Gistel sloot 1.2.1497 (n.s.) voor de
magistraat van Oudenaarde een huwelijkscontract
met Antoinette vander Barre, dochter van Cornelis,
heer van Moeskroen en Joanna Wielant. Jan was
heer vander Mote, hoogbaljuw van Kortrijk en
burgemeester van het Vrije.245

Wapen van de heer van Gistel: in keel een keper
van hermelijn.246

De grafzerk van Jean d’Esclaibes
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Eén van de mooiste heraldische
monumenten in Kortrijk is ongetwijfeld de
grafzerk van Jean d’Esclaibes (+ Brussel
1680 en begraven in Sebourg bij
Valenciennes), gouverneur van Kortrijk, en
van zijn echtgenote Jaqueline de Postella
(+ 1648 en begraven in de O.-L.-V.-
kerk)247. Het monument is gemaakt in
steen van Basècles. Bovenaan het wapen
d’Esclaibes (drie klimmende leeuwen,
geplaatst 2 en 1, voorzien van de nodige
attributen: helm, helmkroon, helmteken,
dekkleden en schildhouders). Onderaan het
ruitschild van Jaqueline (gedeeld 1.
D’Esclaibes 2. Postella: in hermelijn een
schuinbalk van lazuur.
Rechts en links de zestien kwartieren met
bijhorende namen. De gekende kwartieren
zijn 2. D’Esclaibes 3. Postella 5. De
Solbrecq 7. De Goegnies 9. De Gaussy (of
Gossi) 13. De Hoier 14. De Goegnies 15.
De Morchipont. Op de grafsteen wordt
hiervan wel afgeweken: d’Esclaibes,

Gavssy (= Gosselet ?), Grand Wargnies
(?), Sorbrvecq, Genly, Swave (=Zwarte),
Trazegnies aan de ene kant; naast de
vrouw: Postella, Horema (= Hunkema),
Hoyer, Dalhem (Dalen), Goegnies, d’Ailly
dicte de Sains, Morchipont, l’Esclatieres.
Beschrijving:

- Esclaibes: (in keel) drie leeuwen

(van zilver)

- Gaussy: drie tweelingsbalken

- Gaussy: (in keel) drie

tweelingsbalken (van goud en

zilver)

- Grand Wargnies (?)

- Solbreucq: (in zilver) drie koeken

(van lazuur) elk beladen met een

zespuntige ster (van goud)

- Genly: (in goud) een geschaakte

schuinbalk in twee rijen (van keel

en zilver)
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- Swave: drie gekanteelde

dwarsbalken respectievelijk van 3,

2 en 1 kantelen

- Trazegnies: geschuinbalkt van goud

en lazuur met een schaduwleeuw;

een uitgeschulpte zoom van keel

- Postella: in hermelijn een

schuinbalk (van lazuur)

- Horema: gedeeld 1 een halve

adelaar komend uit het midden 2

vijf lelies schuinkruisgeplaatst; over

alles heen een hartschild beladen

met een merlet

- Hoyer: een anker

- Dalhem: een omgekeerd zwaard (=

punt naar beneden) met een

uitgeschulpte zoom (= wrschl

Dalen: in keel een omgekeerd

versierd zwaard van zilver met een

uitgeschulpte zoom van lazuur

- Goegnies: (in lazuur) een

ankerkruis (van zilver)

- D’Ailly dit de Sains: (in keel) een

geschaakt schildhoofd (van zilver

en lazuur) in drie rijen; het veld

beladen met een schildje (in keel)

met een kruis (van goud)

- Morchipont: (in sabel) bezaaid met

blokjes (van goud) en een leeuw

van hetzelfde met een schildzoom

van hermelijn (de leeuw is hier

beladen met een schildje)

- L’Esclaibes: (in sinopel) drie

schelpen (van zilver).

-

Brandramen

Bij de restauratie van 1971 kreeg

de O.-L.-Vrouwekerk ook nieuwe

glasramen. Slechts enkele van de

vroegere glasramen o.m. enkele

van de Nederlandse glazenier Joep

Nicolas overleefden de

bombardementen van juli 1944. De

ramen gerealiseerd naar

ontwerpen van de bekende neo-

gotieker Jean de Bethune in

opdracht van pastoor-deken

Ferdinand van de Putte zijn helaas

allemaal vernietigd.

De nieuwe glasramen werden

gerealiseerd door de Brugse

glazenier Michel Martens (Wervik

1921-Brugge 2006). Opgrachtgever

en bezieler van de restauratie was

pastoor Jan de Cuyper. In

verschillende van de nieuwe ramen

werden heraldische elementen

verwerkt.248 Vooraan in het koor

werden krijgers uit 1302

uitgebeeld. Ze staan dus dicht bij

de leeuwtjes geschilderd op het

gewelf aar volgens de traditie de

gulden sporen werden

opgehangen. Het hoeft ons echter

niet te verwonderen dat we vooral

in de gravenkapel heraldische

brandramen kunnen bewonderen.

Vooraan links glasraam met Maria

van Bourgondië waarbij de heilige

Andreas en het sint-andrieskruis

verwijzen naar het huis van

Bourgondië. Het middelste raam

stelt Lodewijk van Male , zijn

echtgenote en dochter voor.
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Opmeting van 16de-eeuwse brandramen (Brussel, KB)249
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Binnenrestauratie

In 2005 werd de opdracht gegeven om
het interieur van de OLV-kerk te
restaureren. Dit is ondertussen gebeurd.
Hierbij werden alle muren
herschilderd. Daardoor komen een
aantal heraldische afbeeldingen beter
tot hun recht. De Vlaamse leeuwtjes in
de askapel achter het hoofdaltaar
kregen hun oudere vorm terug. Ook
een aantal gewelfsleutels kregen een
nieuwe look. Prachtig zijn de
kraagstenen in de O.-L.-Vrouwekapel.
De elfde kraagsteen vertoont een schild
als volgt beschreven: gedeeld 1.
Doorsneden a. in lazuur een kroon van

zilver b. in zilver drie vijfpuntige
sterren van lazuur 2. In zilver een keper
van sabel vergezeld van drie bijlen van
keel. Wellicht is dit wapen eerder
recent aangebracht bij de vernieuwing
na de Tweede Wereldoorlog. Het
heraldisch rechtse wapen is hetzelfde
als dit van de familie de Bethune.250

Het linkse wapen is wellicht het wapen
van de echtgenote van Felix Bethune,
Julie de Renty(, waaarbij als breuk een
keper werd toegevoegd 251

Op de beschilderde kruisribben vindt
men een schildje met de Franse lelie.
252

Ook in de hoekzwikken van de nissen
in de gravenkapel komen de
afgebeelde kunstwerkjes beter tot hun
recht253. Heel wat dieren en fabeldieren
(centaur, eenhoorn, zeemeermin)
behoren ook tot het heraldische

vocabularium. In de kooromgang werd
bij de restauratie gekozen om de
vroegere Vlaamse leeuwtjes te
herstellen.

De Gravenkapel

Alleen al een bezoek aan de
Gravenkapel is een heraldische
belevenis. In de spitsboognissen
worden de graven (en gravinnen) van
Vlaanderen afgebeeld met hun
wapen254. Ook de wapens van de
echtgenoten zijn uitgebeeld. De reeks

start met de afbeeldingen van de z.g.
forestiers van Vlaanderen, de al of niet
legendarische voorouders van de
graven. Liederik, Ingelram en Audacer
dragen wel een schild, maar de
afbeelding kunnen we hoogstens
preheraldisch noemen. Een
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familiewapen impliceert immers een
vorm van erfelijkheid. Hier hebben we
telkens een andere geometrische figuur.
Men kan ze vergelijken met de
Normandische schilden die we op het
tapijt van Bayeux aantreffen255. De
graven vanaf Boudewijn I tot Diederik
van de Elzas voeren het z.g. Oud
Vlaenderen. Zoals we zien op het al
genoemde tapijt waren wapens gewoon
versierd met een knop, een umbo, van
waaruit stralen vertrokken. Die stralen
gaan terug op metalen versterkingen op
het houten schild. Wellicht heeft het
wapen op het graf van Willem Clito in
Sint-Bertijns geleid tot het
legendarische wapen van Vlaanderen.
Op een tekening bewaard door Jacob
Filips van Hannon uit 1639 is duidelijk
een umbo met stralenkrans afgebeeld.
Het wapen is natuurlijk ook terug te
vinden in het wapen van West-
Vlaanderen en in de Gravenkapel zijn
de voorgangers van Filips van de Elzas
met dit wapen uitgerust. Ook het
wapenboek van Gelre geeft deze
afbeelding. Dit betekent in ieder geval
dat men vanaf de tweede helft van de
14de eeuw overtuigd was dat dit wapen
werkelijk door de graven van
Vlaanderen gevoerd werd. Jan van
Asselt die de eerste portretten in de
gravenkapel schilderde in opdracht van
Lodewijk van Male ca. 1374 voert dus
dit oude wapen herhaaldelijk ten
tonele. Maar een anachronisme is dit in
ieder geval. Voor Filips van de Elzas is
er nauwelijks sprake van heraldiek. Het
gegeerd wapen is trouwens op geen
enkel zegel van de graven te bespeuren.
Het idee van het oude wapen werd
blijkbaar gelanceerd door Jan de
Lange, alias Iperius, abt van Sint-
Bertijns (1365-1383). De abten gaan
later ook een karbonkel voeren in hun
wapen. Jan de Lange werd monnik van
Sint-Bertijns onder abt Hendrik van
Koudeschure (1311-1334) en kende de
aldaar aanwezige graftomben van
Vlaamse graven. Het schild van

Willem Clito berust op een verhaal van
Iperius. Op de omstreeks 1360
opgerichte graftombe van graaf
Boudewijn V (1035-1067) werd Oud
Vlaenderen als wapen afgebeeld.

Uit: E. WARLOP, “Oude Vlaenderen
en de Zwarte Leeuw op Gouden Veld,
Brussel, 1980.

Vijf jaar later schilderde Jan van Asselt
het wapen op de muren van de
Gravenkapel.
Het wapen van Filips van de Elzas met
de leeuw verschijnt in 1162 op een
zegel. Voor hem is er geen spoor van
een leeuw te vinden op de zegels van
de graven van Vlaanderen. Dit plots
voeren van een leeuw gaf aanleiding
tot het ontstaan van legenden.
Sommigen maken van die legenden
waarheid. Er zijn verschillende versies
van de legendes waarbij Filips het
leeuwenwapen zou veroverd hebben
tijdens de kruistocht256. Hij nam deel
aan de kruistocht in 1177, maar zoals
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gezegd voerde hij al een leeuw op zijn
zegel in 1162. Toch hebben de graven
zelf geholpen om deze legenden
levendig te houden.
Vanwaar komt de leeuw?257

Manuscript uit de 9de eeuw
(Physiologus van Bern).

M.a.w. wat is de historische waarheid
omtrent het wapen van de graven van
Vlaanderen? Deze vraag is niet
gemakkelijk te beantwoorden. De
leeuw als symbool is wel heel oud, ook
in het Westen. Leeuwen komen b.v. al
voor op de troon van de Merovingische
koning Dagobert. In de Islam werd
gemeend dat de leeuw de wachter was
bij de troon van Allah. Maar ook de
troon van Boeddha was versierd met
leeuwen. In de Bijbel treedt de leeuw
van Juda op, eerst in het Oude en later
in het Nieuwe Testament. In het
christendom werd de leeuw een
symbool van Christus, de Leeuw van
Juda, de koning van de Joden en
uiteindelijk de grondlegger en
beschermer van het Rijk Gods. Reeds
Augustinus (354-430) noemde Christus
de Leeuw van Juda waarbij hij zich
baseerde op de Openbaring van
Johannes. Ontelbaar zijn dan ook de
wapens met leeuwen. Naast de adelaar
kwam vooral de leeuw in West-Europa
overtalrijk voor258.
Vond Filips van de Elzas zijn inspiratie
bij het zegel van Willem van Ieper

(1123). Op dit zegel dat hij in 1158 in
Engeland gebruikte zien we een rechts
gaande omziende luipaard of leeuw.
Willem kon gezien zijn afkomst
aanspraak maken op de troon in
Vlaanderen. In Engeland was hij
huurling van de Engelse koning. Nam
Filip het wapen over maar veranderde
hij de leeuw van gaand in klimmend
om zich van hem te onderscheiden?
Warlop blijkt meer geloof te hechten
aan een andere piste. Filips van de
Elzas was een zoon van Diederik en
Sybilla van Anjou, de zus van Godfried
Plantagenet. Op zijn bewaarde blauw
schild prijken gouden leeuwen (of
luipaarden259). Godfried stierf in 1151,
maar de grafplaat zou dateren van
omstreeks 1155-1160. Het is één van
de oudste afbeeldingen van een wapen
in kleur. De vraag blijft of Godfried dit
wapen wel ooit voerde. De leeuwen op
de grafplaat zijn klimmend, de leeuwen
op het koninklijk wapen zijn gaande
leeuwen. Er zijn allerlei theorieën
waarom de gaande leeuw klimmend
werden. De gaande leeuw zou meer een
symbool zijn van heidendom en
eigenlijk een draak voorstellen, terwijl
de klimmende leeuw het symbool bij
uitstek werd van de Christelijke ridder.
Godfried zou dus klimmende leeuwen
gevoerd hebben, terwijl zijn vader
Hendrik II Plantagenet als koning van
Jeruzalem het heidendom bestreed.

Grafplaa
t van
Godfrie
d
Plantage
net

Lange
tijd
hebben
de
heraldici
gedacht
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dat een van de oudste wapens waarvan
we een oorspronkelijke afbeelding
hadden, dit was van Godfried
Plantagenet van Anjou (+ 1151) die
volgens verhalende bronnen en afgaand
op zijn in Le Mans bewaarde grafplaat
een wapen voerde van lazuur met zes
(of acht) klimmende leeuwen van goud.
Eén van die leeuwen zou dan - in een
andere kleur d.i. een manier om een
wapen te breken - op het schild van
graaf Filips van de Elzas (via zijn
moeder Sybilla van Anjou)
terechtgekomen zijn.

Graven en gravinnen en hun
partners260

- Boudewijn II de Kale (879-918)(5).

Legendarisch wapen ‘Oud

Vlaenderen’. Het wapen van zijn

echtgenote Elftude is dat van haar

vader koning Alfred de Grote van

Engeland (in keel drie gaande

aanziende leeuwen van goud).

Althans volgens schilderij ca. 1480

in abdij ter Duinen

(Grootseminarie, Brugge)

- Arnulf de Grote (11) en Boudewijn

III de Jonge (12) voeren Oud

Vlaenderen. Merk op dat het

aantal geren verschillend is (8 en

12). Ook Arnulf de Jonge (13) voert

het gegeerde wapen (maar nu met

16 geren). Bij Boudewijn IV met de

Schone baard (14) is het aantal

geren 12, de umbo is hier een wat

groter hartschild geworden.

Boudewijn V van Rijsel(15) voert

hetzelfde schild. Dit is ook het

geval bij Boudewijn VI (16) en

Arnulf III (17).

- Robrecht de Fries (1071-1093)(18)

heeft nog altijd hetzelfde gegeerd

wapen: gegeerd van twaalf stukken

van goud en lazuur met een

hartschild van keel261. Hij was

getrouwd met Geertruida van

West-Friesland, dochter van de

hertog van Saksen. Dit verklaart

het wapen van Saksen aan zijn

voeten: gedwarsbalkt van tien

stukken sabel en goud met

daaroverheen een schuinrechts

geplaatste ruitkrans van sinopel.

- Robrecht II van Jeruzalem (1093-

1111)(19) voert Oud Vlaenderen

(12 geren). Robrecht was getrouwd

met Clementia van Bourgondië.

Het wapenschild aan zijn voeten

met de Bourgondische kleuren is

dat van zijn echtgenote:

geschuinbalkt van zes stukken

sabel en goud.

- Boudewijn VII Hapkin (1111-1119)

(20) hetzelfde gegeerd schild (12

stukken), aan zijn voeten het

wapen van zijn vrouw Agnes (eig.

Hedwige) van Bretagne: van

hermelijn (in ter Duinen van

goudhermelijn).

- Karel de Goede (1119—1127) (21)

voert Oud Vlaenderen, aan zijn

voeten een wapen dat verwijst

naar Denemarken. In Ter Duinen is

zijn vrouw Margaretha van

Clermont afgebeeld met haar

wapen (in sabel drie lelies van

goud geplaatst 2 en 1, met een

schuinstreep van keel. De volgende

graaf Willem Clito (1127-1128) en

zijn echtgenote Jeanne de

Montferrat staan niet afgebeeld.
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Wel in de reeks grisailles van Ten

Duinen.

- Diederik van de Elzas (1128-1168)

(22) voert Oud Vlaenderen; het

schild aan zijn voeten verwijst naar

de Elzas, in het vrijkwartier wordt

de verwantschap met de

Plantagenets aangeduid: Geoffrey

van Anjou, bijgenaamd

Plantagenet was zijn schoonbroer

die trouwde met de dochter van de

koning van Engeland. Zijn zoon zou

als Hendrik II koning van Engeland

worden. Diederik was getrouwd in

1134 (in een tweede huwelijk) met

Sibylle van Anjou (+ 1165).

- Filips van de Elzas (1157-1168-

1191)(23) is de eerste die de leeuw

voert. Eigenlijk mogen we pas

vanaf hem van heraldiek spreken.

Toch is de legende nog niet voorbij,

aan zijn voeten het Oude

Vlaenderen. Meteen de laatste

keer dat het wordt uitgebeeld.

- Boudewijn VIII graaf van

Vlaanderen en Henegouwen (1191-

1205) en zijn echtgenote

Margareta van de Elzas (zus van

Filips) (24). Boudewijn voert

Vlaanderen, Margareta heeft aan

haar voeten het wapen van

Henegouwen. Om haar hals draagt

ze het wapen van de Elzas.

- Boudewijn IX van Constantinopel

(1194-1205) (25) draagt het wapen

van het Latijnse keizerrijk van

Constantinopel, aan zijn voeten het

wapen van Vlaanderen en

daarachter het wapen van zijn

vrouw Maria van Champagne.

Constantinopel heeft in keel een

kruis van goud met in de vier

hoeken telkens vijf penningen (of

bezanten) van goud. Het schild

achter zijn voeten verwijst naar zijn

echtgenote Maria van Champagne:

van lazuur een schuinbalk van

goud beladen met een schuinbalk

van zilver gekanteeld van lazuur.

Hier liggen de kantelen op de

gouden schuinbalk. Op de

afbeelding van de abdij ten Duinen

is het wapen gelijk aan het huidige

wapen.

Wapen van het huidige Champagne

- Ferrand van Portugal en Johanna

van Constantinopel (26). Ferrand

draagt het wapen van Vlaanderen,

dat ook herhaaldelijk voorkomt op

het kleed van Johanna. Het wapen

onderaan betreft een oudere

versie van het wapen van Portugal.

- Thomas van Savoie en Johanna

van Constantinopel (27). Thomas

voert het wapen van Vlaanderen

maar onderaan is het wapen van

Savoie afgebeeld. Het huidige

wapen is nog altijd van keel een

kruis van zilver.
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- Margareta van Constantinopel en

Willem van Dampierre (28). Haar

eerste echtgenoot Burchard van

Avesnes van wie ze gescheiden is

wordt niet uitgebeeld. Het gaf wel

aanleiding tot de strijd tussen de

Avesnes en de Dampierres. Aan

een halsketting draagt Margaretha

het wapen van Constantinopel.

Willem van Dampierre voert

Vlaanderen, aan zijn voeten ligt het

wapen van Dampierre: van keel

twee gaande leeuwen van goud

boven elkaar geplaatst. Dit wapen

staat ook afgebeeld op het

stadhuis van Sluis.

- Gwijde van Dampierre (29) met het

wapen van Vlaanderen. Aan zijn

voeten het wapen van zijn

echtgenote Mathilde van Béthune:

van goud geschuinbalkt (4) van

lazuur.

- Robrecht van Bethune (30) draagt

een tuniek met het leeuwenwapen

dat hij in de hand houdt. Het schild

aan de voeten is een gedeeld

wapen: heraldisch links het wapen

de Bethune, heraldisch rechts is

het wapen van zijn vrouw Yolande

van Nevers. De leeuw is uit

courtoisie gewend: in lazuur

bezaaid met blokjes een leeuw

over alles heen, alles van goud

-

- Nevers

- Lodewijk van Nevers (31) voert op

zijn kledij en schild de Vlaamse

leeuw, onderaan het wapen van de

Franse koning. Lodewijk was

getrouwd met Margaretha, de

dochter van de Franse koning Filips

de Lange.

- Lodewijk van Male (32) is de

opdrachtgever van het bouwen

van de gravenkapel. Zowel op zijn

kledij als op het wapen zien we de

Vlaamse leeuw afgebeeld. Aan zijn

voeten staat het schild van zijn

vrouw, Margareta van Brabant:

van sabel een leeuw van goud

getongd van keel.

-

- Margareta van Male en haar

echtgenoot Filips de Stoute. Aan de

voeten van Margareta het wapen

van Vlaanderen, Filips de Stoute

draagt het gevierendeelde wapen

van Bourgondië. Onderaan in een

cirkel worden zes wapens

afgebeeld die wijzen op zijn

bezittingen (Brabant in het

midden, Artois (met barensteel in
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het hoofd).

- Dan volgen de Bourgondische

hertogen: Jan zonder Vrees (34),

Filips de Goede (35), Karel de

Stoute (36) en Maria van

Bourgondië die trouwde met

Maximiliaan van Oostenrijk. Zij

voeren het wapen van Bourgondië.

Met Maximiliaan komen we bij de

Habsburgers (38-49), eerst de

Spaanse dan de Oostenrijkse. Hun

wapens willen verwijzen naar hun

vele bezittingen. Hun wapens

worden nu afgebeeld in het

bovenste deel van de nissen.

- De vier leden van Vlaanderen (50):

Gent, Brugge, Ieper en ’t Brugse

Vrije. Correcter dan op de schouw

in het stadhuis: Gent een zilveren

leeuw op een zwart veld, Ieper

doorsneden, Brugse Vrije blauwe

schuinbalk op een zilveren veld.

- De steden en roeden van de

Kasselrij Kortrijk: Kortrijk,

Harelbeke, Tielt, Deinze, Menen,

de 13 Parochies. M.o. dat de stad

Kortrijk eigenlijk niet tot de

kasselrij behoorde.

SINT-ROCHUS 262

De Sint-Rochusparochie bestaat sinds
1861. Eeuwenlang was Sint-Maarten de
enige parochiekerk (met twee pastoors). In

1779 werd Sint-Michiel de tweede
parochiekerk. In 1803 werd Onze Lieve
Vrouw, voordien kapittelkerk als
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parochiekerk erkend. Sint-Michiel werd
opnieuw een bidplaats samen met Sint-
Elooi. De eerste pastoor van Sint-Rochus
was E.H. Pieter Leuridan (Alveringem
25.9.1824-Brugge 1.5.1893), voorheen was
hij onderpastoor van Sint-Maarten.

Het hoogaltaar is een prachtig voorbeeld
van neo-gotiek en werd ontworpen door de
Roeselarenaar Clemens Carbon (1835-
1907). Bij de herschildering van de kerk
onder pastoor Vanneste werden veel
versierselen verwijderd.
De zijaltaren zijn eveneens het werk van
Clement Carbon en werden uitgevoerd in
wit hout, later gepolychromeerd. Het altaar
van O.-L.-Vrouw in de noorderbeuk werd
geplaatsqt in 1873. Het herinnert aan de
devotie tot Onze Lieve Vrouw van Troost
in de Wallekapel. Onder de altaartafel
prijken de wapens van de familie

Delwaert-Dutoict. Het altaar is een
schenking van burggravin Joanna Dutoict
(1786-1871), weduwe van Amédée
Landas. De beelden van Constantijn en
Joanna herinneren aan haar vader en haar
patroonheilige. Het tweede zijaltaar uit
1873 is dat van de heilige Benedictus
Labre. Pastoor Bossaert (1875-1917)
schonk vijf brandramen voor het koor en
een zesde voor boven het doksaal. De
brandramen komen uit het Gentse atelier
van Arthur Verhaegen (1837-1917),
ingenieur-bouwmeester

Verschillende brandramen bevatten
wapenschilden. Boven het altaar van Onze
Lieve Vrouw Kleine beelden van de
heiligen Joanna van Valois en Constantijn
versieren een gulden antipendium van het
oud-gotisch altaar met in het midden 2
wapenschilden met een gedenksteen van
het oud altaar opgericht in 1873 door
burggravin Joanna Dutoict, weduwe van
Dionisius Wallaert.263 Het zijkoor werd na
een restauratie opgesmukt met een blauw
tapijt en versierd met de wapens van
Charles Goethals (+ 1941), voorzitter van
de kerkfabriek. Het altaar van de heilige
Benedictus Labre vertoont de wapens van
gewezen pastoors Bossaert en Vanneste
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HERALDIEK IN DE KORTRIJKSE DEELGEMEENTEN

Niet alleen in de centrumgemeente ook in de deelgemeenten vindt men heraldische
afbeeldingen. Enkele deelgemeenten hadden een officieel wapen voor de fusie: Aalbeke,
Heule, Kooigem. Andere hadden een niet-officieel wapen: Bellegem, Bissegem en Marke.
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Niet-officieel wapen van Sente (parochie in Heule, Kuurne en Lendelede)
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Wapens van de huidige
deelgemeenten van Kortrijk
(voor de fusie). Sommige
wapens van de gemeenten die
geen officieel wapen hadden
werden gefantaseerd door de
glazenier (of zijn raadgevers).
Slechts drie gemeenten hadden
een eigen wapen: Aalbeke,
Heule en Kooigem.
Over deze wapens: E.
WARLOP, ‘De wapens van de
nieuwe gemeenten’ in Vlaamse
Stam, 13 (1977), 57-64 (Betreft
Kortrijk en de met Kortrijk
samengevoegde gemeenten
Aalbeke, Bellegem, Bissegem,
Heule, Kooigem, Marke en
Rollegem).
Kooigem krijgt hier het wapen
van de heren van Bracle (van
zilver vier kepers van keel) en
dus niet het wapen dat het in
1956 kreeg, Bellegem (krijgt
hier het wapen van de familie
van der Gracht), Marke,
Rollegem hadden geen erkend
wapen
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HEULE WAPEN EN VLAG, EEN TROTS GEGEVEN264

HET WAPEN

.

In goud een schildhoofd van keel beladen met 3 palen van zilver.

Het wapen van Heule, goedgekeurd door de Gemeenteraad van 26 oktober 1904, werd erkend door Koninklijk
Besluit van 5 november 1913265 en verscheen in het Staatsblad op 28 november 1913. Door de samenvoeging
van de gemeenten (1 januari 1977) werd Heule in Kortrijk opgenomen dat vanaf het Ministerieel Besluit van 7
juli 1985 het vroegere wapen van de stad Kortrijk voor de gehele nieuwe entiteit mag voeren266.
Het wapen van Heule kende een hele geschiedenis. Het werd eertijds gevoerd door de familie van Heule alias
van Zomergem. Het wapen komt al voor op de zegels van Wouter I van Zomergem (1195-1233) die toen hij heer
van Heule werd zich ook van Heule ging noemen.
Er zijn zegels bewaard van 1218, 1219, 1223 en 1226. Ook van zijn opvolger Willem van Heule zijn mooie
exemplaren bewaard gebleven. Op deze zegels ziet men natuurlijk geen kleuren! Ook de familie Boetelin bleef
dit wapen voeren: Rogier Boetelin kreeg van de vorst de toelating om de naam én het wapen van de familie van
Heule voor hem en zijn nakomelingen over te nemen.
De kleuren van het wapen kennen we uit het bekende Wapenboek van Gelre (ca. 1370)267. Gelre geeft dus het
oude wapen van Heule en niet dit van de familie Fléchin of Boetelin. Ook in het Armorial Bellenville, een
handschrift uit de 14de eeuw vinden we het wapen van Heule in kleur weergegeven268. Heule bleef dus altijd een
beetje vereenzelvigd met het wapen van de eerste heren. De heren voerden niet alleen een schild, daar hoorden
ook een helm, dekkleden, wrong en helmteken bij. Het helmteken bestond uit een gekroonde zwanenhals van
zilver gekroond van goud tussen een vlucht van hermelijn269. De gemeente koos niet voor het wapen van de
laatste heer, maar voor het oude wapen.

Illustratie uit het Armorial Bellenville (14de eeuw)
met o.m. de wapens van Heule en Zomergem
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DE VLAG

Een officiële vlag heeft Heule nooit gehad. Het decreet uit 1977 kwam hiervoor te laat270. Wel zijn er
privépogingen (o.m. vanuit de Middenstandsverenigingen) geweest om de Heulse inwoners een vlag te
bezorgen. Hierbij werd het Heulse wapen gewoon in een vlag verwerkt. Bij ieder dorpsfeest, de Tinekesfeesten
in de eerste plaats, vlaggen Heulse inwoners trots met hun vlag.
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Het wapen van Heule als brandraam in het ‘Hof van Heule’.



[Typ hier]

IERSE HERALDIEK IN KORTRIJK

Sommige landen in Europa zijn zeer
vertrouwd met de wereld van de heraldiek.
Ik denk dan aan Zwitserland, Engeland,
Wales, Schotland, Ierland, Duitsland,
Oostenrijk, Polen e.a. Vele gevels en
interieurs zijn versierd met
overheidswapens of met familiewapens.
Vooral in de Keltische landen heeft iedere
clan zijn eigen familiewapen. We kunnen
hier spreken over clanemblemen.

Maar wie zou er de sporen van Ierse
wapens verwachten in Kortrijk.271 In de
Kortrijkse Kapucijnenstraat 19 stond de
Irish Pub lange tijd leeg. Nu is die volledig
herbouwd en sedert 5 oktober 2019

opnieuw open. Het mirakelstraatje kreeg er
een heraldisch wonder bij. Hier houdt men
het verleden in ere. De 216 Ieren die
stierven tijdens WO I krijgen er een
ereplaats. De Celtic room is opgeluisterd
met talrijke familiewapens.
Ierse wapens zijn net als die van Schotland
en Wales nauw verweven met het
clanstelsel. Mythe en historie lopen door
elkaar. Ierse families beweren af te
stammen van één man, nl. Milesius, die de
Kelten vanuit Spanje naar Ierland zou
hebben gebracht. Iedere Ierse stam beweert
af te stammen van één van de zonen van
deze mythische figuur. 272
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De streek rond Kortrijk was tijdens de middeleeuwen een echt feodaal lappendeken. De dorpsheren waren niet
altijd de bezitters van de grootste heerlijkheid, die eer kwam toe aan de heer op wiens grondgebied de kerk
stond. We geven hier de families waartoe ze behoorden, waaronder heel belangrijke fedoale heren. Hun wapens
kan men terugvinden in o.m. het ‘Wapenboek van het Middeleeuws Vlaanderen’ van Jean-Marie van den
Eeckhout. Ook hier treffen we herhaaldelijk kepers aan.

Aalbeke

 Van Vlienderbeke (een keper beladen met drie adelaars en vergezeld van toien blokjes, 2 en 1 in

het schildhoofd, 1,2 en 1 in de punt )

 Joris

 De la Barre (in keel een schuinbalk van vair)

Bellegem

 Van Bellegem (in zilver drie kepers van keel)

 Petitpas

Bissegem

 Kapittel van Sint-Omaars

 Heren van Heule

Heule

 Van Heule (alias van Zomergem)

 van Fléchin

 Boetelin (van Heule)

 Van der Gracht

 Van Liedekerke

 Basta

 D’Ennetières

Rollegem

 Van Halewijn

 Van Croy

 Du Chastel

 D’Ennetières

Kooigem

 Van Kooigem

 Gilloen

 Van Hoorn

 D’Esclaibes

 De Ghellinck

 De Wazières de Wavrin

Marke

 Blomme

 Van Meetkerke

 Anchemant
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BESLUIT

Dit overzicht toont aan dat Kortrijk ook
op heraldisch vlak heel wat te bieden
heeft. De talrijke afbeeldingen van
wapenschilden bepalen voor een stuk
het uitzicht in een stad, al zijn we ons
daar niet altijd bewust van.
Tegenwoordig leeft heraldiek nog het
meest verder in de voetbalwereld. De
fierheid waarmee de kleuren hier
verdedigd worden, is misschien een
reminiscentie naar vroegere tijden toen
ridders, edelen, maar ook
ambachtslieden trots hun wapen
voerden. Helaas wordt de traditie niet
altijd in ere gehouden en kiest men al
te gemakkelijk voor een nietszeggend
logo. Toch zien we als voorzitter van
het Heraldisch College van
Familiekunde Vlaanderen hoe in
enkele jaren tijd honderden mensen een
nieuw wapen aanvroegen.273 Dit

gebeurt ook bij de raad van Adel en bij
de Vlaamse Heraldische Raad.
De Kortrijkse rijksarchivaris Dr. Ernest
Warlop had een belangrijk aandeel bij
de drie organen die zich bezighouden
met heraldiek. Aan hem willen we dan
ook deze bijdrage opdragen.

Johan ROELSTRAETE
Voorzitter Heraldisch College vzw
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Bijlage 1274

Overzicht van de heraldische afbeeldingen in Kortrijk

- Wapen van de stad Kortrijk. Hier geen
wildemannen als schildhouders, maar
engelfiguren (cfr. supra). Onderaan de
tekst: Antiq-UissIMA oppIDI Cortra-
Censis sUpersteti (Ik alleroudste der
stad Kortrijk ben blijven staan). Het
chronogram wijst op de datum van
het inmetselen, nl. 1717. Kortrijk,
Grote Markt. Belfort, boven de de
tweede vensterrij.
M. HEIRMAN, Vlaamse belforten.
Werelderfgoed, DF, Leuven, 2003, p.
176.

- Evolutie van het Kortrijkse
stadswapen. Didactisch paneel.
Kortrijk, Museum 1302.
E. WARLOP, ‘Het stadswapen van
Kortrijk’ in Album Antoon Viaene,
Brugge, 1970, p. 341-348.
Kortrijk kreeg zijn stadswapen een
eerste maal officieel bij K.B. van 31
mei 1838, toen beschreven als ‘wit
koleur met eenen keper van rood
kleur met een getand dwarsstuk van
zulke koleur, het wapen gedekt met
eene gouden kroon’. Het oudste zegel
van de stad waarop de keper en het
uitgeschulpt omboordsel voorkomen,
verschijnt pas in 1309. Voor die datum
gebruikte de stad een borstbeeld van
Sint-Maarten, het tegenzegel een
zegel met een keper, rechts vergezeld
van een ster, links van een wassenaar
(1199); op een zegel van 1237 zien we
een wapenschild gekeperd van zes
stukken (ook op een zegel van 1269),
een ander type verschijnt in 1309 met
keper en uitgeschulpt omboordsel. Dit
blijft ook zo. Wat is de oorsprong van
die figuren? Zegel van 1197 van Rogier
II, burggraaf van Kortrijk, vertoont een
keper. Op een zegel van 1226 van
Maria, de weduwe van Walter van
Kortrijk en Nevele komt een keper
voor en een primitief getekende
uitgeschulpte zoom. Op het wapen
van de burggraven van Kortrijk treft
men dus dezelfde figuren aan als op

het tegenzegel van de stad (met een
lichte voorsprong voor de
burggraven). Op Kortrijkse munten uit
de periode van Joanna van
Constantinopel (1205-1244) treft men
o.m. ook een keper. Een en ander
moet gezocht in de genealogie van de
burggraven. Elisabeth, dochter van
Rogier III. In het zegel van haar man
Everard IV Radulf, burggraaf van
Doornik, komt een kruis voor. Het
kruis van Mortagne bleef gevoerd
door alle nakomelingen van burggraaf
Everard IV Radulf van Doornik zowel in
Kortrijk als in Doornik; omstreeks
midden 13de eeuw liet de hoofdtak
van de burggraven van Kortrijk de
keper vallen en vervangen door een
kruis. De jongere takken behielden de
keper. Het Kortrijkse wapenzegel is
één van de oudste die men kent. De
keper was vermoedelijk niet
verbonden aan he burggravenambt
(gezien de vervanging door het kruis
van Mortagne; Kortrijk schijnt
stadsrechten gekregen te hebben
omstreeks 1127, op het pogenblik dat
Rogier I burggraaf werd. Vermoedelijk
heeft de stad de figuren overgenomen
van de burggraven.

- Stadszegel van Kortrijk, tweede helft
18de eeuw

- Kortrijk, Museum 1302, inv. nr. 4023.
- Korenmaat van Kortrijk (1694) met

stadswapen
- Kortrijk, Museum 1302, inv. nr. 860.
- Stad in Vlaanderen, 374.
- Wapen van de stad Kortrijk op de

kaart van Louis de Bersaques (1631
volgens opmetingen van 1630).
Bovenaan rechts het wapen van
Kortrijk.
Kortrijk, Stadhuis, raadzaal. Kaart van
de stad, het schependom en de
keurstaken van Kortrijk.
M. VANDENBROUCKE, ‘De familie de
Bersaques: een 17e eeuwse dynastie
landmeters te Kortrijk’ in HGOKK, 66
(2001), p. 1-144.
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M. CHAMPAGNE, R. PIERS DE
RAVESCHOOT, Histoire Généalogique
de l a maison de Bersaques, GGRN,
2016.
- Heraldische afbeeldingen op de kist
van Oxford: Gwijde van Namen en
Willem van Gulik bij hun aankomst in
Brugge.
New College, Oxford, Chest of
Courtrai; duplicaat, Museum 1302.
De kist van Oxford, De Leiegouw, 22
(1980), p. 163-256; vooral artikel van
E. Warlop, p. 219. Gwijde draagt een
schild waarop een klimmende leeuw
met een uitgeschulpte schuinstaak
eroverheen – hij voerde in goud een
leeuw van sabel met een
uitgeschulpte schuinstaak van keel
eroverheen). Willem voert een
klimmende leeuw in zijn wapen, de
maker van de kist plaatst op de
schouder van de leeuw een lelie
(Willem voerde inderdaad het wapen
van Vlaanderen met een zilveren lelie
op de schouder van de leeuw); de
leeuwen op de kist zijn typisch 13de-
eeuws en dus niet getongd (pas
ongeveer een eeuw later begon men
aan tong en klauwen enig belang te
hechten; de staart van de leeuwen
krult en vertoonde voor einde 13de-
begin 14de eeuw typische verdikking;
op tafereel 2 komen nog drie
wapenschilden voor, nl. van lnks naar
rechts a. schuingevierendeeld met een
bol in ieder kwartier b. een kruis met
een bol in ieder kanton en c. een
uitgeschulpt kruis (d.i. het wapen van
Hendrik van Lontzen, maarschalk van
Brugge)(a en b niet geïdentificeerd);
op tafereel 3 staat een wapen
beschreven als volgt: een klimmende
leeuw, zonder enige breuk op zijn
schild (Olivier van Aishove of de heer
van Thiennes ?); tafereel 4 vertrek van

de Brugse gemeentenaren met hun
banieren (a. de volders met de kaarde,
b. de wevers met een schietspoel, c.
de wijnmeters met ton en soort boor
e. de wijnscroders; tafereel 5 op de
grond een ridder met wapen,
geïdentificeerd als de lelieaard Jan van
Sijsele (sint-andrieskruis in elk kanton
vergezeld van een roos – op de kist
verkeerdelijk met drie bladen); negen
banieren van Vlamingen: Pieter de
Coninc een kruis met in elke
schildhoek een kroon, ambacht van de
makelaars twee palen (moet eigenlijk
gepaald zijn), ambacht van de
metselaars winkelhaak en truweel,
ambacht van de smeden een hamer
en een hoefijzer, een leeuwenbanier
(Brugse Vrije of Gent), ambacht van
de timmerlieden bijl en winkelhaak,
een leeuwenbanier met lelie op de
schouder (= Willem van Gulik),
Lontzen of de kruisboogschutters
uitgeschulpte kruis, een
leeuwenbanier met uitgeschulpte
schuinstaak (= Gwijde van Namen);
tafereel 6 banier van Frankrijk met
een grote lelie (cfr. zegel van Doornik),
banier van Lens (gevierendeeld van
goud en sabel ), de Ieperlingen met
het patriarchaal kruis met twee
dwarsbalken (het latere wapen
verschijnt pas in 1372!).

- De slag bij de Pevelenberg anno 1304.
Ridders en voetbolk, miniatuur in de
Kroniek van Gilles le Muisit.
Kortrijk, Stadsbiblioteek (nu RAK)
A.I.J. VANDEWALLE, De Chest of
Courtrai, 2002.

- Wapens van de vroegere kasselrij:
Kortrijk, Harelbek, Tielt, Deinze,
Menen en de 12 parochies.
Kortrijk, Stadhuis, standvensters op
het dak op de voorgevelzijde.

- Wapens van de stad en de Kasselrij
Kortrijk (roeden van Harelbeke, Tielt,
Deinze, Menen en de 13 parochies (ca.
1527)
Kortrijk, Stadhuis, schepenzaal,
laatgotische schoorsteen

H. SAP, P. DEBRABANDERE, J.
BOUCKAERT, Het monumentale
Kortrijkse stadhuis, Kortrijk, 1982.

- Wapen van Bourgondië bij het beeld
van St.-Andries, patroon van
Bourgondië (ca. 1527)
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Kortrijk, Stadhuis, schepenzaal,
laatgotische schoorsteen.
Het monumentale Stadhuis / Stadhuis,
een rijk verleden
P. DEBRABANDERE, Geschiedenis van
dee beeldhouwkunst te Kortrijk,
Kortrijk, 1968, p. 51, 53.

- Wapen van Zeeland bij het beeld van
St.-Willibrord, patroon van Zeeuws-
Vlaanderen.
Kortrijk, Stadhuis, schepenzaal,
laatgotische schoorsteen.
Over het wapen van Zeeland: H. DE
VRIES, Wapens van de Nedderlanden,
Amsterdzm, 1995, p. 177-180. “Door
Karel V werd het wapen nogmaals
veranderd. Het komt voor de eerste
keer voor op zijn zegel als Infante van
Spanje uit 1515. Het enige verschil
met dat van Karel de Stoute is dat het
wapen nu golvend doorsneden is. Het
aantal golven werd al spoedig zes in
plaats van vier”. Hier zijn er elf!

- Wapens van Filips IV (1605-1665),
koning van Spanje en Elisabeth van
Bourbon (+ 1644).
Kortrijk, Stadhuis, schepenzaam,
laatgotische schoorsteen.
E. WARLOP, ‘Albrecht en Isabella’ op
de schouw in de Kortrijkse
schepenzaal, in De Leiegouw, 17
(1975), p. 335-340. Door middel van
de bijhorende wapens kon auteur
aantonen dat de beelden niet die van
Albrecht en Isabella, maar van Filips IV
en zijn eerste echtgenote waren (getr.
25.11.1615). Filips IV voerde het
voorgestelde wapen vanaf 1581. Op
de rug van het beeld staat de datum
1631. Isabella voert een gedeeld
schild. Op de linkerhelft staat haar
blazoen, nl. Frankrijk. Elisabeth is de
dochter van koning Hendrik IV van
Frankrijk.
Zie o.c. H. SAP; P. DEBRABANDERE, P.
51, 53.
E. KIRCHHOFF, Rois et reines de
France, Paris, 1996, p. 86-87.
C. WENZLER, Généalogie des rois de
France, Rennes, 1994.

- Fragment van het wapen van
Geeraert de Coster, heer van Deerlijk,

opgegraven in de O.-L.-Vrouwekerk in
1993.
Ph. DESPRIET, 25 jaar Kortrijkse
opgravingen 1970-1995, Kortrijk,
1996, p. 103,

- Wapen van de familie van der Gracht
Kortrijk, Sint-Maartenskerk, St.-
Niklaaskapel.

- Koperen grafplaat van Pertsevael
Pollet (+ 1531)
Kortrijk, Sint-Maartenskerk, St.-
Niklaaskapel.

- Koperen memorieplaat met het
knielende echtpaar Jan van den
Berghe (+ 1461), zoon van Simoen en
Margareta van Caloen en echtgenote
Katarina Raets (+ 1463). In de
linkerbovenhoek het wapen van de
familie van den Berghe (keper
vergezeld van drie schelpen.
Gevonden in de Sint-Maartenskerk.
Ph. DESPRIET, 25 jaar Kortrijkse
opgravingen (1970-1995), Kortrijk,
1996, p. 124-125.

- Grafmonument van gravin Beatrijs
van Brabant (of Kortrijk)(1225-1288);
op de sokkel rondom was het
monument voorzien van
wapenschilden en lelies.

- Kortrijk, Museum 1302.
- Ph. DESPRIET, 25 Jaar Kortrijkse

opgravingen …, p. 118-122.
- Geschilderde ramen met de wapens

van België, van de provincie West-
Vlaanderen en van de 46 gemeenten
van het bestuurlijk arrondissement
Kortrijk, door Hendrik Dobbedlaere
(1822-1885-).
Kortrijk, Stadhuis, raadzaal.

- Brandglasramen van Hendrik
Dobbelaere (1822-1885) met de
wapens van de stad, van de drike
rederijkerskamers, van de Eden van
St.-Joris, St.-Sebastiaan, St.-Barnabas
en St.-Adriaan, wapens van 13de-
eeuwse ambachten en neringen.

- Kortrijk, Stadhuis, schepenzaal.
- Grafzerk van Jean d’Esclaibes (+

Brussel 1681, begr. Sebourg bij
Valenciennes), gouverneur van
Kortrijk, en zijn echtgenote Jacqueline
de Postella (+ 1648, begr. O.-L.-V.-kerk
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Kortrijk), gemaakt in steen van
Basècles, bovenaan het wapen
d’Esclaibes (3 klimmende leeuwen,
geplaatst 2,1), onderaan het ruitschild
van Jacqueline (d’Esclaibes gedeeld
met Postella), rechts en links onder
elkaar de zestien kwartieren met
bijhorende namen.
Kortrijk, O.-L.-V.-kerk
L. DEVLIEGHER, De Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Kortrijk, p. 71; ill. 193.
J. ROELSTRAETE, ‘Over kwartieren,
kwartierstaten en grafmonumenten’
in De Gids, nr. 15 (1987), p. 7-10.

- Grafzerk van kanunnik Jan de Buus (+
1712) met wapen en spreuk; het
wapen is overtopt met een
kanunnikenhoed (aan weerszijden
drie kwasten).
Kortrijk, O.-L.-V.-kerk.
L. DEVLIEGHER, O.c., p. 70, ill. 194.

- Grafmonument van deken Frans
Moerman (+ 1785) met in een
witmarmeren plaat het wapen
waarboven een prelaatshoed met
afhangende kwasten (2 x 6).
Kortrijk, O.-L.-V.-kerk.
L. DEVLIEGHER, O.c., p. 70.

- Grafzerk van kanunnik Pieter de
Meuleaere (+ 1719) in wit marmer,
bovenaan het wapen de Meulenaere
omringd door twee engeltjes.
KORTRIJK, O.-L.-V.-Kerk
L. DEVLIEGHER, o.c., p. 86; ill. 252,
255.
F.A. DE MÛELENAERE, Histoire
généalogique des de Mûelenaere de
Koolskamp, 1989. Hoofdstuk
Héraldique, p. 25-33: les de
Meulenaere de Courtrai/Roulers/Gand
portent: de sable au chevron d’argent,
cotoyé en chef de deux poissons
affrontés (nommé en flamand
“meulenaers”) et accompagné en
pointe d’une coquille, le tout d’argent.
M. CATULLE, ‘Fragmenta genealogica’
in Vlaamse Stam, 2 (1966), 1465-154.

- Koperen koorlezenaar (1711), naar
ontwerp van Jan Lepies en gemaakt
door Jan Bernaerts. De opengewerkte
boekensteun draagrt het wapen van
kanunnik Petrus-Franciscus de

Meulenaere (1665-1719) onder een
hoed met tweemaal zes kwasten en
de wapenspreuk In aqua et spiritu.

- KORTRIJK, O.-L.-V.-Kerk
- L. DEVLIEGHER, o.c., p. 86; ill. 252,

255.
- Koperen koorlezenaar met wapen

van kanunnik Petrus-Franciscus de
Meulenaere (1665-1719) door de
Antwerpenaar Jan Lepies. In het
midden het wapen omgeven door
evangelistensymbolen. De lessenaar
werd in 1745 door kanunnik de
Meulenaere aan de kerk geschonken.

- KORTRIJK, O.-L.-V.-Kerk
- L. DEVLIEGHER, o.c., p. 70; ill. 195.
- Koorlezenaar met wapen van Antoon

Maelfaict; in koper en brons, gegoten
door de klokkengieter Ignatius De
Cock (1666-1754) uit Heestert. De
boekensteun draagt een ovaal wapen:
doorsneden 1. Een kraanvogel 2. Een
olifant staande voor een boom,
omgeven door loofwerk.
KORTRIJK, O.-L.-V.-Kerk
L. DEVLIEGHER, o.c., p. 87; afb.
253,254,256.

- Kraagsteen (11) met engel in rood
kleed met wapenschild (gedeeld 1.
Doorsneden a. in lazuur een kroon van
zilver b. in zilver drie vijfpuntige
sterren van lazuur 2. In zilver een
zwarte keper vergezeld van drie bijlen
van keel. Het heraldisch rechts
gedeelte stemt overeen met het
wapen van de familie de Bethune, het
links gedeelte is wellicht het gebroken
wapen van de familie de Renty.275

Julie de Renty (1791-1856),
echtgenote van Félix Antoine Joseph
Bethune (Kortrijk 12,-.6.1789-
28.9.1880) was afkomstig uit Rijsel.
KORTRIJK, O.-L.-V.-Kerk, O.-L.-V.-
kapel.
L. DEVLIEGHER, o.c., p. 47; ill. 181.

- Gravenportretten in de
spitsboognissen van de Gravenkapel.
Iedere graaf wordt afgebeeld met zijn
wapen; aan de voet dit van de vrouw.
In de laatste nis zien we de wapens
van Kortrijk en deze van de Roeden
van de kasselrij Kortrijk.
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KORTRIJK, O.-L.-V.-Kerk, Gravenkapel.
L. DEVLIEGHER, o.c., p. 72-75.
J. ROELSTRAETE, ‘Heraldiek door een
Kortrijkse bril bekeken, in De Gids.
J. DE WINTER, D. BECQUART, G.
DEKEYREL, De graven(kapel) van
Kortrijk in een nieuw licht, Kortrijk,
2018.

- Wapens van de weesheren van de
Kortrijkse weeskamer in de
geïllustreerde weesboeken (1583-
1741)

- RAK, OSAK, Weeskamer, nrs 62-120.
- X. DE GHELLINCK VAERNEWYCK,

‘Armorial de Courtrai d’après les
registres enluminés (1583-1741) de la
Chambre pupillaire (Wezerij), in Le
Parchemin, 17 (1970), nrs 147-148, p.
129-164.

- Franstalig 16de-eeuws wapenboek,
bestaande uit 64 marches (marken)
(ca. 1560-1570).

- SOBK (nu RAK), verz. Goethals-
Vercruysse, Codex 350, 2 + 351 ff.

- E. WARLOP, Wapenboek van
Vlaanderen, Handzame, 1972.

- Cartularium van de Groeningeabdij.
Afbeeldingen van zegels van graven en
gravinnen van Vlaanderen;
wapenschild van de abdij met spreuk
In domino confido; wapenschilden van
de abdissen Marie van der Eecke,
Elisabeth van den Berghe, Maria de
Pickere, Catharina Doens, Françoise
du Poncheau, Cecile Eghels, Catharina
de Haene, Lutgarde Honoreet.

- RAK, OSAK, Archief Groeningeabdij,

nr. 1. Digitaal: DemogenVisu.

- J. VANBOSSELE, ‘Geschiedenis van de

Groeningeabdij in Kortrijk 1236-1797’

in Handelingen van de Geschied- en

Oudheidkundige Kring van Kortrijk.

Nieuwe Reeks, 69 (2004), 3-499.

- H. CALLEWIER, Nadere toegang op het

cartularium van de Groeningeabdij te

Kortrijk (1164) 1627-1780, Brussel,

2011.
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Bijlage 2

HERALDIEK OF DE COME-BACK VAN EEN VERGETEN
KULTUUR
(KORTRIJKS HANDELSBLAD 16-11-1973).

Na haar ontstaan, omstreeks het midden
van de 12de eeuw, het doorlopen van
verschillende perioden zoals de
vroeggotische, de laatgotische, de
vroegrenaissance, de laat-renaissance,
barok en empire kwam de heraldiek of de
kunst der middeleeuwse wapendracht in de
19de eeuw in verval, om dan in de 20ste

eeuw weder op te bloeien als een schuchter
begin van een werkelijk internationale
comeback, die deze enig mooie, elegante
en traditionele kunst en wetenschap de
jongste jaren geniet.
Een heropleving waarvan de intensiteit
zelfs niet door de meest doorgewinterde en
vooruitziende experten kon worden
voorzien en die ongetwijfeld haar
oorsprong in de culturele bewustwording
van de mens.
Om deze onstuimige comeback goed te
begrijpen moeten wij allereerst weten wat
heraldiek eigenlijk is, hoe zij ontstond, hoe
zij zich heeft ontwikkeld tot op een
ongekende hoogte en wat haar zin en
betekenis zijn ook in het raam der moderne
technologische tijden.
Betekenis
Volgens de theorie is het woord
‘Heraldicus’ afgeleid van het woord
‘Heraut’ en dit stamde op zijn beurt af van
het oud-Germaanse woord ‘Harlowisius’
of ‘Hariowaldus’, zijnde bepaalde lieden
bij de oude Germanen die in staat waren de
symboliek der stammen en geslachten te
begrijpen en verklaren. De latere Herauten
waren mensen, die zich bezighielden met
het optekenen der bestaande ridderwapens,
het interpreteren der op de schilden
voorkomende figuren, het aankondigen der
ridders en het proclameren van hun
verdiensten op de toernooien.
Mettertijd brachten zij het tot invloedrijke
hoogwaardigheidsbekleders, in vast

dienstverband bij ridders en vorsten.
Sommige vorsten hadden zelfs drie en
meer herauten in dienst, die dan ook
fungeerden als afgezanten en diplomaten.
Uit deze herauten ontstonden dan de
hedendaagse heraldici, zij het dan met
andere functies dan die der middeleeuwen.
Van heraldisch standpunt uit bestaat een
familiewapen uit volgende elementen: 1)
het schild met de schildfiguren; 2) de helm;
3) de helmsier of het helmteken; 4) de
helmdekkleden.
Welk een wereld van romantiek, van
kleurenpracht en traditie ligt er niet in een
wapen besloten? Een wereld nog te weinig
bekend en gewaardeerd.
Ontstaan
Waar de heraldiek eigenlijk is ontstaan is
moeilijk te bepalen. Zij schijnt zowat
simultaan in alle landen van West-Europa
te zijn opgedoken. De aanleiding hiertoe
was de noodzaak die zich opdrong om de
zwaar geharnaste ridders wier hoofd
volledig door de helm bedekt was, door
een kenteken of symbool van elkaar te
kunnen onderscheiden daar anders tijdens
de strijd menig pijnlijk misverstand zou
ontstaan.
De plaats bij uitstek om een dergelijk
individueel kenmerk aan te brengen was
het schild, daar dit in de strijd als
afweerwapen diende en aldus te allen kante
getoond werd. Het schild met de erop
aangebrachte figuren speelde destijds
omzeggens de rol van de latere uniformen,
ter onderscheiding van rang, vriend of
vijand. De symbolen op de schilden
moesten dus vanzelfsprekend zonder veel
moeite en op afstand herkenbaar zijn. Als
regel gold dus dat de schildfiguren
eenvoudig en in schril afstekende kleuren
moesten worden aangebracht. Ook nu nog
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geldt deze regel en wordt door alle goede
heraldici gerespecteerd.
Aanvankelijk waren het uitsluitend de
ridders die het recht hadden tot het voeren
van een persoonlijk wapenschild. Later
echter, met de stijgende invloed en macht
der patriciërs en bujrgers, breidde dit recht
zich uit tot iedere vrije burger, die zich in
de maatschappij een zekere plats had
weten te verwerven.
Het wapenschild is dus geenszins het
privilege van de adel.
Weldra werd het familiewapen het
statussymbool bij uitstek, een versteviging
der identiteit, overerfbaar van vader op
zoon en verder op heel het mannelijk
nageslacht en in beperkte mate ook het
vrouwelijke. Het vormde dus de grondslag,
de bron der familietraditie, een kunstvolle
band scheppende die doorliep van
generatie op generatie.
Steekspel
In het begin der 14de eeuw echter kwam het
buskruit op de markt en hadden de helmen
en schilden nog weinig praktisch nut. Dit
betekende echter hoegenaamd niet dat
daarmee de klassieke heraldiek
opgehouden had te bestaan. Integendeel,
het houden van toernooien ging verder en
het is juist die periode die de grootste glans
en glorie van het wapenschild voortbracht.
De toernooien waren evenementen van
internationaal belang. Ridders van heinde
en verre, uit Hongarije, Duitsland,
Engeland, Frankrijk, zn. Kwamen er samen
om zich in de strijd te meten. Er waren
zelfs dolende ridders bij, die, uit zucht naar
avontuur niets anders deden van toernooi
naar toernooi te trekken. Stuk voor stuk
geduchte tegenstanders in het strijdperk.
De aanwezigheid der edele dames op de
toernooien werd ten zeerste gewaardeerd.
Zij vormden immers een bron van
inspiratie en aanmoediging voor de
mannelijke deelnemers en de vrouwen
plachten aan de ridder die voor hen in het
strijdperk trad, een soort trofee te geven,
zoals een sluier of een lint, zelfs mouwen
kwamen erbij te pas.

Aanvankelijk ging het er op zulke
toernooien woest aan toe. Er vielen niet
zelden doden en gewonden te betreuren.
Er waren toernooien à plaisance en deze à
outrance. De à plaisance was nog tamelijk
onschuldig en het volstond de tegenstander
uit het zadel te lichten (men gebruikte
hiervoor lansen met afgeknotte spitsen) of
hem het helmteken van het hoofd te slaan.
Maar bij de à outrance ging het zonder
pardon en vloeide er meestal bloed. De
kerkelijke overheid heeft zich destijds
reeds sterk verzet, echter zonder veel
resultaat.
Voorschriften
Op de toernooien waren natuurlijk ook de
herauten aanwezig, want zonder hen was
een georganiseerd toernooi eenvoudig niet
denkbaar. Onder hun menigvuldige
bezigheden bestond ook de wapenschouw.
De opgehangen schilden en daarboven de
helmen der deelnemers werden door de
herauten aan een strenge keuring
onderworpen. Waren er bij die niet
voldeden aan de voorschriften, dan gingen
die er onverbiddelijk uit.
Het spreekt vanzelf dat de symboliek op
een schild, als kenmerk van de absolute
individualiteit, in geen geval mocht
overgenomen worden door een vreemde
persoon. Het wapenschild met zijn figuren
was – en is ook nu nog – het exclusieve
eigendomsrecht van éénzelfde geslacht. De
usurpatie van een andermans schild werd
als een ernstig misdrijf beschouwd
waarmede niet te spotten viel. De 17de

eeuw bracht de barokstijl met een
fantastische ontwikkeling in de praktische
van het familiewapen. Met een
ongeëvenaard talent werd het
familiewapen gebruikt als ornament op
talrijke voorwerpen: ringen, lepels, vorken,
tafellinnen, grafzerken, enz.
Verval en nieuwe bloei
Maar dan trad het verval in. Het
traditionele familiewapen werd niet langer
meer gebruikt maar misbruikt. Er
ontstonden plagiaten, onesthetische
stijlvervormingen, die het oorspronkelijk
schild praktisch onherkenbaar maakten. Er
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doken wapenzwendelaren op (sommigen
waren internationaal berucht), die in het
wilde weg adellijke wapens verleenden aan
burgerlijke personen met toevoeging van
volledig verzonnen stambomen. Er heerste
een steeds nijpender gebrek aan bevoegde
betrouwbare heraldici en de kunst stierf
uit; het blazoen verging in alle stilte … Tot
in de jaren 1900. De opkomst van de
romantiek, die leidde tot de herontdekking
van deze verloren cultuur. Er ontstonden
nieuwe vakverenigingen, nieuwe
beroepsheraldici en een toenemende
bezinning in alle lagen van de bevolking,
een terugkeer naar het glorierijke verleden.
Ook de kerkgemeenschap had – en heeft
nog – haar eigen wapens, waarin weliswaar
de helm vervangen wordt door een
kerkelijk hoofddeksel, maar die niettemin
aan dezelfde heraldische voorschriften
onderworpen zijn als de adellijke of de
burgerlijke wapens.
Ten slotte willen wij nog even nader
ingaan op een belangrijk maar weinig
bekend aspect van het burgerlijk
familiewapen, namelijk de geldigheid.
Een burgerlijk familiewapen dient te
voldoen aan volgende voorwaarden:
1) de samenstelling van het wapen moet
heraldisch volkomen verantwoord zijn;
2) het wapen mag geen plagiaat vormen
met een reeds bestaand wapen;
3) het wapen, indien nieuw, moet
gepubliceerd en in de archieven
opgenomen worden;
4) bij een wapen behoort steeds een
vakkundige blazoenering.
Dit geldt voor de burgerlijke wapens. Voor
de adellijke wapens is het uitsluitend de
Hoge Raad van Adel die beslist. Voor de
burgerlijke wapens is (was) er in België het
Arndt-Archief voor Kulturele Symboliek,
Dascottelei 46 te 2100 Deurne-Antwerpen
dat, in samenwerking met heraldici van
internationale faam, leden der
Internationale Akademie der Heraldiek,
zorg draagt voor het ontwerpen, uitvoeren,
registreren en publiceren van
familiewapens en ook voor de
genealogische opzoekingen. Het aantal

burgerlijke wapens neemt in de jongste
jaren aanzienlijk toe. In Australië is het
aantal wapendragers sinds de Tweede
Wereldoorlog vertienvoudigd.
Herautsambten bestaan nu ook in Kenya,
Rhodesië, Zuid-Afrika, Japan, enz. Een
wereldomvattende evolutie die in alle
lagen van de bevolking is doorgedrongen.
In Nederland, Duitsland, Engeland en
Zwitserland bloeit de heraldiek reeds sinds
vele jaren.
In tegenstelling tot Nederland en Duitsland
wordt hier te lande in de scholen
nauwelijks of helemaal niet gerept.
Onbekend is onbemind. Meer voorlichting
hierover in het onderwijs zou de liefde tot
deze vorm van cultuur alleen maar doen
toenemen. Het ware toch onaanvaardbaar,
dat een eens zo glansvolle cultuur juist in
haar bakermat, waartoe de Vlaamse
gewesten behoren, teloor zou gaan.

Addenda van de auteur

Het Arndt-archief bestaat blijkbaar nog
altijd (in Frankrijk), maar is bij ons niet
(meer) bekend:
https://www.armorial.org/fr/depots-
armoiries-armes.html.
De hiervoor omschreven taken van dit
archief werden grotendeels overgenomen,
eerst door het Heraldisch College van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
opgericht op initiatief van Ernest Warlop,
Leo Vanackere en Michiel Mispelon, later
door de VHR en andere registratiebureaus
of databanken.
De belangstelling voor heraldiek in
Vlaanderen groeide zeker na de
samenvoeging van de gemeenten in 1977.
Door het decreet van 28.1.1977 en dit van
3.2.1994 kregen de gemeenten, gevolgd
door de Vlaamse provincies, officieel
erkende wapens en vlaggen. Met het
decreet van 3.2.1998 (BS 21,.3.1998)
konden ook privépersonen en instellingen
een officieel wapen aannemen. Dit gebeurt
na advies van de Vlaamse Heraldische
Raad (VHR). Een wapenerkenning geeft
deze personen het recht om een wapen te
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voeren. De uitvoeringsbesluiten van het
decreet werden vastgelegd op 17.7.2000
(BS 1.9.2000).
Het Heraldisch College (HC vzw) bleef als
afdeling van Familiekunde Vlaanderen
haar werking, gestart in 1972, verderzetten.
De procedures van beide instellingen zijn
grosso modo dezelfde (alleen richtlijnen
i.v.m. prijzen en tekenaars zijn
verschillend).
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Illustraties

1. Wapenboek Gelre (kaft)
2. Wapenboek Gelre Vlaanderen
3. Heraut Gruuthuse (Fox-Davies)
4. Tapijt van Bayeux
5. Voorbeelden van zegels (Pastoureau)
6. Zegels van Kortrijkse schepenen
7. Godfried Plantagenet (Neubecker)
8. Wapen van de Plantagenets
9. William Longuespee (Shaw)
10. Zeger van Rogier II burggraaf van

Kortrijk (Warlop)
11. Zegel en tegenzegel van Wouter van

Heule (Heule)
12. Van wapen van Zomergem naar

wapen van Heule (Heule)
13. Wapens op zegels (de Raadt / Van

Helmont)
14. Zegel van Gillis van der Houfstrate

(ARA, Wetachtige Kamer van
Vlaanderen)

15. Reconstructie wapen Gillis van der
Houfstrate (eigen FG)

16. Heule volgens Sanderus (1641) (Heule)
17. Wapens van steden (cursus)
18. Ambachtelijke wapens (J. Gailliard)
19. Breuken (Frans koningshuis)
20. Spreiding van dierenfiguren op

wapens (Pastoureau)
21. Spreiding adelaar en leeuw

(Pastoureau)
22. Wapen van de familie van Grysperre
23. Voorbeelden van gotische wapens uit

de Wapenrol van Zürich (Pastoureau)
24. Züricher Wappenrolle (Fox-Davies)
25. Wapens uit armorial 31 rois de

Tournai (Moyen Âge)
26. Wapens uit Wapenboek Gulden Vies

(Pastoureau)
27. Wapen van de familie Knetsch uit

Beieren (Pastoureau)
28. Voorbeelden van stijlgebonden

wapens
29. Grafsteen van Antoine de Loncin

(Gevaert)
30. Grafmonument van bisschop

Lambertus in Bamberg (Gevaert)
31. Heraldisch exlibris (eigen bibliotheek)

32. Wapen du Gardin (HC)
33. Heraldische tegels (Gevaert)
34. Wapenborden ridders Gulden Vlies in

Sint-Salvators Brugge
35. Wapenborden ridders Gulden Vlies in

Sint-Baafs Gent
36. Voorbeelden van nagetekende zegels

(Bockstal, Oudenaarde)
37. Wapenschild van Koenraad van

Thüringen (Gevaert)
38. Afbeelding van ridder Wenemaer op

gegraveerd koper (Gevaert)
39. Grafplaat van Jacques Symoens in

Sint-Baafs Gent (Gevaert)
40. Wapen Heraldisch College
41. Wapen VHR
42. Wapen Jenny Vanlerberghe (Raad van

Adel)
43. Wapen Ernest Warlop (VHR)
44. Wapen Leo Vanackere (HC)
45. Wapen Johan Roelstraete (HC)
46. Zegel met wapen Johan Roelstraete

(tek. Warlop)
47. Voorbeelden van alliantiewapens (HC)
48. Verenigingswapens Familiekunde

Vlaanderen + regio’s
49. Wapens herauten HC
50. Obiit graaf d’Ennetières

(Boussemaere)
51. Wapen van Canneyt op kaft boek

(wapen HC)
52. Familiewapen Monbailuy (HC)
53. Wapen KVK
54. Heraldische stickers (Smith)
55. Folder Musée Blasons
56. Rouwbericht Jacques Decaestecker
57. Bidprentje Bertrand Nolf met

familiewapen
58. Briefhoofd stad Zottegem
59. Verbroederingsoorkonde Pau en

Swansea
60. Bad Godesberg, partner stad Kortrijk
61. Partners Kortrijk
62. Verbroedering brandweerkorpsen

Eisen (Neunkirchen) en Kortrijk
63. Tentoonstelling Oudenburg in de

heraldiek
64. Zeeuwse Vereeniging voor

Dialectonderzoek
65. Heraldische kalender (NGV)
66. Exlibris getekend door Daniel de Bruin
67. Stichting de Bethune Marke



[Typ hier]

68. Glas in lood
69. Heraldische miniatuurfiguren
70. Wapen Vander Meulen getekend door

E. Warlop (Roede van Tielt)
71. Illustratie uit Wapenboek de Lalaing

(Moyen Âge)
72. Plaatsen in het schild (Warlop)
73. Schildvormen (Galbreath & Jequier)
74. De vormen van het schild (M. Servais)
75. Helmsoorten
76. Het schild en zijn buitenversierselen

(Peter Bahn)
77. Volledig wapen, vb Duitse keizers (S.

Slater)
78. Kleuren en arceringen

(Wappenbilderordnung)
79. Pelswerken (Neubecker)
80. Soorten lijnen
81. Metalen, kleuren, pelsen, … metalen

en kleuren (M. Servais)
82. Hoofdverdelingen en herdelingen

(cursus PP)
83. Stukken, herautstrukken en

wijzigingen (M. Servais)
84. Kruisen (Neubecker)
85. Kepers (Heraldische encyclopedie)
86. Helmen en kronen (Grand armorial de

France)
87. Heraldische bijfiguren (Dudzinski)
88. Natuurlijke wapenfiguren, het

menselijk lichaam en zijn delen
(Dudzinski)

89. Moren in wapens van Waregem en
paus Benedictus XVI

90. Wolf (Le Gentil)
91. De beer (op kaft van ‘L’ours’ door M.

Pastoureau
92. De leeuw (Von Volborth)
93. Vogels (Leonhard)
94. Wapen van der Gracht met merletjes

(Heule)
95. Vissen (De Boo)
96. Iconografie van de honingbij (kaft

boek)
97. Bomen en planten (Le blason))
98. Bomen (Nagtegaal)
99. Huisraad, gereedschap, werktuigen

(Nagtegaal)
100. Hoefijzers en andere figuren
101. Vaartuigen (De Boo)
102. Vaartuigen en onderdelen

(Leonhard)

103. Gebouwen en bouwwerken
104. Gebouwen en onderdelen (Le

blason)
105. Fabeldieren (Von Volborth)
106. Huismerken (Leonhard)
107. Buitenversierselen van het

schild onderdelen
108. Wapen van Savoie met alle

onderdelen
109. Kronen
110. Schildhouders
111. Wildemannen en

wildevrouwen als schildhouders
112. De eenhoorn
113. Wapen van België klein zegel
114. Wapen van België groot zegel
115. Wapen van de regerende

koning
116. Zegel Filips van de Elzas
117. Vlaamse leeuw in Armorial

Bellenville
118. Wapen van de Vlaamse

gemeenschap
119. Wapen van de Franse

gemeenschap en het Waals gewest
120. Wapens van de Belgische

provincies
121. Wapens van de provincies van

België volgens KB 1837
122. Wapens van Brabant en Oost-

Vlaanderen (Gevaert)
123. Steden en gemeenten Brussel

(Gevaert)
124. Steden en gemeenten

(Gevaert)
125. Gemeentewapens (1977)

(Viaene en Warlop)
126. Wapen van de stad Brugge en

deelgemeenten
127. Wapens van Belgische steden

(Gevaert)
128. Wapens en zegels van de stad

Roeselare
129. Officiële erkenning

stadswapen Kortrijk 1859
130. Wapen van de gemeente

Spiere-Helkijn
131. Wapen van Zwevegem
132. Wapen van Lendelede
133. Wapen van Menen
134. Wapen van de stad Harelbeke
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135. Maison royal de France (Grand
armorial d France)

136. Wapen van Karel de Stoute
137. Karel de Stoute als Gulden

Vliesridder
138. Filips de Goede als ridder

Gulden Vlies met zijn wapen
139. Wapen van Filips de Goede
140. Geharnaste Filips de Goede

rijdt stad binnen
141. Wapen en wapenkreet van

Filips de Goede (Gevaert)
142. Keizer Karel V met

paardenpantsering en toernooiharnas
143. Wapen van Keizer Karel V met

volledige beschrijving
144. Opbouw van het wapen van

keizer Karel V
145. Wapen keizer Karel op

titelblad Tijl Uilenspiegel
146. Paardenhoofdplaat met

frontschild op wapen prins Filips
(latere Filips II)

147. Wapens uit de Napoleontische
tijd

148. Koning Willem I der Verenigde
Nederlanden

149. Wapen van het koninklijk huis
van België (Von Volborth)

150. Koninklijke vlag van België
151. Alliantiewapen koning Filip en

koningin Mathilde
152. Wapen van de familie

d’Udekem d’Acoz
153. Wapen van België
154. Wapens koningen van België

en echtgenoten
155. Voorouders van Leopold I en

Boudewijn I (Lauda)
156. Pauselijke wapens
157. Kerkelijke bijversieringen
158. Wapens van de

aartsbisschoppen Danneels en
Léonard

159. Wapens van kardinalen
160. Wapen van Mgr De Smedt,

bisschop van Brugge
161. Wapen van hulpbisschop Mgr.

Laridon
162. Wapen Mgr De Kesel
163. Dr. Ernest Warlop (1935-2003)

164. Kaft van The Flemish Nobility,
standaardwerk van Dr. E. Warlop

165. Wapen van de stad Kortrijk
166. Kaft ‘Tournois, joutes, pas

d’armes dans les villes de Flandre’
167. Zegel van Rogier II, burggraaf

van Kortrijk
168. Evolutie van het Kortrijkse

stadszegel (Museum 1302)
169. Stamboom familie Van Heule

alias Boetelin (FA de Limburg Stirum)
170. Kaft Geschiedenis van Kortrijk

met Kortrijks wapen
171. Stadswapen op Kortrijkse

korenmaat (Museum 1302)
172. Wapen familie de Heere op

sierbord (Museum 1302)
173. Grafsteen koning Sigis

(Museum 1302)
174. Gragment Kist van Oxford

(Museum 1302)
175. Kortrijkse damast (Museum

1302)
176. Handschrift Tres Tractatus

(RAK, Fonds Goethals-Vercruysse)
177. Codex 350 Kaft ‘Wapenboek

van Vlaanderen (Warlop)
178. Titelblad met wapens in.

‘Costumen der stede ende Casselrye
van Curtrycke’

179. Wapens van de stad ende
kasselrij Kortrijk (weesboek)

180. Oorkonde Filips van de Elzas
met zegel 800 jaar Kortrijk

181. Joanna van. Constantinopel en
Thomas van Savoye in Cartularium
Groeningeabdij (RAK)

182. Weesboek de Swaene (RAK)
183. Weesboek de Navegheer

(RAK)
184. Grafplaat van Flofrentine

Wielant in oude kerk van Vichte
185. Grafplaat priorin Marie Jeanne

de Bruyne (OLV-hospitaal)
186. Wapen de Bruyne op gevel
187. Wapen Margareta Ogier op

binnenkoer OLV-hospitaal
188. Broeltorens Neogotische

balkzool
z

189. Leiemonument.
Provinciewape,ns op sarcofagen
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190. Groeningepoort
191. Groeningemonument
192. Wapen abdis Egels in

Groeningecartularium
193. Wapen van abdis Vanden

Berghe
194. Sint-Amandsproosdij
195. Wapen zusters Augustinessen

Sint-Niklaas
196. Wapen de Ghellinck
197. Huize Ghellinck in Lange

Steenstraat
198. Wapen de Ghellinck in

weesboek
199. Weesboek de Ghellinck
200. Soint-Amandsproosdij
201. Wapen congregatie zusters

van Liefde
202. Griffioenen in Groeningestraat
203. Gevel Vlaams huis in

Groeningestraat
204. Wapen Broeders van Dale

(Kring)
205. Wapen Kortrijk op gevel

belfort
206. Monument gesneuvelden

twee wereldoorlogen Belfort
207. Begijnhof. Zegel Isabella van

Heestert
208. Zegel met wapen van een

begijn?
209. Stadhuis dakkapellen met

wapens Kortrijk en roeden
210. Stadhuis – schoorsteen met

heraldische voorsdtellingen
211. Wapens kasselrij Kortrijk en

roeden (Wapen van Gent)
212. Grafmonument Walter van

der Gracht in Sint-Maartenskerk
213. Memorietafereel van de

Berghe in Sint-Maartenskerk
214. Sint-Michielskerk, gedenkplaat

met wapens Kortrijk en Mgr.
Waffelaert

215. Bidprentje Mgr Waffelaert mt
wapen

216. Strijder 1302
217. Grafzerk kanunnik de Buus in

O.-L.-V.-kerk
218. Grafmonument deken Frans

Moerman. Wapen Moerman
219. Wapen kanunnik Braye

220. Wapen priester Antoon
Malfaict

221. Wapen de Costere
222. Grafsteen de Costere
223. Grafmonument Jan van Gistel
224. Wapen heer van Gistel
225. Grafmonument Jean

d’Esclaibes
226. Opmeting brandramen

Gravenkapel
227. Gewelfsleutel met

alliantiewapen de Bethune
228. Wapen van de Rijselse familie

de Renty
229. Oud-Vlaenderen
230. Manuscript met afbeelding

leeuw
231. Grafplaat Godfried

Plantagenet
232. Wapen Champagne
233. Gravin Joanna van

Constantinopel
234. Wapen Nevers
235. Sint-Rochuskerk. Wapen van

de parochie
236. Glasraam Sint-Rochus
237. Wapens van de gemeenten

die nu deel uitmaken van Kortrijk:
Aalbeke, Bissegem, Heule; Kooigem.

238. Wapen van de Heulse Sint-
Sebastiaansgilde

239. Wapen van Bellegem in
stadhuis

240. Wapen brandweer
241. Wapen van Seznte
242. Wapen van Heule
243. Wapen heer van Heule in

Armoiral de Bellenvillê (Heule)
244. Zegel en tegenzegel heer van

Heule
245. Vlag van Heule tijdens

Tinekesfeesten
246. Wapen van Heule in branraam

Hof van Heule
247. Ierse wapens in Kortrijkse Irish

pub

1 Er bestaan ook andere heraldische systemen. Zo heeft Japan
zijn eigen heraldisch systeem: N. MONCHŌ, Japanisches
Wappenbuch. Ein handbuch für Kunstgewerbebetreibende und

Opmerking [MOU1]:
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Sammler von Hugo Gerard Ströhln Wien, 1906, Schmitten/Ts,
2006.
2 Verg. J.A. DE BOO, Wat is heraldiek? in: Heraldicum
disputationes, III (1978), p. 22-23. Hij stelt er volgende
definities voor: Heraldiek is het historisch fenomeen dat mensen,
hetzij als individu hetzij als representant van een gemeenschap,
en ook die gemeenschappen zelf, zich kenbaar maken door
middel van visuele kentekens die we wapens plegen te noemen,
alsmede de bestudering van dit fenomeen. Een wapen is een
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