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OLGENS Victor Hogo vindt men de geheele geschiedenis der middeleeuwen
terug in het blazoen. Wii konden dan ook voor de verschijning van dit fer-
zamelwerk geen beter tijdstip kiezen dan dit jubeljaar, terwijl geheel Belgiö

zich voorbereidt het eeuwfeest zijner onafhankelijkheid te vieren, en het glorierijk
verleden, dat geleid heeft tot de hedendaagsche grootheid en welvarendheid van
ons land. te herdenken.

Een tijdvak uit dit verleden zal een ieder wel bijzonder boeien : wij bedoelen de
periode waarin, te midden van den chaos en de worstelingen der middeleeuwen, dc
grondslagen onzer moderne maatschappij werden gelegd. Tnagisch en romantisch was
dit tijdperk, waarin het oude Neder-Lotharische rijk de eeuwigdurende twistappel
vormde tusschen tde toenmalige vorstendommen in de stroomgebieden van Moesel,
Maas en Schelde, en dat ten slotte eindigde, toen deze gewesten, rnet uitzondering even-
wel van het bisdom Luik, onder den Burgondischen scepter kwamen.

De Koffie Hag Maatschappij heeft zich met de uitgave van deze wapenverzameling
ten doel gesteld, de middeleeuwsche geschiedenis van het vaderland vqor de oogen
der belgische jeugd te doen herleven. Daartoe bestaat geen beterr studiemateriaal dan
juist de wapens en zegels der provincies en gerneenten, alsmede die der roernrijke
adellijke huizen. De vele heraldische emblemen op grafzerken, gebouwen en kunst-
werken der middeleeuwen, zijn sprekende getuigen der middeleeurvsche veroveringen,
uiteenscheu'ringen, verbonden en huwelijken.

Dit studiernateriaal is .zoo omvangrijk dat wij ons, voor dit eerste gedeelte van ons
werk, hebben moeten beperken tot de studie der gemeentewapens, en dan ook nog
slechts tot de eigenlijke emblemen, met weglating van alle nevenornernenten, zooals
kronen, schildhouders, enz.; r.r'ij behouden evenwel voor, later aan dit werk een geillus-
treerde lijst van deze nevenfiguuren toe te voegen. Bovendien zijn wij voornemens, na
deze, een verzameling van wapens der adellijke geslachten en voornaamste persoon-
lijhheden uit onze geschiedenis uit te geven.

Wij brengen op deze wijze een wetenschappelijk en leerrijk werk over middeleeuwsche
geschiedenis onder ieder's bereik.
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Op de kleeding der schildknapen, in de glas- en loodramen der kasteelen, aan de
graftomben in de kerken, aan zetels, drinkkroezen, enz., op vlaggen en banieren, maar
vooral op het zegel, en meerr nog op het contrazegel.

Deze zegels spelen in de studie der heraldiek zulk een voornalne rol, dat het z,eer zeker
niet overbodig is, daar even over uit de wijden.
'Wanneer 

in de middeleeuwen een vorst.of een ander hooggeplaatst persoon aan een
o[ ander gewichtig besluit zijn goedkeuring hechtte of b. v, in zijn naam een bevel-
schrilt wilde doeq verzenden, dan plaatste hij op het desbetrefiende stuk niet zijr
handteekening, zooals men tegenwoordig doet, maar hechtte er zijn zegel aan. Daartoe
liet men van het charter, zoo heette zoo'n brief, een lint of koord alhangen waaraan
een meestal rond plakkaat lak was bevestigd. Hierin drukte de zegelbewaarder (een
hoveling, die voor het zegelstempel er1 het gebruik ervan v,erantwoordelijk was) het
zegelste4pel, in de achterzijde een kleiner stempel, het contra- oI tegenzegel ge-
rlaamd.

Zoo deden vorsten, voorname- en minder voorname edelen, jonkvrouwen, jonk-
heeren, stedelijke overheden, rechtbanken, voorname poorters, kloosterabten en
abdissen, bisschoppen, enz. De afbeeldingen op die zegels verschilden naar gelang
den stand oI het ambt van den zegelaar, rnaar waren steeds van een randschrift
met naam en titel omgeven. Het contra-zegel bevatte gewoonlijk slechts het wapen met
of zonder randschrift.

De souvereinen ol leenheeren zegelden met een majesteits-of troonzegel, waarop zij
zell waren afgelreeld in vol ornaat, zittend op een troon.

De groote leenmannen hadden een ridderzegel, eveneens met hun eigen beeltenis,
maar in krijgskleeding op een rennend paard en met getrokken zwaard of gevelde
lans.

Jonkheeren d. w. z. zij, die nog niet tot ridder waren geslagen, werden ongewa-
pend, in iachttenue afgebeeld, met een valk op de hand ol een hoorn aan den mond
en soms in gezelschap van een hond. Het paard meebtal stappend.

Edelvrouwen werden op twe€ manieren algebeeld n. l. in jachtcostuurn, met b. v.
een valk op de vuist en gezeten op eert stappend paard, of stäande en omgeven
van een architectonische versiering. In het eerste geval was het zegel rond, en
in het tweede geval ovaal van vorm.

Ovale zegels hadden ook de bisschoppen en ook zij waren staande in voi
ornaat afgebeeld, eveneens rnet een architectonische versiering als vulling van het
zegelvlak. De stadszegels, en dat zijn juist die, waarin vele gemeentewapens hun
oorsprong vinden, vertoonen meestal de aibeelding van 66n der stadspoorten, o[,
indien het een havenstad is, een kogge, het middeleeuwsche scheepstype, dat zich
zoo uitermate tot. ornamentatie leent. Maar ook de schutspatroon of patrones met
zijn oI haar attributen trellen wij op deze zegels aan, olwel het kerkgebouw zelve
ol de voornaamste stadstoren.

De kloosters zegelden gewoonlijk rnet de beeltenis van den beschernrheilige.
Is het nog noodig er op te wijzen, welk een rijke bron deze zegels voor den
historicus vormen? Lettertypen, kleeding, architectuur, schepen, gebruiksvoorwer-
pen, de gansche middeleeuwsche cultuur kan men bij deskundige beschouwing
hier bestudeeren.

Een groot aantal gemeentewapens dus danken hun ontstaan aan de voornralige
stadszegels. Andere echter aan de wapens der Heeren die in het bezit waren van
de Heerlijkheid, waarvan de gemeente eertijds deel uitmaakte. Weer andere aan
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geven, dat we hiernevens albeelden en dat, door een pater uit Rome, Petra Sancta
genaamd, uitgedacht, thans overal gevofud wordt.

f-rT:=l n mlll|il -| N
Goud Zilzter Keel Azuur

ffi
Sabel

Goud wordt voorgesteld door zwarte punten.

Zilaer door een geheel wit veld.

KeeI (rood) door loodrecht aangebrachte arceeringen.

Azuur (blaow) door horizontale arceeringen.

Sabel (zwart) door eene kruiselings (verticaal en horizontaal) aangebrachte arceering.

Sinopel (groen) door rechtsgeschuinde arceeringen.

Purper door linksgeschuinde arceeringen.

Naast deze kleuren en metalen vinden in de heraldiek nog twee soort€n pelswerk
toepassing en wel het hermelijn en het vair.

Ilet hermelijn is een nabootsing van het bekende kostbare bontwerk en bestaat uit
een zilveren veld, bezaaid met zwarte hermelijnstaartjes van meestal onbepaald
aantaL (Zie Antwerpen, 18, West-Vlaanderen, 13, 31 en 36.)

Het uair, eveneens een kostbaar pelswerk, is samengesteld uit hermelijn en petit-
gris in klokvorrnige ruitjes, die in elkaar sluiten. (West-Vlaanderen,22 en Limburg, 3).

Ten slotte bezigt men, wat de kleuren betreft, bij het blazoeneeren nog twee uit-
drukkingen, die wel eenige toelichting vereischen. Deze uitdrukkingen < oan 't

teld t> en < uan hetzeltde > bezigt men wanneer 66n kleur oI metaal meermalen in
66n wapen voorkomt, b, v.. < In keel een dwarsbalk van zilver, beladen met drie
koeken vant het veld >, dan hebben de koeken dezellde kleur als het veld van het
schild en zijn dus van keel.

OI < In zilver een kruis van sabel, vergezeld van viea rnsrletten van hetzelfde r,
dan zijn de rnerletten, evenals het kruis, van sabel.

Sinopel Purper
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DE WAPENFIGUREN
Deze groep is weer onderverdeeld in drie kleinere groepen en wel : 1. heraldische
hoofdfiguren ol stukkeq; 2. heraldische bijfiguren; en 3. g€wone wapenfiguren,

DE HERALDISCHE HOOFDFIGUREN OF STUKKEN

Deze groep wordt over het algemeen als de oudste beschouwd en, inderdaad, zijn
ook dä oudste wapens de 66nvoudigste; men denke maa.r aan het wapen van [.euven.
De oorsprong 1'an deze heraldische stukken verliest zich irr het duister van het
verre verleden. Veronderstellingen echter genoeg. l\Iag men sommige heraldici geloo-
ven, dan ziin zii aikomstig van de metalen banden en randen waarmede de oorspron-
kelijk houten oorlogschilden versterkt werden, Sterren, penningen, kruisjes e. d.
zouden dan de l.rqppen van bouten en spijkers zijn.

Bedoelde stukken zijn :

De duarsbalk
(Brabant, 20 en West-Ylaanderen, 38)

Een variant op den laatsten vorm is de tzueelingbalk, dit zijn twee smallere bal-
lren. samen ter breedte van 66n balk.

De techter schuinbalk ol schuinbalk, De linker schuinbalk,
(West-Vlaanderen, 7 en 70). (Luik, 13).

Deze laatste vier stukken komen ook in getale vqor (Antwerpen, 2 en 83; Brabant, 2).

Het schildhoofd
(Brabang 84; West-Vlaanderen, 51; Henegouwen,2 en 714);

U U
De schildttoet De paal

Provincie Antwerpen); (Antwerpen, 30);
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Het Patriarclnle kruis (West-Vlaanderen, 19 en 22), dat twee dwarsarmen heeit,
waarvan de bovenste korter is dan de onderste. Men ziet in die bovenste korte dwars-
balk veelal de uitbeelding van het bordje met opschrift.

Het ankerkrurs (West-Vlaanderen, 27).

St-.Andries- ol Burgondisch kruis. Dit stuk bestaat uit een samenvoeging van een
rechter- en linkerschuinbalk (Brabant, 10 en 28; Oost-Vlaanderen, 24; Luik 6).

Zijn namen danl<t het aan de overlevering volgens welke de Apostel St, Andreas
aan een dergelijk kruis den marteldood zou zijn gestorven en aan het leit dat dezen
kruisvorrn het blazoen van het eens zoo machtig Burgondisch huis was. De Fran-
sche benaming < sautoir >, eertijds ( sautour r, duidt op de overeenkomst met den
antieken stijgbeugel.

Het boven genoernde Burgondisch embleem is echter een z. g. n. < knoestig > k'ruis
en wel rood op zilver, o[ ook wel rood op blauw (Namen, 7).

Het komt ook in verkorten vorm kleiner en in getale voor. (Antwerpen, 8 en 11).

Lange voorwerpen in den zin van een St-Andrieskruis geplaatst, noemt m€n a schuin-
gekruist > (Oost-Vlaanderen, 15; Luxemburg, 4), terwiil vijl figuren < schuinkruislings
gerangschikt > heeten, wann€er ze geplaatst zijn als in : Namen 9.

De keeper vindt men in (Antwerpen, 66; West-Vlaanderen, 6, 8; Henegouwen, 65, enz).
Hij kan natuurlijk ook in getale voorkomen (Antwerpen, 4; Henegouwen, 85) err
omgekeerd (Oost-Vlaanderen, 38).

De zoom kornt in vele Belgische gemeentewapens voor (West-Vlaanderen, 8). Oor-
spronkelijk was het een < breukteeken > d. i. een wijziging in het geslachtswapen
eener familie, dat b. v. door een jongere zoon gevoerd werd. Alleen de oudste zoon
mocht n. l. het ongewijzigde embleem voeren.
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Gepaald is een'schild wanneer het geheel rnet een even aantal aaneensluitende
palen bedekt is.

Zoo heeft men ook gedtuarsbalkt (Brabant, 14 en West-Vlaanderen,23); niet te ver-
warren met b. v, in goud drie palen van sabel (Henegouwen, 114).

Op dezeltde manier kan een schild gekeperd zijn.

Geschakeerd is een veld oI een stuk, wanneer het als bij een schaakbord in vier-
kante vakken verdeeld i5 (llenegouwen, {9 en Limburg, 9). Beweerd wordt, dat deze
manier van blazoeneeren een nabootsing is van de versiering met edelgesteenten van
middeleeuwsche voorwerpen.

Zoo komen ook geruite schilden voor, waarvan de ruitverdeeling soms in de richting
van een linker- oI rechter schuinbalk loopt (Brabant,2l; Narnen,14).

EIGENSCHAPPEN DER HERALDISCHE STUKKEN.

ldische stukken kunnen nog verschillende veranderingen
ze begrenzen zijn b. v, niet altijd recht, maar kunnen

w
Knoestig Uitgeschulpt Uitgetand Groot-uitgetand

ziin : goloend (Oost-Vlaanderen, 3,[); qeönt (Oost-Ylaanderen, 29); knoestig (Namen,
7)i uitgeschulpt (West-Ylaanderen, 6; Oost-Vlaanderen, 8; Luik 8); uitgetand (Oost-
Vlaanderen, 42) ol groot-uitgetand (Antwerpen, 9) en, tenslotte, gekdnteeld.

Is b. v. een dwarsbalk gekanteeld, ||}f dan is hij van boven, gelijk de muur

van een kasteel, van kanteelen voorzien. Hierop zijn weer varianten als :

Van ondeien gekanteeld \ ; Aan beide ziiden gekanteeld t{*{ ; Beurtelings

?

De hier bespr
ondergaan. De

t-t
I

Goloend

oken hera
lijnen die

l--tlr,/\4

Geänt

U

gekanteeld ffi
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Naast den leeuw kan men vele andere viervoetige diersoorten aantrefien.

Ten eerste allerlei jachtwild als het uilde zzaiin ol het hert. (Oost-Vlaanderen, 20 en
Antwerpen, 7).

Deze diersoorten wijzen er veelal op dat het grondgebied eertijds jachtterein was.
Verder honden, veelal hazewinden, die meestal gehalsband ziin. (West-Vlaanderen, 38)
Vee wijst op de veeteelt, die door de bewoners beoefend wordt. (Antwerpen, 23 en

Oost-Vlaanderen, 10).

Heiligen vindt men ook niet zelden met dieren afgebeeld, als St. Maarten te paard

en St. Hubertus met het hert, (Brabant, 16; Luik, 2, 5 en {6; Limburg 5 en 3;

Luxembgrg {2).

Een biizonder figuur is het Lam Gods, of. Agnus Dei, dat steeds een zilveren kerk-

vaandel, waarop een rood kruis, met zich draagt. (Antwerpen, 27.)

In plaats van het geheele dier, wordt ook wel alleen de koip in het wapen opge-
nomen. Deze wordt, evenals de dieren zelf, meestal van terziide gezien. (Antwerpen,

7t- en 23). Maar is ook wel aanziend (Brabant, 17).

De uogels kan men ook in alle soorten aantreffen. Behalve de adelaar worden zij

steeds van terzijde aigebeeld, terwijl ze gebekt en gepoot genoemd worden, als bek

en pooten van een andere kleur, dan de vogel zell zlp.

l)e adelaar bekleedt de voornaarnste plaats in deze groep, Den kop naar rechts
gewend, staat hij steeds rnet uitgespreide vleugels rechtop in het schild. (Antwer-
pen, 26; Oost-Vlaanderen, l, 2, 3, 4 en 23; Henegouwen, 1, enz.).

Evenals de andere vogels, kan hij soms gebekt en gepoot zijn, terwijl hii voor de
borst soms een schildje draagt.

Heeft hij twee koppen, dan wordt hij tzoeekoppige- of dubbele adelaar genoemd.
In de vele gemeentewapens waarin hij voorkomt' is hij biina altiid de Duitsche
Rijksadelaar oI een afleiding er van. Deze Rijksadelaar is zwart met roode bek
en pooten op een goud veld, 66n- oI tweeko,ppig en achter elken kop een rode
schijl of aureool. Zijn aanwezigheid in het gemeentewapen duidt er gewoonlijk op,
dat het grondg€bied eertijds een keizerlijk leen was, of althans op 66n ol andere
manier met den keizer in 66n oI andere relatie stond b. v. door bijzonder privilegiön.
Reeds bij de oude volken was de adelaar om zijn scherpen blik en snelle vlucht
een symbool van rnacht en bij de Egyptenaren, Assyriörs en Oude-Perz€n trefien we
hem dan ook als zoodanig aan. Bii de Gnieken en Romeinen was hij de begeleider
hunner opperste goden Zeus en Jupiter en de Romeinsche adelaar' m€t Jupiter's

bliksem in de klauwen en geplaatst boven de letters S' P. Q. R. (Senatus Populus
que Romanus) moet wel de eerste symbolische adelaar zijn geweest, die in deze
gewesten doordrong. Onder Constantijn den Grooten, door het Byzantijnsche laba-

rum m.et het Christus monog.rarn verdrongen, bleef d,e adelaan toch op den scepter
van den Consul gehandhaafd.

De Roomsch-Duitsche Keizers voerden den hiervoor omschreven, 66nkqppigen ade-
Iaar tot hij onder Keizer Sigismond van Luxemburg (1410-1437) tweekoppig wordt.
Na de alkondiging van het nieuwe Duitsche Keizerrijk n 7871 werd de adelaar weer
opnieuw 66nkoppig, zooals hij ook thans, onder het republikeinsch bewind nog
is. Toch is ook de dubbele adelaar zeer oudl immers reeds de Eyzantijnsche Keizers
voerden hem, vermoedelijk als. zinnebeeld yan de hereening van het Oost- en
West-Romeinsche riik, \r'aarop men nog steeds hoopte. In een gedeeld wapenschild
trelt men dikwijls een halven adelaar, eigenlijk dan een halven dubbelen adelaar,
aan, (Henegouwen' 4.)
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wijk VII (1137-{180) schijnt haar ter gelegenheid van ziin tweede kruistocht te
hebben aangenomen. De kleuren waren goud qp blauw en zijn opvolgers voerden
een schild... bezaaid met leliön. Karel V (1364-{380) bracht hun aantal op drie terug
(Henegouwen, 4 en 8).

Een andere bloemvorm is de mispelbloem (Limburg, 9).

De druhtentros in een gemeentev'apen wijst meestal op den wijnbouw, die daar
'i,r'ordt of werd uitgeoefend, terwijl korenaren en schoven natuurlijk op den akkerbouw
wijzen (Brabant, 7; Oost-Vlaanderen, 33).

In de wapens der gerneenten in het Land van Waes treft men menigmaal de raap
aan, de heraldische figuur van deze streek (Oost-Vlaanderen,12,73 en 15).

Kleedingstukken, hoolddeksels en schoeisel komen ook voor (Oost-Vlaanderen, 30).
Hiertoe behoort ook de manipel, een afhangend, lang stuk stof aan de mouw van
het priesterlijk gewaad (Brabant, 18).

Het zou ons te ver voer€n, een beschrijving te geven van al de kroneo die, als afzon-
derlijke wapenfiguur, oI op de koppen van leeuwen oi adelaars kunnen voorkomen.
Bij de behandeling der bijkomende versierselen komen wij hierop terug, en volstaan
daarom voorloopig met de volgende beschrijving. De kroon bestaat in het algemeen
uit een ringvormigen, gouden band bezet met edelgesteenten, waarop drie bladen alge-
wisseld door twee paarlen (Luxemburg, 9). Of ook rvel vijf bladen, zonder die paarlen
er tusschen (Oost-Vlaanderen, 45). De eerste is een gravenkroon, de tweede een mar-
kiezenkroon. De koninklijke kroon heeft boven de vijf bladen, nog vijl, met paarlen
bezette beugels, die een wereldbol dragen, waarop weer een kruis priikt. (Oost-Vlaan-
deren, 43).

Verder reis- en bedeltasschen, pelgrims-, bisschops- en abtsstaven (Brabant, 7,
18 en 22). De aanwezigheid dezer laatstgenoemde voorwerpen in het wapen is
gewoonlijk een aanduiding, dat het gebied der huidige gemeente, eertijds onder ker-
kelijk beheer stond.

Verder kan men alle mogelijke voorwerpen aantrefien (Antwerpen, 6; Oost-Vlaan-
deren, 39 en Henegouwen, 7).

I)e sleutel staat rechtop in het schild, de baard naar boven en naar rechts gewend.
Is de baard naar links gericht, dan is de sleutel otngezuend.
'fwee sleutels met den baard naar elkaar toe, heeten toegezoend; in het omge-
keerde geval afgeutend. AIs ernbleem van St. Petrus komt hij meermalen voor, er op
wijzend, dat deze heilige patroon der stad ol der hooldkerk is (West-Vlaanderen, 5,
15-en 20; Oost-Vlaanderen, 14 en 15, enz,).

In het wapen Oost-Vlaanderen 72 zien we een rooster. Dit rooster is gervoonlijk het
embleem var"r St. Laurentius, diaken van Rome, die in 258 op een rooster aan een
langzamen vuurdood is prijsgegeven en die door de betrokken gemeente als patroon
wordt vereerd.

Landboutuzuerktuigen en gereedschappen wilzeln natuurlijk op akkerbouw (Oost-
Vlaanderen, 17 en 48). De egge staat rechtop in het schild en is in de Belgische
gerneentewapens meestal driehoekig (West-Vlaanderen, 26). Ook molenaarsgereed-
schappen w. o. het molenijzer (West-Vlaanderen, 106).

Hoorns treft men in tlvee soorten aan n. l. jachthoorns en posthoorns; de eerste
zijn van een snoer voorzien om hen om het lichaam te hangen. Bij de posthoorns
ontbreekt dit onderdeel. De grootste opening is steeds naar den rechter schildrand
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mastkorf..Voor- en achtersteveri zijn van.eer'.2. g. kasteel voorzien, waarop;,rneqr-
malen een dergelijke mast staat. Wapenschilden versieren gewoonlijk de bporden.
Hun aanwezigheid in het gemeentewaperr wijst qp handel, scheepvaart, of vissc[rerij.
(Oost-Vlaanderon, 36) Dikwiils is de uiter$ke vorm vaq het vaartuig in den loop dgr
tijden zoodanig gewijzigd, dat het voor den leek nauwelijks meer te herkenn-en is.
(West-Vlaandercn, 24). Ook het anker dridt veelal op scheepvaait, een enkelen keer
syrnboliseert het de hoop. (Oost-Vlaanderen, 39; Groot-Hertogdom Luxemburg,.2).

VOORWERPEN VAN VERSCHII,I-ENDEN AARD.

De zuereldbol, meer bekend als ijksappel, bestaat uit een bol omgord van een
dwarsen barrd en halverwege van een vertikalen. Bovendien is hii gekruist, d. w. z.
op het geheel staat een kruis, (Heneg., 13). Met zwaard, kroon en scepter vormt
hij sinds eeuwen de attributen der monarchale macht. Beweerd wordt, dat Paus
Benedictus VIII een dergelijk voorwer,p in goud en met edelgesteenten versierd
liet vervaardigen als zinnebeeld. der wereldmacht van het Christendom. Later, toen
Keizer Hendrik II (de Heilige, 1002-1024) Rome bezocht, kreeg hij dit kostbare
voorwerp van den Paus ten geschenke met de mededeeling, dat het voortaan het
syrnbool van het Heilige Roomsche Rijk moest zijn. Op de vorstelijke zegels ziet men
den keizer dan ook steeds er mede äfgebeeld. Volgens anderen moet men den
oorsprong reeds bij de aartsvaders. zoeken. Deze en andere bejaarde lieden bezigden,
als middel tege! koude handen, verwarmde bolvormige steenen. Deze steenen, meer
en meer versierd, ll'erden aldus het symbool van ouderdom en gezag. Bovendien
wordt van den Oost-Romeinschen Keizer Justinianus (527-565) gezegd, dat hij zich liet
albeelden houdende in de hand een bal voorzien van een kruis, teneinde hie,rdoor
zoowel zijn wereldheerschappij, als zijn Christelijk geloof uit te d,rukken.

I)e mercuriusslaf duidt natuurlijk op den handel, die door de gemeentenaren werd
uitgeoefend. (Groot-Hertogdom Luxemburg, 2).

Ook letters komen veel voor (Brabant, 15; Oost-Vlaanderen, 49 en 6{; Luik, l; Lim-
burg, 2; Namen, 7),

Hersenschimmige [iguren en tnansters. Meermannen, sirenen of meerminnen enz,
zijn mannen en vrouwen wier onderste ledematen door een vischstaart zijn ver-
vangen (Oost-Vlaanderen, 58). Talloos zijn de verhalen en legenden die over het ver-
schiinen dier wezens, in waterrijke streken de ronde doen.

Maar ook centauren, sphinxen, harpijen, enz., ziiln in de .heraldiek geen vreernde
verschijningen. Evenmin de öönhoorn, het paard met de gespleten hoeven en den
langen rechten hoorn op het voorhoold. (Oost-Vlaanderen, 31).

De draak is mede eeu van de oude legende figuren. Denken wij bij het noemen van
dit monster, oruniddellijk aan de Chineesche mythologie, ook in de oudste wes-
tersche legenden speelt het een voorname rol. De Noormannen, Angelsaksers en
Denen voerderr met bijzondere voorlielde de drakenliguur, die, naar beweerd wordt,
uit het land hunner oer-voorvaderen, Indiö, naar Europa is overgebracht. Ook de
vergulde en geschilderde plastische veldteekens, die op lange stokken in de leger-
scharen der oude volkeren werden meegevoerd, hadden veelal den draakvorm.
(Luik, 15).
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