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Gedrvarsbalkt van zilver en blauw van tien stuk-
ken, over alles heen een dubbelstaartige leeuw
van keel, getongd, genagelcl en gekroond .r'an

goud.

Sieglried, bezitter van belangrijke goederen in cle
Ardennen, verkreeg in 963, door r-uiling nret den
abt Wicker van'frier, clen burcht < Lützelburg >
(Luciliburgum). Orn dezen burcht, die reeds in' 
cle III" eeuw een Rorneinsche sterkte was, ont-
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stoncl de stad, die er tevens ltarr naam ,a:rn ontleentle. Het gebied van Siegfrierl's
opvolgers, clie zich graven van Luxer-nburg noernden, strekte ,ich in den begirrn'. oue,.
het stadje en cle ornstreken uit. Maar gaandeweg breidde het zich uit en or'r,atte
tenslotte ongeveer al het lancl dat thans het Groot-Hertogclom en de Belgische pro-
I'incie Luxernburg vormt, benevens een strook ten Zuiclen ervan, tlie thans i1 het
bezit van Frankrijk is.
Met het overlijclen van Koenraatl II lan Lnrenbulg in 1136, steflt 6eze clynastie i'
rnanneliike liin uit en kornt hct graalschap aan Koenraacl's neef. Hendrik clen
Bli'den, zoon van Ermesinde va' Luxernburg e' Godfried van Nanien..Deze Hen-
drik, de 'iercle graal van dien naa'r in Luxernburg, volgcle in 1139 tevens zijn
vader in Namen op, waarcloor dus het Namen-Luxernb.,rgsclr" Huis tot stand krvanr.
Na zij' overlijclen i' {196 wercl hij i ' Luxernburg opgevolgcl door zijn eenige
tlochter Ennesinde. Deze s'as eerst gehurvtl rnet Thibaut uon Bu. en later rnet
tlen rveduwenaar Walram, hertog van Lirnburg en markgraaf van Aarlen. Haar
zoon, Hendrik v van Luxernburg en Hendrik II van Lirnüurg, in de geschieclenis
bekend als < de Blonde >r, u'ercl aldus de stichter van het Limburg-Luxernburgsche
Htris e' r'olgt ziin rnoeder in 727b in Luxernburg en zijn vacler in Aarleu op. H;j
was het ook die het Lnxemburgsche wapen aanllzun, bestaande uit den Lirnburgschen
leeuu' (zie het prolincie\\'apen lan Lirnburg), doch op een zilveren velcl dat door
blaurve d'r'arsbalken gebroken is. Zilver en blauw zijn n. l. volgens E. Gevaert,
tle kleuren tlie aan het 'r'oonnalig Natnen-Luxemburgsche Huis rvorclen toegeschre-
ven. De nakornelingen uit het eerste hurvelijk zijns vaclers regeerclen in iirlburg
tot den beruchten slag bij Woeringen in 1288. (Zie het geschieclkundig oyerzicht clei
p ro l i n t  i e  L i r r r  b r r r g ) .
onder zijn kleinzoon, Hendrik vII, breekt r.oor lret geslacht cle perigtle va1
groote nracht aan, als deze in 1308 te Aken tot Duitsch Keizer gekroontl rvordt. Als
zoodanig is hij als de zevende vorst van dien naam, rle stichter van het Luiem-
burgsche Huis der Duitsche keizers, terwijl door het eerste hurvelijk yan ziin
zoon Jan (1310-{316) rnet Elisabeth van Boheme, ook dit koninkrijk aan het Luxern-
burgsche Huis kwam. Diens oudste zoon en opvolger, Karel I (1346-1352), als Keizer
van Duitschland en Koning van Boheme, de vierde r,an dien naarn, r,erhief het
graafschap Luxemburg tot hertogdorn.
Karel's zoori, wenceslas II (1383-1449), die hern na zijn broetler 

'wenceslas 
I in

Luxernburg opvolgde, gal het hertogdorn als onderpanrl voor een toegezegden bruicl-



schat aan zijn nicht Elizabeth van Görlitz, eerst gehuwd rnet Antonie van Bur-
gondiö, hertog van Brabant, later met Jan van Beieren, Daar deze beide huwe-

lijken kinderloos bleven, maar vooral omdat de pandvrouw in conflict kwam rnet
de Luxernburgers, tlie van dit regentschap niets moesten hebben en Willem lII,
Markgraal van Meissen, tot hertog verkozen, verkocht zij al haar rechten op
Luxernburg aan den Hertog van Burgondiö, Philips den Goeden. Deze verdreel
graal Willern en irlclus werd ook Luxemburg in 7444 een deel van het Burgon-
dische gebied, olschoon Philips eerst na Elizabeth's dood in {451 den titel van
Hertog van Luxemburg aannam. Intusschen echter noemde Wenceslast broeder
en opvolger, Sigismund (1419-1437), de laatste Duitsche keizer uit het Luxemburg-
sche Huis en Koning van Boheme en Hongarije, zich ook Hertog van Luxemburg,
evenals zijn schoonzoon en opvolger Albrecht II, terwijl ook diens dochter Anna
en Ladislaus tevergeefs aanspraak op het Hertogdom rnaakten.

Na den dood van Karel den Stouten kwam T-uxernburg rnet de overige Bur-
gondische landen, door het huwelijk van l{aria r.an llurgondiö met Maxirniliaan
van Oostenrijk, aan het Habsburg-Oostenrijksche Huis en toen Karel V, in 1555,
ten behoeve van zijn zoon Philips II afstand van de regeering deed, aan de Spaansche
rnonarchiel het bleel welisr.r'aar als een deel der Burgondische landen bij het Duitsche
rijk.

In 1659, bii den Vrede der Pyreneeön, moest Spanje een deel aan Frankrijk afstaan
en in 1713, bij den Vrede van Utrecht, kwam het hertogdom, met uitzondering van
clat deel, weer aan het Huis Habsburg. Het behoorde dan tot de Oostenrijksche
Nederlanden, tot het in 7795 in handen der Franschen viel, die het in 1797 bij den
Vrede van Campo-Forrnio, ollicieel in bezit kregen en onder wier bewind het het
Departement der Wouden vorrrrde.

Later bepaalde het Weener Congres (1815), dat het tot Groot-Hertogdorn verheven
Luxernburg, deel van den Duitschen bond zou uitmaken en dat de Koning der
Nederlanden, Willem I, Groothertog zou zijn, als compensatie voor het verlies van
zijn l"{assausche erflanden. Het land kreeg dezelide grondwet als het Neclerlandsche
Koninkrijk en werd ook geheel als een provincie van dat rijk behandeld, hoewel de
hoofdstad een f)uitsche bondsvesting bleei. Bij het uitbreken van den Belgischen
vrijheidsoorlog, schaarde Luxernburg, rnet uitzondering der bondsvesting, zich aan
de zijde der Belgen en zond zijn algevaardigden naar het Congres te Brussel, waarna
de Londensche Conferentie in 183{ het hertogdom volgens de taalgrens in tweeön
splitste. Het westelilk deel u--�et de Waalsch sprekende bevolking, werd de Bel-
gische provincie Luxemburg, terwijl de oostelijke helft, met een Duitsch sprekende
bevolking, als Groothertogdorn lid van den Duitschen bond bleel Na het ver-
dwijnen van dien bond, in 1866, komt het Groothertogdom volgens het verdrag
van Londen (1867) als neutraal land onder garantie der rnogendheden.

Na het overlijden van Groothertog Willern III, Koning der Nederlanden in 1890,
kwarn Adoll van Nassau aan de regeeling, maar door diens hoogen leeitijd moest
zijn zoon, Willem Alexander, reeds in {902 als regent optreden en hem in 1905,
na zijn overlijden, opvolgen. Helaas, ook den laatsten was het slechts korten
tijd vergund het roer van het Schip van Staat in handen te houden. Met het oog
op zijn slechte gezondheid en bii gebrek aan een mannelijken troonopvolger regelde
hij in {907, in overleg met de regeering, de troonopvolging zoodanig dat zijn oudste
dochter Maria Adelheid (geb. 1894) aan de regeering zou komen. Hii overleed in
Februari 7972, rnaar reeds in 1908 moest zijn echtgenoote, Maria-Anna van Bra-
ganza, het regentschap waarnernen. Den {8un Juni 1912 legde de ionge Groot-
hertogin den eed op de grondwet af; haar zuster Charlotte, gehuwd met Prins Felix
van Bourbon-Parma, volgde haar in Januari 1919 op.
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Gaarne betuig ,ik hierrnetle dat ik koflie FIag in rnenig geval heb aan-
geraclen en clat ik zell nu geen andere koflie meer gebn..-�iü.

D" R. R. te, Ilr.
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Beschriiving der Blazoenen N"" I tot g.

Aarlen. (Arlon). !1,6-95 inwon_ersl 509 hectaren oppervlakte.
lYupqn : gedwarsbalkt van zilver en azuur van tien stukken, over
alles heen een leeuw met dubbelen staart van keel, gekroonä van
goud.
B_astenaken. ( Bastogne). +.081 inwoners; 1,3-16 hectaren oppervlakte.
Wapen : gedeeld van keel en azuuri over alles heen hef beeld der
Heilige Maagd met het Kind, in natuurlijke kleuren.
Marclee. 3,813 inwoners; 1,500 hectaren oppervlakte.
Wapen : in zilver een kasteel van keel, gevoegd van sabel, voorzien
van een poort met valdeur, waarboven een schildie van zilver.
beladen met vier omgewende leeuwen van sabel; het kasteel in
het schildhoofd vergezeld van twee zespuntige sterren eveneens
van keel.

tlrton. 3,219 inwoners; 1,515 hectaren oppervlakte.
Wapen : in keel,twee schuingekruiste omgekeerde, gouden pijlen,
gepunt en gevederd van zilver.

Eouillon. 2,831 inwoners; 5,083 hectaren oppervlakte.
Wapen : in keel een dwarsbalk van zilvei.- Deze oude hoofclstad
van het voormalige hertogdom van dien naarn voert even als
Leuven iret blazoen der hertogen van Neder-Lotharingen. De her-
togen van Bouillon waren tevens hertogen van Neder-Lotharingen,
totdat Godfriecl van [3ouillon, in 1096, zijn bezitting aan den Bis-
s_chop van Luile verl<ocht. (Zie ook de belchrijving i'an het wapen
der provincie [,uik.)
Neufchäteau. 2,491 inwoners; 838 hectaren oppervlakte.
Wapen : in zilver het beeld vau St-ffIichiel in natuurliike kleuren.
La Roche en Ardenne.2,079 inr.vonersl 2,066 hectaren oppervlakte.
Wapen : in keel een leeuw van zilver riet dubbelen staait, getongd
en genageld van goud en over alles heen een barensteel van azullr.
La Roche in de Ardennen was eertiids de hoofdstad van het ver-
maarde graafschap van dien naam, hetwelk in 1199 bii het verdrag
van Dinant aan het Huis Luxemburg kwam. Wenceslas van Luxem-
burg, Keizer van Duitschland en Koning van Boheme, begaf
zich met zjjn hoi, in September 1384, naar deze stad en bevestigde
haar privilegiön die zij van zijn voorgangers ontvangen had. In
1407 begiftigde hij haar met het boven omschreven wapen. Het is
de Boheemsche leeuw, maar ongekroond en gebroken door een
barensteel.
St-Mard. 2,270 inwoners; 1,986 hectaren oppervlakte.
Wapen : gevierendeeld; 1 en 4, in zilver een leeuw van sabel, gena-
geld en getongd van keel; 2 en 3, in azuur een leeuw van goud,
genageld en getongd van keel.
Chiny. 728 inwoners; 3,491 hectaren oppervlakte.
Wapen : in azuur drie zwemmende visschen van zilver, in het
schildhoofd vergezeld van een gouden kroon.

t r t r  CoffeTnevr i ie kof f ie Hog verrost  door f i inheid von smooft .  r r r r
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-  f .  HOUFFALIZE . ! +j ST. HUBERT r!
Province de Luxembourg
:  Provincie Luxemburg 3

N o .  l 2

Province de Luxsmbourg
- :  Provincie Luxemburg ;

,-Hoewel ik in den beginne eenigszins sceptisch tegenover de met koflie
HAU bererkte resul taten s. tond,  w:rs t le u i t -s lag ve.bluf fend en gebruik ik
sinds geruirnen tijd, tot rnijne groote t""i"ä""i"ia, ä;;; üfli".

D" B. M., te A.
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Beschriiving der Blazoenen N"' l0 tot 12'

10 Durbuy. 318 inwonersi 422 hectaren oppervlakte'

. wanen : in zilver viif dwarsbalken Yan azuur,-.over alles heen een
ü",i*'nu" tä. Hät graaischap Durbuv. eertijds in het bezit van
iiää""iäät'f;;; a["-""u-, werd in tt63 aoö. Hendrik !V. dep
Eii"ä;;. ;iäuf'"r" 1"""Äuitg, met alle erfleenen die hij -in de
ät*i."E"frp"tt t-uro"h" en Durbuy bezat, aan zijn zuster, Alida 'an
Tlenegouwen, afgestaan. Nadut het graafschap, eYenals anclere do-
;;i;ä, ""iiot"tt was gegaan en vervolgens door Thibaut 'an Bar
üäiäi:"ia *ai, bi""f he"t äan het Luxem-burssche H-uis. Dit lssfs-ter
ä"äär aä zware oorlogslasten gebukt gaande en in scllulden geraakt,
zas. zich in 7354 genoodzaakt het te verkoopen. Achtereenvolgens
*äd to"n het gräafschap bezit van verschillend_e geslachten waar-
onder ook het ögenwoordige Belgische vorstenhuis.

1t Houffalize. 1,314 inwoners; 508 hectaren oppervlakte.

Wapen: in keel een lelie van ziiver.

t2 Saint-Hubert. 3,178 inwoners; 3,770 hectaren oppervlakte.

Wapen: in azuur Sint Hubertus met-het \grt, staande o.Peqt lossen
srond. alles van soud. Het stadie Saint-Hubert ontwikkelde zich,
Jinds het begin dör IX" eeuw in de schaduw van het klooster van
At"bra. Dit llooster. dat in 687 door Sint Bdrdgise gesticht was,
kwam na den dood vän den heilige totaal in verval, maar werd door
bisschop Walcand van Luik herbouwd. Dg plgh -was de bakermat
van den grooten apostel der Ardennqrl, Sinl Hubertus-, die in 728
te Tervue-ren overläed en in de Sint-Pieterskerk te Luik begraven
werd. Den 30 September 825 werd het lichaarn op verzoek der
kloosterlingen naär hun abdiil<erk gvergebracht, waarna ab{ii en
plaats tevens den naam van den heilige verkregen. Thans is Saint-
Hubert een aanzienliike bedevaartplaats.

r , r r r r r r r r r r r r  M e e r  g e n o t  d o o r  k o f f i e  H o g .  t t t l t l t l t r r t r
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3-i vtELSALM i.l
Province de Luiembourg
:  Provincie Luxemburg :

No .  14

a
ary

N ' 1 5 .

N' 16. N. 17. N' 18.

N' 19. N. 20. N' 21.

l i iets behoeven u'i j  te rnissen als rvij hct cultuurgif, coffeine, wil len mijden,
imilers in de kolfie HAG viDden Ni j eel vercdelde boonenkoffie wi_il de
o l laangena,ne  b i i te r r .smua l t  der  co f fe i r re  o r r tb rec l< t ,  zoodat  he t  p i t t iqe ,  vo l le  en
vcrzad- igcnde a lo rna  dcr  t i j r rc  ko f t ie -mela l rge  des  to  n f , .c l ' r r ra r  voren" i reed. t .

Dr. V. 4,, te Ä.
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Beschrijving der Blazoenen N^ 13 tot 21.

Bertrix. 3.772 inwoners; 4.186 hectaren oppervlakte.
'Wapen 

: in zilver drie schuinlinks geplaatste hoelijzers van een ezel van sabel,
geplaatst I en 2 en gcnageld r':ur goutl. Onder het oude regirne was de heerliikheid
Bertr ix  een (  terre h 'anche u (rp i j  lendeoed),  s: r rncnsesteld u i t  de dr ie doroen
Br r l ha imon f ,  Rena r r r r r on t  en  ßoha i l r r on t .  H t t  had  oo l i  d r i e  hee ren ,  en  r ve l : - de
Hertog van Bouillon, de Graal van Lörvenstein-Rochefort en de Abt van Sint-
Hubertus, clie door hnn :urrbtenrren, gezamenlijl< het bestuur lieten uitoefenen.
Maria Theresia (1740J780), Vorstirr vzrn de Oostenrijksche landen, Milaan en de
Zuideliike Nederlanden. nraalite aan dezen sans van zaken een einde door
Bertrix met haar Hertogdonr Luxemburg te-veieenigen. Voordien hadden de
Oostenrijksche- en Spa:rische pogingen tot ingrijpenl steeds gefaald door het
ve rze t  dä r  bu rge rs  va r i  Be r t t i r .  r i i J r l : i a rb i j  den  r i a im  ynn .  g ra r . r " rw t j es , , ( baude t s )
hadden aangenornen, een scheldnzrarn, hun door een hoogen Oostenriikschen
Iunctionaris legeven. l)e clrie ezelshoelijzers in het gemeente'liapen s1'mboiiseeren
dezen volksrvil cler bur.r;ers van Rertrix.

Vielsalm. 3.456 ir-rwouers; 2.849 hectaren oppen,lakte.
'Waoen 

: in zilver trvee alsewende zalmen r,an keel. Het is het blazoen van het
oveioude Graafschap Salm", waarvan \rielsah-n cle hoofdstad was. Dit graafschap
was een stichting van Hemran I van Salm, clen Duitschen tegenkoning van
Hendrik IV (1080:1088) en broeder van Graal Koenraad I van Luiemburs'(1050-
1096). Toch komt de naarn al yoor bii de verdeelins van Lotharingen in het
rnidden _der IX" eeuw, :rls <,Pagtrs Salme >, terrvijl als..eeiste graaf Wilde-rick (t 900)
genoemd wordt, Het kasteel < Sahn )), waarva.n de rurnes nog aanwezlg zrjn, vinden
ive reeds in de IX" eeurv lerr-neld. Vermoedelijk rvas h--et oor.pöttlielijk een
Romeinsch < Castel'lurn r>

14
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Niets behoeven wij te missen als wij het cultuurgif, coffeine, willen mijden, immers
in de koffie HAG vinden wij een veredelde bmnenkoffie wijl de onaangename bittere
smaak der coffeine ontbreekt, zoodat het pittige, volle en verzadigende aroma der fijne
koffi.e-melange des te meer naar voren treedt.

Dr. V. A, te A.
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I .3 VIELSALM 3.I
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No .  14

HFIg.
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Bertrir. 3.772 inwoners; 4.186 hectaren oppervlakte.
wa.pen : in zilver drie schuinlinks geqlaatste hoefiizers van een ezel van sabel,
qeplaatst 1 en 2 en gelage$ van_go.ud.. onder_het oude regime was de heerliikheid
Bertlix €en ( tenre lranche >l (yrij landgo_ed), samengesield uit de drie d'orp"n
Burhaimont, Renaurnont en Bohaimont.-Het had ooli d.ie heeren. en wel :'de
Hertog van Bouiltron, de GraaI van Löwenstein-Rochelort en de Äbt van Sint-
!!ub-erqg9, die door hun ambtenaren, gezanrenlijk het bestuur Jieten uitoefenen.
Llqrja_^-fheresia (!740;1780). Vorstin van tIe Oostenrijksche landen, llilaan en de
Zuidelijke Nederlanden, maakte aan dezen gang van zaken een einde door
Bertrix met haar Hertogdom Luxemburg te-veibenigen. Voordien hadden de
Oosten'rijks_che- en Spqansche pogingen iot ingrijperi steeds gefaald door het
verzet der burgers van Bertrix, die daarbij den naarn van a grauwties > (baudets)
l-radden aangenomen, een scheldnaam, hun door een hoogen Obsterrriikschen
f-unctionaris ggggu"n. De drie ezelshoefijzers in het gemeenteiapen symboiiseeren
dezen volkswil der bulgers van Bortrix.-

Vielsalm. 3.456 inwoners; 2.849 hectaren oppervlakte.
Wapen : in zilver tlvee afgewende zalmen van keel. Het is het blazoen van het
overoude Graafsc"hap SaL}. waarvan Viel_salm de hooldstad was. Dit graalschap
was _een stichling van Hernran I van Sal.m, den Duitschen tegenköning van
Hgndrik lV ({080-1088) en broeder van Gnaal Koenraad I van Luiemburg11050-
1096). Toch kornt de naam al voor bij de verdeeling van Lotharingen in het rnid-
den der IXe eeuw, als <Pagus Salrner, terwijl als eerste graa[ Wilderick (om-
streeks 900) genoemd wordt. Het kasteel r Salm )) waarvan de ruines nog aanwe-
zig zijn, vinden we reeds in de IXe eeuw vermeld. Vermoedelijk was Let oors-
pronkelijk een Rorneins<'h < Castellunr r.
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