
WAPENBOEK VAN HET HERALDISCH COLLEGE 1973 - 2023 

Het Heraldisch College (HC) bestaat 50 jaar in 2023. Voor deze gelegenheid organiseert het op 18 maart 2023 

te Brugge in het Sint-Lodewijkscollege (in de nabijheid van het station), een congres met heraldiek als thema.  

Het HC heeft tijdens deze 50 jaar als hoofddoel personen of familieverenigingen, die een heraldisch wapen 

wensen te bekomen, te begeleiden in het ontwerp en hun wapen te laten registreren via een publicatie in het 

tijdschrift Vlaamse Stam.  

Ter gelegenheid van dit congres gaat het HC de 542 toegekende familiewapens chronologisch, samen met de 

wapens van regionale FV-afdelingen, in een boek uitgeven. 

De wapens staan per drie op een bladzijde afgebeeld met hun beschrijving en verwijzing naar Vlaamse Stam 

waar de oorspronkelijke publicatie gebeurde. 

Het werk biedt eveneens een heraldische tafel van de wapens en helmtekens gevolgd door een alfabetische 

lijst van de wapenspreuken, de familienamen en de lijst van de voorintekenaars.   

Samen met het boek krijgt u toegang tot een pdf-bestand van alle teksten verschenen in Vlaamse Stam met 

daarbij een alfabetische lijst van de wapens, de helmtekens en de spreuken, om verdere opzoekingen toe te 

laten. 

 
PUBLICATIEDATUM: 18 MAART 2023 

 
Het werk bevat 300 pagina’s.  

Formaat 21 x 29,7 cm, genaaid, beperkte oplage 

542 wapens van families en 19 FV-verenigingszegels 

De voorintekenaars moeten inschrijven en betalen voor 31 december 2022.  

De lijst van voorintekenaars wordt opgenomen in het jubileumboek. 

De prijs tot en met 18 maart 2023 is 45 €, na 18 maart 2023 is de prijs 55 €. 

Verpakking en verzendingskosten: voor België 9 €; voor Nederland en omliggende landen 18 €. 

Gelieve de bestelbon door te sturen aan:  

Michel Louwette, secretaris van het HC 

E-mail, heraldisch.college@telenet.be 

tel: 016/ 884 754 (tussen 18 u en 20 u) 

De betaling kan gebeuren door storting op rekening: BE89 7340 3251 2385 

 
 

 

 

  

Kopiëren of scannen     BESTELBON 
 
 
Ondergetekende: 
 
Adres:  
 
E-mail:  
 
 
schrijft in voor .... exemplaar (exemplaren) van het Wapenboek van het Heraldisch College en stort daarbij de som van ......... € 
op het rekeningnummer BE89 7340 3251 2385 van het Heraldisch College met vermelding WAPENBOEK. 
 
 

 Het exemplaar of de exemplaren worden mij per post verzonden na het congres; de verzendingskosten zijn samen met 
de inschrijving gestort. 

 
 
                                                             Handtekening ............................................... 
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DE WAPENSCHILDEN IN DE ZEGELS  

VAN DE VERENIGINGEN 

HERALDISCH COLLEGE (HC) 
Voor een herautstaf omwikkeld van sabel en goud getopt 
met het FV-boompje, een schild van keel, een ingedreven 
punt van goud beladen met een vijfbladige bloem van 
sabel, bezaaid met schildjes van zilver. 
Motivatie: de bloembladeren (5) staan voor de 5 Vlaamse 
Provincies en de bloemkern voor het gewest Brussel. De 
zilveren schildjes staan voor de maagdelijke wapens die, 
eenmaal ingevuld, voorgelegd zullen worden aan het college 
ter registratie. 
Gepubliceerd in Vlaamse Stam, 2020, p. 319.  

Vlaams Centrum voor 
Genealogie en Heraldiek (VCGH) 

In goud een gebladerde boom van sinopel beladen met een 
schild van zilver; een schildhoofd van sabel met twee 
ineengeslagen handen van zilver. 
Motivatie: de boom met het schild staat voor genealogie en 
wapenkunde; de handdruk verwijst naar de figuur in het 
wapen van de gemeente Handzame waar het documentatie-
centrum gelegen is. 
Gepubliceerd in Vlaamse Stam, 2020, p. 319.  

HISTORIES 
In goud een onderbroken paal van sabel, in het bovenste 
deel  een uitkomende vlam van goud, in het onderste deel 
een wortelgestel van goud komende uit de bovenrand.  
Zegelrand van goud met letters van sabel: de toekomst 
heeft haar wortels in het verleden. 
Motivatie: de vlammen staan voor: de passie die 
erfgoedvrijwilligers delen voor de studie van het verleden en het 
beleven van erfgoed, de warmte en sociale cohesie die ontstaat 
wanneer mensen zich verenigen; de wortels staan voor: 
geschiedenis en ons verleden, het  wijdvertakte netwerk van 
erfgoedvrijwilligers die met hun erfgoedpraktijken voeding 
geven aan cultuur en de brede samenleving; de H staat voor 
Histories, Hoofd, Hart,Handen en Hereniging. 
Gepubliceerd in Vlaamse Stam, 2023. 
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4 - DUGARDYN  
In zilver een uitgerukte boom van sinopel, getwijgd en 
gebladerd van hetzelfde.  
Helm: gevoerd en gehecht van keel.  
Wrong en dekkleden: van sinopel gevoerd van zilver.  
Helmteken: een scherm van zilver, omzoomd van sinopel 
waaraan zeven kwastjes van hetzelfde, beladen met de 
boom van het schild.  
Oud wapen aangevraagd voor Luc Dugardyn. 
Gepubliceerd in Vlaamse Stam, 1974, p. 460.7. 
Geregistreerd bij het HC op 1 juni 1974. 

 

5 - WALTENIER  
In goud een keper van keel vergezeld van drie uitgerukte 
bomen van sinopel.  
Helm: gevoerd en gehecht van keel.  
Wrong en dekkleden: van keel gevoerd van goud.  
Helmteken: een uitgerukte boom van het schild.  
Nieuw wapen aangevraagd voor Guy Waltenier. 
Gepubliceerd in Vlaamse Stam, 1975, p. 248.1. 
Geregistreerd bij het HC op 29 november 1974. 

 

6 - SPIERINCX  
In sabel drie boven elkaar geplaatste naar rechts 
zwemmende spieringen van goud.  
Helm: gevoerd en gehecht van keel.  
Wrong en dekkleden: van sabel gevoerd van goud.  
Helmteken: een antieke vlucht van goud.  
Oud wapen aangevraagd voor Albertus Jacobus Spierings. 
Gepubliceerd in Vlaamse Stam, 1975, p. 248.3. 
Geregistreerd bij het HC op 29 november 1974. 
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7 - VAN MARCKE  
In keel een spade van zilver met een pik en een pikhaak 
van hetzelfde schuingekruist er overheen.  
Helm: gevoerd en gehecht van keel.  
Wrong en dekkleden: van keel gevoerd van zilver.  
Helmteken: elf gevulde korenaren van goud.  
Nieuw wapen aangevraagd voor Antoon Van Marcke. 
Gepubliceerd in Vlaamse Stam, 1975, p. 256.1. 
Geregistreerd bij het HC op 29 november 1974. 

 

8 - DE CEUKELAIRE  
Gedeeld 1. in zilver een sleutel van keel 2. in lazuur drie 
vijfpuntige sterren van zilver, geplaatst 2 en 1.  
Helm: gevoerd en gehecht van keel.  
Wrong van lazuur en zilver, dekkleden: rechts van lazuur, 
links van keel, beide gevoerd van zilver.  
Helmteken: een sleutel van het schild tussen een vlucht van 
zilver.  
Nieuw wapen aangevraagd voor Ernest De Ceukelaire. 
Gepubliceerd in Vlaamse Stam, 1975, p. 256.3. 
Geregistreerd bij het HC op 29 november 1974. 

 

9 - VAN VYVE  
In lazuur een keper van zilver, vergezeld van drie 
zespuntige sterren van hetzelfde.  
Helm: gevoerd en gehecht van keel.  
Wrong en dekkleden: van lazuur gevoerd van zilver.  
Helmteken: een ster van het schild.  
Oud wapen aangevraagd voor Jacques Van Vyve. 
Gepubliceerd in Vlaamse Stam, 1975, p. 644.1. 
Geregistreerd bij het HC op 31 januari 1975. 
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HERALDISCHE TAFEL VAN DE WAPENS 

3-1: HERAUTSTUKKEN – BALKEN 

 

In lazuur een dwarsbalk van goud beladen met een sleutel van 
sabel met dubbele baard en B-vormige ring, vergezeld van 
drie bellen van zilver.  

209 BELLES 

 

In lazuur een dwarsbalk van goud, vergezeld in het hoofd van 
een verkort krukkenkruis en in de voet van een open boek van 
hetzelfde. 

158 VAN DE CRUYS 

 

In goud een dwarsbalk van keel, vergezeld in het tweede 
kanton van een schild in zilver drie palen van keel.  

354 PITTOORS 

 

In zilver een dwarsbalk van keel beladen met drie wassenaars 
van zilver, vergezeld boven van een roos van keel, onder van 
een watersnip van sabel.  

251 VAN CANNEYT 

 

In zilver een dwarsbalk, vergezeld boven van een schuinlinks 
geplaatste ganzenpen, onder van twee speren schuingekruist, 
alles van keel. 

294 CORIJN 

 

In goud een dwarsbalk van lazuur, vergezeld boven van twee 
plompenbladeren van hetzelfde, onder van een malie van 
keel; een versmalde zoom van lazuur. 

276 BORREMANS 

 

In zilver een dwarsbalk van sabel beladen met vier hoefijzers 
van goud, vergezeld boven en onder van een sint-
antoniuskruk van keel. 

348 THUYS 

 

In zilver een dwarsbalk van sabel beladen met een lopende 
wolf van goud, vergezeld van drie diamanten van natuurlijke 
kleur.  

426 VAN DER WOLF 

 

In goud een dwarsbalk van sinopel vergezeld boven van drie 
kwartels, onder van een brouwersschop en brouwersriek, 
schuingekruist, alles van sabel. 

256 CAILLIAU 

 

In keel een dwarsbalk van zilver beladen met twee 
hermelijnstaartjes van sabel, erover een roskam van zilver, in 
de voet een ster van goud. 

367 DONCHE 

 

In keel een dwarsbalk van zilver, beladen met twee afgewende, 
twistende raven van sabel, gebekt en gepoot van keel. 

68 BECK 

 

In keel een traliewerk van zilver, over het geheel een 
dwarsbalk van hetzelfde, beladen met drie blokken van keel, 
elk rustende op een van de hoeken. 

135 DEN TEMPST 

 

In lazuur een dwarsbalk van zilver, vergezeld boven van drie 
klaveren van goud, onder van een gesloten boek van 
hetzelfde. 

166 LEYS 
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HERALDISCHE TAFEL VAN DE HELMTEKENS 
   
   
3-2: HERAUTSTUKKEN – KEPERS 

 

een ronde geleliede en tegengeleliede dubbele binnenzoom 
van sinopel, beladen met vier kepers van keel, de bovenste 
met afgesneden top. 

106 VERSCHOORIS 

3-3: HERAUTSTUKKEN – KRUISEN 

 

een Latijns kruis van sinopel tussen twee ploegscharen van 
zilver. 

18 VAN CAUWELAERT 

 

een patriarchaal kruis van sabel. 259 LAMSENS 

 

een verkort breedarmig kruis met een onderliggende 
dwarsbalk van lazuur en een paal van keel.  

499 DEWAELHEYNS 

5-1: NATUURLIJKE WAPENFIGUREN - MENSELIJKE FIGUREN 

 

een uitkomende man met aangezicht en handen van 
natuurlijke kleur, haren van goud, gekleed en gegordeld van 
hetzelfde, de roos van het schild in de rechterhand. 

131 KRUG 

 

een baljuw van natuurlijke kleur, gekleed van lazuur met 
opslag, handschoenen en gordel van zilver, de linkerhand 
steunend in de heup en houdend in de rechterhand een 
gerechtsroede van zilver. 

95 MONBALLIU 

 

een uitkomende boogschutter met baard en aangezicht van 
natuurlijke kleur; gekleed van sabel met gordel en 
handschoenen van zilver; voorzien van een tabbaard van 
het schild; dragende een ronde gerande hoed van sabel, 
links versierd met een zilveren pluim; spannende een boog 
van sabel met greep en eindpunten van zilver. 

134 VANDROMME 

 

een uitkomende jager met aangezicht van natuurlijke kleur, 
haar van sabel; muts en wambuis van sinopel, de muts links 
voorzien van een rechtopstaand haarbosje van sabel, de 
kraag van de wambuis van zilver, gordel en handschoenen 
van hetzelfde; met de linkerhand de kolf van een geweer 
van natuurlijke kleur vasthoudend, met de rechterhand de 
loop. 

229 STOVE 

 

een uitkomende landbouwer van natuurlijke kleur, gekleed 
van lazuur, een halsdoek van keel, op de linkerschouder een 
zeis met de greep van goud en het blad van zilver. 

296 ROTTHIER 

 

een uitkomende man van natuurlijke kleur gekleed van sabel, 
met opslagen, hoofddeksel en gordel van goud, houdend in 
de rechterhand een lint van keel, beladen met vier schildjes 
afwisselend van sabel en van goud, de linkerhand rustend 
op de heup. 

30 HENDRICKX 

 

een uitkomende man met gespreide armen, gezicht en handen 
van natuurlijke kleur, muts en jas van sabel houdende in de 
rechterhand een schrijfpen van goud en in de linkerhand een 
papierrol van hetzelfde. 

221 DE CLERCQ 

 

een uitkomende wildeman van vleeskleur met haar en baard 
van zilver, omgord en gekroond met eikenbladeren van 
sinopel, dragend op de rechterschouder een knots van het 
tweede. 

520 WILDERJANS 


