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Het wapenboek is een heraldisch repertorium van het middeleeuwse graafschap
Vlaanderen, een doeltreffend en betrouwbaar naslagwerk voor de nieuwsgierigen, de
onderzoekers en de beheerders van publieke fondsen en bibliotheken.
Het werk is gebaseerd op 120 wapenboeken, ontworpen tussen 1190 en 1658, en
betreft middeleeuwse wapenboeken, latere kopiën en enkele wapenboeken uit de
XVIde et XVIIde eeuw, die evenwel een heraldisch beeld geven van het middeleeuwse
Vlaanderen.
Het boek telt meer dan 3.000 rubrieken, waarin meer dan 11.000 referenties werden
ondergebracht en alfabetisch gerangschikt, met 5.900 wapenbeschrijvingen, waarvan
meer dan 4.800 in kleur afgebeeld, 336 daarvan met helmteken. Het werk omschrijft
daarnaast meer dan 1.500 zegelbeschrijvingen en 1.500 wapenbeschrijvingen uit
andere wapenboeken, die de juistheid van de gevonden beschrijvingen bevestingen,
verbeteren of aanpassen.
De 3.000 rubrieken betreffen voor 39% personen, voor 37% heerlijkheden, steden of
instellingen en voor 24% families. De personen en families zijn op gelijke basis te
situeren in België en in het Noorden van Frankrijk. De heerlijkheden bevinden zich
voor de helft in België, waarvan 45% in Oost Vlaanderen, 35% in West Vlaanderen,
15% in Henegouwen en 15% in de rest van het land. Voor de 45% in Frankrijk,
bevinden zich driekwart in “Le Nord” (59) en een goede 20% in de “Pas-de-Calais”
(62). De overige 5% betreft Nederland.
Het wapenboek bevat eveneens de index van de 120 geraadpleegde wapenboeken, een
heraldische tafel met de beschrijving en een kleurenafbeelding van 3.150 wapens, een
tafel van de wapenkreten, van de helmtekens voorzien van 356 afbeeldingen, een
tafel van de postcodes van de huidige plaatsnamen van de heerlijkheden, een
naamindex per wapenboek, een kopie van het wapenboek van C Gailliard en de
bibliografie.
Het totaal telt 780 paginas in A4 (Gewicht +/- 2,2 kg - ISBN: 9789080896642)
De verkoopsprijs bedraagt 112 €, verzendingskosten inbegrepen.
Het werk kan besteld worden via E-mail.
	
  

