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De keythong, een Engelse term voor een vorm van een mannelijke 

griffioen of voor de Ormond knoop 
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Minnetapijt (fragment), Basel ca 1450 

Kunstgewerbemuseum, Berlin 

Bron: //common.wikipedia.org/wiki/File: Schweitzer_Tapisseur 

Intussen is het aantal afbeeldingen van keythongs en griffioenen enorm toegenomen. Onder 

deze afbeeldingen ook uit de Oudheid en Middeleeuwen. 

 

De term keythong wordt slechts eenmaal in de Britse heraldiek genoemd. De term wordt 

gebruikt door de College of Arms voor de wapenbeschrijving van de Earl of Ormonde: a pair 

of keythongs. Hij leefde in de tijd van Edward IV (of York, 1442-1483): 

Een afbeelding, ontleend aan het College of Arms manuscript, vinden wij bij Brocklebank 

(2004). Hij beschrijft het fabeldier als The beast that was drawn next to the phrase ‘peyr 

(paar) keythongs’ in the College of Arms manuscript. 

 

 

Een keythong, een mailed griffin of een ormogriff? 



 

Er zijn echter twijfels over de betekenis van deze term. De afbeelding staat in de beschrijving 

naast het woord keythong, waardoor sommige heraldici menen dat een keythong een 

mannelijke griffioen is met in plaats van vleugels ‘rays’ of ‘spikes’. Kijkende naar de 

tekening, dan zie ik daar stekels in. Andere heraldici menen echter dat de term op een 

bepaalde knoop duidt. Deze knoop heet dan ook wel de Osmond knot. Mocht het laatste 

correct zijn, dan moet een andere naam bedacht worden voor deze speciale griffioen. 

Brocklebank denkt aan mailed griffin (vert. gemaliede griffioen) en aan Ormogriff. De 

etymologie van deze laatste term en van keythong worden niet gegeven. Mocht U een 

(mogelijke) verklaring voor één of beide termen hebben, dan vraag ik U deze aan de redactie 

door te geven. (Niet meer van toepassing, 2015.) 
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