Ambtsketens en stadswapens: paperclips en leeuwenkleuren

Dit artikel verscheen in:
P. Niestadt, R. Kappers, Het leven in Schoonhoven. Geschiedenis van het bestuur van de stad
(Schoonhoven 2014)110-115.

0

Ambtsketens en stadswapens: paperclips en leeuwenkleuren
Rene Kappers
Afb. 1 Mw. drs Dorothé
Wassenberg-Welp,
burgemeester van Schoonhoven van 1988 tot 2005.
Zij was de laatste Kroonbenoemde burgemeester
van Schoonhoven en de
enige vrouwelijke burgemeester die de stad ooit
heeft gehad. Pose voor de
18de eeuwse archiefkist
van de schutterij. Het
stadswapen hierop heeft de
rode leeuw vóór.

Foto Niestadt, 4 sep 1999.
Collectie Gemeente
Schoonhoven.

'Vergeleken met die prachtige ambtsketen van jou lijkt die van mij wel van paperclips
gemaakt' sprak collega K5-burgemeester Veerhoek een beetje jaloers bij het afscheid van
Dorothé Wassenberg in 2005. Burgemeester mevrouw Wassenberg droeg die dag trots, maar
voor het laatst de Schoonhovense ambtsketen vanwege haar pensionering (Afb.1). Ze vertelde
niet dat Schoonhoven ook zo'n paperclips-keten had. De geschiedenis van de twee ketens en
de afbeelding van het stadswapen daarop, volgt hieronder.
De Schoonhovense 'paperclips keten'
In 1914 reed de trein van Schoonhoven naar Gouda voor het eerst. De Schoonhovensche
Courant deed uitgebreid verslag. Er werd een foto gemaakt op het nieuwe station van
Schoonhoven. De burgemeester droeg nog zijn oude ambtsketen: de paperclips-keten van
Schoonhoven! Later op diezelfde dag zou Van Sloten de nieuwe fraaie ambtsketen
aangeboden krijgen.1
Slechts 'model 1' voor de Nederlandse Zilverstad
Goud- en zilversmeden in Nederland boden in de tweede helft van de 19e eeuw seriematig
geproduceerde ambtsketting aan in verschillende varianten. De prijzen varieerden van zes
gulden tachtig tot achtentachtig gulden. “Model 1” was de simpelste schakel en de
goedkoopste. Dit model had de voorkeur van de Minister van Binnenlandse Zaken. De
Gemeente Schoonhoven kocht ooit deze goedkoopste variant zilveren ketting voor het
ambtsteken van de eerste burger van nota bene de Nederlandse Zilverstad. Geen wonder dat
de ‘Nijverheidsvereeniging van Goud- en Zilversmeden te Schoonhoven’ samen met hun
'Teekenschool' in 1914 een exemplaar aanboden van eigen ontwerp en makelij en met een
grotere statuur.
1

Schoonhovensche Courant 18 nov 1914, Uitgebreid verslag van de opening van de spoorlijn SchoonhovenGouda, gevolgd door een gedetailleerde beschrijving van de nieuwe ambtsketen; Gouda, SAMH, Collectie Van
Willenswaard, C.L. van Willenswaard, Typoscript 9 september 1934.
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Afb. 2 Burgemeester
P.K.P.J. van Sloten met de
oude ambtsketen,
geflankeerd door de heren
met een hoge hoed v.l.n.r.:
C. van Willenswaard,
A.A. Graves Kooiman,
Gerrit Greup, C.L. van
Willenswaard. 1909.
Detail foto Collectie van
Holten, planten
Julianaboom op het
Doelenplein, 11 mei 1909.

Onbekende fotograaf;
detail en bewerking RKa

Het draait om de penning
Sinds het Koninklijk Besluit van 16 november 1852, dat van kracht werd op 1 januari 1853,
dient de burgemeester als voorzitter van de Gemeenteraad tijdens de vergaderingen ‘een
zilveren penning’ te dragen als teken van zijn waardigheid. Op die penning staat aan één zijde
het wapen der gemeente en op de andere zijde het Rijkswapen (Afb. 3) Het Besluit bepaalt
verder dat de penning gedragen dient te worden aan een oranje zijden lint dan wel aan een
zilveren ketting.2 Naar verluidt -er is niets over bepaald- zou voor sommige gelegenheden het
Rijkswapen vóór moeten hangen; voor andere gelegenheden het gemeentewapen.3 Bij veel
ambtsketens is dan ook de penning draaibaar gemaakt. De penning aan de oude ambtsketen
was draaibaar door een haakje. Die aan de nieuwe niet; het gemeentewapen is immers toch
altijd zichtbaar boven de penning.
Afb. 3 Rijkswapen op de penning van
de oude ambtsketen van Schoonhoven.
Op de keerzijde het wapen van de
Gemeente Schoonhoven, zonder
kleuraanduiding. Deze penning is
'draaibaar' via het ophanghaakje aan
de ketting.
Collectie Gemeente Schoonhoven.

Foto RKa, 2013.
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B. Ter Molen-Den Outer, Ambtsketens van burgemeesters in Nederland, (Den Haag 1979) 30-40.
Ter Molen-Den Outer, Ambtsketens, 50.
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De eerste trein: een bijzondere gelegenheid voor een nieuwe zilveren keten
De prachtige ambtsketen werd op zaterdag 14 november 1914 in gebruik genomen.4 Hij werd
omgehangen tijdens een plechtige bijeenkomst in het stadhuis ter gelegenheid van de opening
van de spoorlijn Gouda-Schoonhoven. De gemeentebesturen van de andere betrokken
gemeenten, Bergambacht, Ammerstol en Stolwijk waren er getuige van dat Fred. A.Tepe,
ontwerper van de ambtsketen en directeur van de 'Teekenschool', deze bij burgemeester
P.K.P.J.van Sloten omhing.

Aangeboden aan de Gemeente Schoonhoven
door het
Bestuur der Teekenschool van de Nijverheidsvereeniging voor Goud- Zilversmeden
te Schoonhoven
ter gelegenheid van de Opening van de Spoorweg "Schoonhoven-Gouda"
op 14 nov: 1914.
Deze Ambtsketen is vervaardigd door de Leerlingen der School.
De Directeur
Fred. A. Tepe

Het Bestuur
C.L. van Willenswaard Cz Voorzitter
Joh. Lasonder Secretaris
W. Hooijkaas Penningmeester
B.H. Driesen
S. van den Oever

Afb. 4 Zilveren herinneringsplaat met inscriptie(zie kader) ter gelegenheid van de schenking aan het
gemeentebestuur van Schoonhoven van de ambtsketen door de 'Teekenschool' op 14 november 1914.
Aangebracht in het deksel van de eikenhouten cassette van de ambtsketen.
Foto: Rob Glastra, 2013.

4

Schoonhovensche Courant, 18 nov 1914, ‘Verslag’.
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De nieuwe ambtsketen werd aangeboden door de 'Teekenschool'. Hij werd voor rekening van
de Nijverheidsvereniging vervaardigd op de school of zoals die toen heette ‘De Teekenschool
van de Nijverheidsvereeniging voor Goud- en Zilversmeden te Schoonhoven’. Voor zo’n
particuliere vervaardiging op school moest destijds speciale toestemming worden gegeven
door de Minister. De keten was opgeborgen in een eikenhouten cassette die speciaal voor de
ambtsketen vervaardigd werd. In het deksel zit een zilveren plaat met een buitengewoon
fraaie gravure. De inscriptie staat hiernaast in het kader (Afb. 4).
De uitvoering door de Teekenschool
De keten was een ontwerp van schooldirecteur Fred. A.Tepe en werd gemaakt door leerlingen
van de school onder leiding van F.A.Hoogendijk, sinds 1904 leraar zilversmeden.5 De banden
die de schakels vormen zijn gegoten en geciseleerd. Ze zijn met zilveren parels versierd en in
het midden van elke schakel prijkt een edelsteen, een amethist. De twee schakels links en
rechts, met de wapens van de provincie Zuid-Holland en de schakel middenvoor met het
wapen van de gemeente Schoonhoven zijn geëmailleerd evenals de ‘sluitschakel’. Het
emailleren is door Tepe zelf gedaan.6
Afb. 5 Frontschakel van de ambtsketen van de
burgemeester van Schoonhoven, met het wapen van
Schoonhoven gedekt door een ‘stedekroon’, hier
verguld zoals oorspronkelijk. Randschrift
“Gemeente Schoonhoven A(nn)o 1914”. Het jaartal
verwijst naar het jaar waarin deze ambtsketen
geschonken werd. Aanhangend de ‘penning’ met
het Rijkswapen; op de keerzijde van deze penning
staat het wapen van de Gemeente Schoonhoven.
Foto: Rob Glastra, 2013; vergulding met behulp
van Photoshop, Rob Glastra.

Het geëmailleerde wapen van Schoonhoven op de frontschakel is gedekt met een zogenaamde
‘stedenkroon’, een gestileerde stadsmuur met torens en kantelen (Afb. 5). Dat is een andere
dan de ‘markiezenkroon’ of 'rangkroon' die de Gemeente Schoonhoven merkwaardig genoeg
sinds 1815 gebruikt bij het wapen.7 De enkele maal dat de Stad Schoonhoven in de 18de eeuw
een kroon gebruikte, was dat een 'gravenkroon'.8 Voordien is het gebruik van een kroon op het
stadswapen of -zegel onbekend.
De stedenkroon van de frontschakel was in 1914 verguld. Ook de velden van de
twee wapens van de Provincie Zuid-Holland waren -zoals het heraldisch behoort- verguld.9
Anno 2014 is van dit verguldsel geen spoor meer te bekennen.
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Van Willenswaard, Typoscript 1934, maakt ook nog melding van 'leraren en oud-leerlingen' van de school. De
inscriptie in de cassette zegt alleen 'leerlingen'. De vermelding in Ter Molen-Den Outer, Ambtsketens 138, dat
de keten onder leiding van L. Bosch zou zijn gemaakt, kan niet juist zijn; Bosch kwam pas in 1918 in dienst van
de school.
6
Van Willenswaard, Typoscript 1934.
7
J.A.de Boo, Heraldiek (Bussum 1973) 86, markiezenkroon, stedenkroon; J.A. de Boo, Familiewapens.
Kentekens van verwantschap (Den Haag 2008) 66: rangkroon met vijf fleurons of bladeren, zonder parels;
C. Pama, Heraldiek en genealogie. Een encyclopedisch vademecum (Utrecht/Antwerpen 1969) lemma's Markies
en Graaf; G.J. Lugard jr., 'De zegels en het wapen van Schoonhoven', in: E.C.M.Leemans-Prins, Zegels en
wapens van steden in Zuid-Holland (Den Haag 1966) 241-248, aldaar afbeelding 6, met vijf fleurons, vier parels.
8
Lugard, 'Zegels en wapen Schoonhoven', afb. 5.
9
Van Willenswaard, Typoscript 1934; Schoonhovensche Courant 18 nov 1914, ‘Verslag’.
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Op de geëmailleerde 'sluitschakel' die op de rug gedragen wordt, is een afbeelding
aangebracht van het zegel dat de stad Schoonhoven als autonome overheid gebruikte tussen
1323 en 1583 voor de bekrachtiging van haar besluiten (Afb. 6).10 Het randschrift op de
schakel is evenwel niet helemaal conform; er staat hier 'Opidi de Scoenhoven'. Het randschrift
van het originele stadszegel luidt: 'Sigilum opidi de Scoenhove ad ca(u)sa(s)'; vertaald “zegel
van de stad van Schoonhoven ten zake” ofwel het grootzegel van de stad. Op de sluitschakel
is aan de achterzijde de datum ‘14 Nov 1914’ sierlijk gegraveerd.
Afb. 6 Sluitschakel in de ambtsketen van de
burgemeester van Schoonhoven, welke op de rug
gedragen wordt. De afbeelding is ontleend aan het
oude ‘stadszegel ten zaken’ of grootzegel van de stad
dat gebruikt werd tussen 1323 en 1583. Gestileerd
wordt (waarschijnlijk) het kasteel van Schoonhoven
weergegeven. In beide deuropeningen links en rechts is
staande een sleutel met gesplitste baard aangebracht.
In het midden van de voorgevel een vierpas
rondvenster. Midden boven de gevel het wapen van
Schoonhoven. Randschrift ‘Opidi de Scoenhoven’
(Latijn: stad van Schoonhoven).
Foto R. Kappers, 2013.

De keurtekens: geschiedvervalsing ?
Op het eerste oog draagt heden ten dage de schakel met het geëmailleerde gemeentewapen
van Schoonhoven aan de achterzijde netjes de keurtekens van de Waarborg: 1e gehalte zilver,
kantoorteken Schoonhoven, maar daarbij heel merkwaardig de jaarletter ‘Y’ van 1983!
(Afb. 7) Is dit geschiedvervalsing of wat anders ?

Afb. 7 Waarborgkeurtekens op de steunplaat van de restauratie van de ambtsketen. V.l.n.r.
Klimmende leeuw voor 1e gehalte zilver, Minervakop met letter ‘M’ van Waarborgkantoor
Schoonhoven, Jaarletter ‘Y’ van 1983, meesterteken JB in cirkel van J.H.N.Bekker, docent
goudsmeden Vakschool Schoonhoven.
Foto: RKa, 14 april 2011.

Het meesterteken (JB in cirkel) bleek na onderzoek, van J.H.N. Bekker te zijn, docent
goudsmeden aan de Vakschool. Bekker restaureerde de ambtsketen in 1983 op verzoek van
burgemeester Schouwenaar, en Pro Deo.11 Omdat de verbindingsogen van de schakel met het
gemeentewapen versleten waren en de schakel zelf door slijtage verzwakt was, maakte
10
11

Lugard, 'Zegels en wapen Schoonhoven'.
Jan Bekker, email correspondentie RKa, 14 april 2011.
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Bekker een nieuwe steunplaat met ogen. Het gemeentewapen werd op de steunplaat met
kleine draadeindjes en moertjes gemonteerd en het geheel met de ogen aan de keten gezet. De
restauratie kan dus ook weer ongedaan gemaakt worden, zoals dat restauratietechnisch hoort.
Gelukkig treffen we verder nog de originele keurtekens van 1914 van de Waarborg aan.
Ze zijn verspreid over het werk -zoals het hoort- aan de achterzijde. Op de sluitschakel staat
het meesterteken van Fred.A. Tepe (F punt T in rechthoek); op de schakels met de wapens
van Zuid-Holland staat de jaarletter ‘E’ van 1914 en staat -heel sleets- op de andere de
Minervakop met M, het kantoorteken van Schoonhoven. Het gehalteteken zal op de schakel
met het gemeentewapen staan, maar is dan door de steunplaat van Bekker aan het zicht
onttrokken.
Het stadswapen: rode leeuw vóór of de zwarte ?
Al sinds minstens 1323 gebruikt de stad Schoonhoven het wapen met de vier klimmende
leeuwen. Het vier-leeuwen-wapen prijkt dan ook prominent op de frontschakel van de
ambtsketen. Over de kleuren van die leeuwen is menige discussie gevoerd: de zwarte leeuw
vóór of de rode ? 12 En heraldisch vóór, betekent 'links boven'. Het wapen is afgeleid van het
wapen van de graven van Henegouwen-Holland die ook heren van Schoonhoven waren.13 Zij
zijn dit wapen blijkens hun muntslag gaan voeren kort na de dood van de Hollandse graaf
Jan I in 1299. Daarbij staat de zwarte leeuw vóór. De zwarte leeuw komt (oorspronkelijk) van
Vlaanderen, en staat op een goud veld. Hij kwam van vaderszijde in dit gevierendeelde
wapen. De rode leeuw is de Hollandse rode leeuw op een goud veld, welke leeuw van
moederszijde in het wapen kwam (Afb. 8).14

Afb. 8 De wapens van Willem III, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland en het wapen van Jan
van Henegouwen, heer van Beaumont. Beiden, gotisch schild met veld van goud, gekwartileerd, I, IV
zwarte klimmende leeuw, rood getongd en genageld; II, III rode klimmende leeuw, blauw getongd en
genageld. Het wapen van Jan van Beaumont met zilveren barensteel van drie hangers, omdat hij de
jongere broer was van de graaf. Ter gelegenheid van een toernooi in Mons (Bergen, Henegouwen) in
1310. Op deze afbeelding zijn de kleuren van tong en nagels niet weergegeven.
Tekst: 'Dit sijn Vlemynge ende Henewiers, die greve van Henegouwen, Jan van Henegouwen.'
KB, Wapenboek Beyeren, fol. 32v, www.kb.nl/bladerboek/wapenboek.
12

G.J. Lugard jr., 'Het gemeentewapen van Schoonhoven', De Nederlandsche Leeuw (1932) k.329-332; Lugard,
'Zegels en wapen Schoonhoven'.
13
R.Kappers en D. Mentink, 'De vrouwen en heren van Schoonhoven', in P. Niestadt, R. Kappers, Het leven in
Schoonhoven. De geschiedenis van het bestuur van de stad (Schoonhoven 2014) 38-49.
14
J.J. Grolle, De muntslag van de graven van Holland tot de Bourgondische unificatie in 1434 (Amsterdam
2000) 9, 87.
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De stad Schoonhoven zelf, en
menig ander, is met de
leeuwen door de eeuwen heen
niet altijd even consequent
geweest. De leeuwen zijn
nogal eens van plaats
gewisseld. Enkele
voorbeelden mogen hiervan
getuigen.15 Het meest
interessant zijn daarbij de 'niet
overschilderbare' wapens. In
de St.Janskerk in Gouda
bijvoorbeeld, staat de zwarte
leeuw vóór in een door de
Staten van Holland
aangeboden glasraam, evenals
in een tweede raam daar,
aangeboden door de
burgemeesters van Dordrecht,
Afb. 9 Schoorsteenstuk in de Raadszaal van het stadshuis te
respectievelijk uit 1596 en
Schoonhoven uit 1695. Links boven, het stadswapen met de rode
16
1597. In 1613 staat de
leeuw vóór. Foto RKa, 6 maart 2014.
zwarte leeuw achter, dus rood
vóór, op de toenmalige prent
van Schoonhoven van Guicciardini.17 Ook de bekende kaart van Blaeu uit 1649, zeer officieel
en minitieus gemaakt voor en door de stad Schoonhoven -waar Lugard aan voorbij ging-,
vertoont de rode leeuw vóór.18 Overschilderbaar zijn de volgende. Het schoorsteenstuk in de
Raadszaal uit 1695 (Afb. 9) dat ook de rode leeuw vóór heeft zowel als de 18de eeuwse
archiefkist van de schutterij in de hal van het stadhuis. Weer niet overschilderbaar zijn de
twee schuttersvaandels uit 1788, ook in het stadhuis. Zij voeren de zwarte leeuw weer vóór.
Kortom, geen onomstotelijk vast patroon in 200 jaar kleurgebruik. Het meest overtuigende
argument bij zwart vóór is naar ons inzicht echter de heraldische afkomst uit Henegouwen.
Het Gemeentewapen van 1815; vernieuwd in 1933
Bij de invoering van gemeentewapens in het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden in 1815
kreeg Schoonhoven een bevestiging van het gemeentewapen met -op eigen verzoek- de rode
leeuw vóór. De motivatie in dit verzoek aan de Hoge Raad van Adel is verloren geraakt, maar
de rode leeuw moest vóór; hetgeen geschiedde. De in 1924 nieuw aangestelde gemeentearchivaris G.J. Lugard was het met deze kleurstelling echter niet eens. Met een door hemzelf
ingesteld onderzoek overtuigde hij burgemeester, wethouders en de raad. De zwárte leeuw
hoorde vóór.19 Schoonhoven verzocht daarom de koningin in 1932 het wapen te wijzigen,
15

Lugard, 'Gemeentewapen Schoonhoven', geeft een volledige opsomming.
A. ten Bruggecate, Heraldische gids van de Goudse Glazen (Gouda 1949) 36, 38, en bijlage 'Lijst van de
geslachten, steden en gewesten waarvan de wapens voorkomen in de Goudse Glazen en vermeld worden in de
heraldische gids met op gave van het jaaar en het glas waarin het wapen werd geplaatst'.
17
D. Mentink, Schoonhoven vier eeuwen bezien en beschreven. Prenten, schilderijen en tekeningen uit de 16e 19e eeuw (Alphen aan den Rijn 1981) 14.
18
J.C. Visser, 'De plattegrond van Schoonhoven in het stedenboek van Blaeu', Tijdschrift v.h.
Kon.Ned.Aardrijkskundig genootschap 72 (1963) 5-8; H. van der Molen, Schoonhoven op de kaart van Blaeu,
Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK, 27 (2002) 18-32, met weergave van de briefwisseling ter
zake.
19
Lugard, 'Zegels en wapen', 247. Lugard vond een meerderheid van voorbeelden met 'zwart vóór'. Zijn
16
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hetgeen bij koninklijk besluit van 25 maart 1933 werd toegestaan. De zwarte leeuw staat
sindsdien vóór, zoals het heraldisch in het wapen van de graven van Henegouwen-Holland
oorspronkelijk was.20
De fraaie ambtsketen moest dus in 1933 worden aangepast. Vandaar dat er een
schildplaatje met de zwarte leeuw vóór over de oude afbeelding is heengezet. De
klinknageltjes zitten -eigenlijk heel storend- door de tekst van het randschrift heen; vooral
'Schoonhoven' is verminkt (Afb 10). Overigens is het huidige schildplaatje de tweede versie;
bij de eerste hield het emaille niet.21

Afb. 10 Schildplaatje met het Gemeentewapen van 1933; met de zwarte leeuw
vóór. Hieronder bevindt zich (naar we aannemen) het Gemeentewapen dat
van 1815 tot 1933 van kracht was: de rode leeuw vóór.
Foto RKa.

Een fraaie verzameling zilveren bestuursgeschiedenis ?
De mooiste ambtsketen van de Krimpenerwaard heeft 100 jaar geschiedenis meegemaakt. Hij
heeft tien burgemeesters gediend. De keten heeft twee wereldorlogen doorstaan, annexaties
beleefd en een gemeentelijke fusie in de jaren 1980 aan zich voorbij zien gaan. Hij is gesleten,
gerestaureerd, en veranderd. Op 31 december 2014 wordt deze keten buiten dienst gesteld
evenals de ketens van de overige vier huidige gemeenten. Ook daar hebben sinds 1852
meerdere ketens dienst gedaan en het zijn niet allemaal 'paperclipsketens'. Al met al is het een
hele verzameling bestuurlijke zilvergeschiedenis. Waard om vanaf 1 januar 2015 permanent
ten toon te stellen in het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven voor iedereen in
'Krimpenerwaard' en bezoekers van buiten.

aangedragen voorbeelden kloppen echter niet steeds: de schouw in de raadszaal en de schutterskist hebben niet
zwart vóór (maar misschien toen wel?). De prent van Guiciardini en de kaart van Blaeu hebben rood vóór; hij
liet in het artikel de minitieuze bemoeienis van de stad bij de vervaardiging van de kaart van Blaeu achterwege.
20
Lugard, 'Zegels en wapen', 247.
21
Het losse schildplaatje van de eerste versie, met afgeschilferde rode en zwarte lak van de leeuwen bevond zich
in oktober 2013 in de collectie van de Gemeente Schoonhoven ten stadhuize.
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