De symbolen van Geertruidenberg
door

W.A. VAN HAM
Historisch gezien neemt Geertruidenberg onder de steden van
Noord-Brabant een bijzondere plaats in. Het stadje draagt in zijn uiterlijk een Oud-Hollands stempel; wie weet, dat de gemeente meer dan
zes eeuwen tot het gewest Holland heeft behoort, zal dit des te beter
begrijpen. Eerst in 1815 is Geertruidenberg definitief bij onze provincie
gevoegd.
Het gebied waarin de stad is gelegen (tot 1795 behoorde ook Made
daartoe) moet oorspronkelijk deel hebben uitgemaakt van de heerlijkheid Strijen. Omstreeks het begin van de dertiende eeuw vonden de
beslissende gebeurtenissen plaats, waardoor de territoria van het hertogdom Brabant en van het graafschap Holland hun afronding kregen.
Geertruidenberg werd daardoor een strategisch belangrijke grensstad
van Holland.
Omstreeks 1288 verdween de laatste (formele) rest van de Brabantse heerschappij over Zuid-Holland; de graaf van Holland hoefde
voor dat gebied niet meer de leenhulde te doen, waartoe hij sinds 1200
verplicht was.
Graaf Willem II van Holland stoorde zich overigens niet veel aan
de formele Brabantse soevereiniteit; geheel op eigen gezag verleende
hij omstreeks 1213 aan Geertruidenberg stedelijke rechten. Daarmee is
deze plaats Hollands oudste stad.
Nog lang daarna heeft Brabant tevergeefs weer aanspraken op Geertruidenberg gemaakt: op wapenkaarten van het hertogdom vinden we
steeds het wapen van Geertruidenberg temidden van de symbolen der
Brabantse steden.
In werkelijkheid vond Geertruidenberg haar ontplooiïng als Hollandse stad. De graven van Holland stichtten er een burcht, deden de
stad ommuren en schonken aan de inwoners vele voorrechten. Vaak
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hielden zij er hof en vergaderden er met de edelen en steden van
Holland en Zeeland. Gedurende korte tijd was de grafelijke munt er
enige malen gevestigd. In 1584 zond de stad voor het laatst een afgevaardigde naar de vergadering van de Staten van Holland; sindsdien
was de plaats een stille vestingstad, terend op haar oude glorie en
dromend achter de fraaie gevels langs haar straten en ruime marktplein.!
Al was de politieke heerschappij van Brabant over Geertruidenberg
dan ook voorbij, de kulturele invloeden van het zuiden bleven er doorwerken. Ook in de symboliek van de stad vond dit zijn weerspiegeling.
Onder symbolen worden in deze bijdrage verstaan alle kentekens,
die de stad in de loop der tijden hanteerde, te weten zegel, wapen,
kleuren en vlag. Meerdere steden maken van deze symbolen gebruik;
het eigene blijkt eerst uit hun plastische voorstelling en de rangschikking van kleuren, die van plaats tot plaats verschillen. Dit zijn te Geertruidenberg: het beeld van Sint Gertrudis, de adelaar, de leeuwen de
Hollandse tuin. In deze volgorde zullen beide reeksen achtereenvolgens
behandeld worden.
DE ZEGELS.

In de middeleeuwen was het zegel het geëigende middel om de
rechtskracht van het dokument waaraan het was gehecht te bevestigen.
De zegels droegen oorspronkelijk een persoonlijk karakter, doch tijdens
de middeleeuwen gingen ook gemeenschappen als kloosters, kapittels
en de schepenbanken van de steden en dorpen zich ervan bedienen.
De aanschaffing van een zegel was derhalve geen luxe; toch blijkt uit
het aantal en uitvoering van de bewaard gebleven zegeltypen de welstand van de stad en de waarde die zij eraan hechtte om haar rechtspersoonlijkheid op fraaie wijze vorm te geven. In de loop der tijden
nam immers de juridische noodzaak van de bezegeling af en trad het
representatieve element steeds meer op de voorgrond.
Geertruidenberg kan bogen op een tiental verschillende typen zegels,
hetgeen voor een stadje van deze omvang zeker niet gering is.
Type I en IJ zijn slechts bekend door vrij primitieve aftekeningen
in het handschrift van Aernout van Buchell (1565-1641 ), in de zeven-
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Rijksarchief, Utrecht.

Type III en IV komen voor aan oorkonden tussen 1304 en 1375.
Naar de stijl te oordelen, kunnen zij aan het einde van de dertiende
eeuw vervaardigd zijn. 3 Op type III komt het beeld van Sint Gertrudis
voor, staande in de nis van een gebouw met een middentoren, twee
zijtorens en twee hangtorentjes. De middentoren is overtopt met een
kruis, de andere torens met lelies; het dak is voorzien van hogels. Het
Gertrudisbeeld is gesluierd en van een aureool voorzien; in de rechtere
hand heeft de heilige een staf, eindigend in een lelie en in de linkerhand
een gesloten boek. Ter weerszijden van de gestalte zijn twee takken met
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mispelbloemen afgebeeld. Op het voetstuk onder deze compositie zijn
twee naar elkaar toegewende muizen geplaatst.
In het zegelveld van type IV is een adelaar afgebeeld, de kop naar
links gewend. Als zegelstof is in de regel witte was gebruikt. De typen
komen zowel tezamen (dan is type IV als tegenzegel gebruikt) als afzonderlijk voor.
Type V is kennelijk tussen 1388 en 1419 gebruikt. 4 Waarschijnlijk
hebben wij hier te doen met een vereenvoudigde versie van het grootzegel (type lIl). De afbeelding in het zegelveld is in hoofdzaak hetzelfde; de torens ontbreken echter, in plaats daarvan is de gevel onderverdeeld door pilaren, die in gotische pinakels eindigen. Tussen deze
pilaren zijn ramen met spitsbogen geplaatst. Aan de twee buitenste
pilaren zijn wapenschilden bevestigd, beladen met een klimmende leeuw
met een schuinstaak eroverheen.
Wellicht zijn de vijf oudste zegelstempels verloren gegaan bij de
verwoesting van de stad in 1428. Ook is het mogelijk, dat zij om politieke redenen buiten gebruik gesteld zijn; de overwinning van Philips
de Goede van Bourgondië luidde een nieuwe tijd in.
Type VI, waarvan afdrukken bekend zijn uit de periode 14571561, vertoont een schild, waarin een leeuw, die in de linkervoorpoot
een lans houdt, geplaatst op een acht-lobbige versiering, waarvan de
vier langste uitsteeksels gevuld zijn met maaswerk, zodat zij op een
gotisch kerkraam lijken. 5
Type VII is waarschijnlijk in 1569 vervaardigd ter vervanging van
het vorige type. Het schild heeft thans een cartouche-vorm, de leeuw
houdt in de linkerpoot een knots, terwijl het geheel in de Hollandse
tuin is geplaatst. Kennelijk is het stempel tot omstreeks 1650 gebruikt,
zowel afzonderlijk als in de vorm van tegenzegel bij het navolgende
type. 6
Type VIII is een vernieuwde versie van het grootzegel (type lIl).
Het koperen stempel, in 1577 door de goudsmid Goossen Buijsen gestoken, wordt thans bewaard in de stedelijke oudheidkamer te Geertruidenberg. Het vertoont wederom een kerkgebouw met drie torens
en twee hangtorentjes, overtapt als het gebouw in type lIl. De heilige
figuur voert thans echter de kromstaf in plaats van de lellestaf, terwijl
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van de takken de rechtse eindigt in knoppen, de linkse in lelies. Tegen
de heiligefiguur klimt een muis op.
Met dit zegel bekrachtigde de stad Geertruidenberg de oorkonde,
waarbij aan de Prins van Oranje de grafelijke waardigheid werd opgedragen. Deze akte kwam niet tot uitvoering doordat de prins in 1584
vermoord werd voor de overdracht kon plaats hebben. 7
Uit de perfecte toestand van het stempel valt op te maken, dat het
zeer weinig gebruikt is. Tijdens de protestantse periode die nu volgde,
zal men er weinig prijs op hebben gesteld. Waarschijnlijk is het in 1680
voor het laatst gebruikt voor de bezegeling van de gildebrief van de
voerlieden.
Type IX, in 1626 vervaardigd, heeft kennelijk dezelfde afbeelding
als type VII, doch een verschillend randschrift. 8
Type X, omstreeks 1656 vervaardigd ter vervanging van type VII,
is tot in de negentiende eeuw druk gebruikt. Behoudens enige stijlverschillen en het randschrift is de afbeelding vrijwel gelijk aan laatstgenoemd type. De knots in de poot van de leeuw op het wapenschild
is echter weer vervangen door een lans. 9
Als zegelstof is vrijwel steeds groene was gebruikt; de kleinere
zegels (type VI, VII, IX en X) komen ook opgedrukt onder papieren
ruit voor. De randschriften van de besproken zegels laten weinig twijfel
aan de identiteit van de zegelaar. In latijnse bewoordingen, al dan niet
afgekort, luiden zij allen: Zegel van de stad Sint Gertruidenberg. Het
laatste type zegt kortaf: GEERTRUYDENBERGH; de mentaliteitsverandering na de middeleeuwen kan moeilijk bondiger worden uitgedrukt. iO
HET WAPEN.

Het zegel en het wapen zijn geen identieke zaken. Dit feit wordt
door moderne schrijvers wel eens over het hoofd gezien. Terwijl het
zegel dient als middel ter bevestiging van het vermelde in het stuk,
waaraan het is gehecht, dient het wapen primair als een teken, dat de
gemeenschap der burgers representeert. Het wapen wordt als zodanig
aangebracht op gebouwen, schepen en andere voorwerpen, die gemeenschapseigendom zijn of op de ambtskleding van stedelijke functionaris62
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sen. De zegels vormen een waarmerk, de wapens een kenmerk. Dit
neemt niet weg, dat het wapen in zijn gebruik ook een juridische betekenis kan verkrijgen; dit is zeker het geval als het op een zegel is geplaatst. Naarmate het formele onderscheid tussen wapen en zegel vervaagde, kwam het steeds meer voor dat de oorspronkelijke tekens van
de zegels verdwenen en verdrongen werden door het wapen. Toch hielden de oude tekens nog lange tijd stand. Een goed voorbeeld hiervan is
Dordrecht, dat tot 1775 akten bleef zegelen met de Tolbrugstoren, ter·
wijl de stad reeds lang een eigen wapen kende.
De te Geertruidenberg gevolgde praktijk lijkt meer op die te Groningen. Daar bleef de voorstelling van het oudste stadszegel (de Martinikerk) het grootzegel sieren, terwijl de meer gebruikelijke signetten
het stadswapen vertoonden. Zoals hiervoor is uiteengezet, bleef te
Geertruidenberg het beeld van de patroonheilige het grootzegel kenmerken, terwijl op het veel intensiever gebruikte zegel "terzaken" (ad
causas) sinds omstreeks 1450 (type nr. VI) het stadswapen met de
leeuw domineerde. u
Nu komen reeds op het zegel type nr. V twee identieke schilden
voor, waarop een klimmende leeuw beladen met een schuinstaak. Mijns
inziens hebben wij hier niet te doen met een stadswapen, doch met het
wapen van een belangrijk grafelijk functionaris aldaar, de schout. Sinds
1351 was dit Jan van de Poel (overleden 1392), bastaardzoon van graaf
Willem III van Holland uit het huis van Avesnes. Zijn zoon Gijsbrecht
(overleden 1429-1430) werd in 1399 kastelein van Geertruidenberg.
Als bastaard zal Jan het wapen van Avesnes (Vlaanderen = in goud een
rood getongde en gewapende zwarte leeuw) met een schuinstaak als
teken van zijn onwettige afstamming hebben gevoerd.
Jongere leden van het geslacht van de Poel voerden het wapen als
vrijkwartier in een overigens blanco schild; eveneens een teken van
bastaardij.12
Het op zegel type nr. VI afgebeelde wapen is mijns inziens het eigen
wapen van de stad Geertruidenberg. Sindsdien vinden wij het niet alleen
op het zegel, doch ook aan de stedelijke gebouwen, boven publicaties
van het stadsbestuur, op glasramen en in plaatwerken, waar het steeds
de stad als zodanig representeert.
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Het wapen van Geertruidenberg komt eerst vrij laat als heerlijkheidswapen voor. Dit is een gevolg van het feit, dat de graaf de heerlijke
rechten pas in 1577 in pand heeft gegeven aan Splinter van Hagen,
heer van Oisterwijk, die ze het volgende jaar verkocht aan prins Willem
van Oranje. Ook de Oranjes hebben van het wapen van Geertruidenberg
geen druk gebruik gemaakt.
Bij de begrafenis van Prins Frederik Hendrik in 1647 werden het
wapen en de banier van Geertruidenberg meegevoerd.
Het wapen is op de afbeelding uit 1647 gedekt met een kroon van
vijf bladen en vier parelpunten. Hoe weinig men het subtiele onderscheid tussen stads- en heerlijkheidswapen in acht nam blijkt uit het
feit, dat een zelfde kroon het wapen siert op een afbeelding uit 1795,
die de stad voorstelt.
De kroon is van het voor stadswapens uit de zeventiende en achttiende eeuw geijkte type, dat oorspronkelijk slechts aan prinsen, later
aan graven toekwam. De Hollandse steden voerden het kennelijk als
teken, dat zij zich als opvolgers in (een deel van) de grafelijke soevereiniteit beschouwden. 13
De kleuren van het stadswapen zijn eerst sinds 1595 te documenteren. Op de verderop vermelde Goudse kerkglazen is het veld geel,
de leeuw rood. Het attribuut van de leeuw (speer, hellebaard of knots)
wisselt van kleur (metaal en/of houttinten) tot het in de zeventiende
eeuw definitief als zwart is voorgesteld. Van Oudenhoven (1654) beschrijft het wapen kernachtig: "een gouden schild doorsteken met een
rooden klimmende leeuw gewapend met een staandeknotse."14
De kleuren goud en rood stempelen het wapen tot het wapen van
Holland, vermeerderd met een voor Geertruidenberg specifiek attribuut.
In de heraldische overlevering komt een foutieve voorstelling van
de kleuren van het wapen voor. Deze begint bij de heraldicus Joan
Baptist Zangrius (1600) die op zijn bekende wapenkaart van Brabant
voor Geertruidenberg een rode (omgewende) leeuw op een zilveren
veld geeft. Mag men de vroege heraldicus deze slordigheid licht vergeven, erger wordt het wanneer na eeuwen deze fout weer opduikt bij
D'Ablaing van Giesenburg, die in de titel van zijn wapenboek van de
Nederlandse gemeenten stelt, dit uit te geven naar gegevens uit de offi64
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7. Grootzegel van de stad
Geertruidenberg, 13e eeuw, afdruk 1324.
(type III)

9.

Zegel van de stad Geertruidenberg,
ca. 1388, afdruk 1419. (type V)

8. Kleinzegel tevens contrazegel van
de stad Geertruidenberg, 13e eeuw,
afdruk 1324. (type IV)

10.

Zegel van de stad Geertruidenberg,
ca. 1457. (type VI)

Foto's: Algemeen Rijksarchief ·s-Grav·cnhage.
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12. Stempel van het grootzegel
van de stad Geertruidenberg, 1577.
(type VIII)
Foro: Harry Verschuren, Oosterhout.

11.

Zegel van de stad Geertruidenberg,
1569, afdruk 1576. (type VII)
Foto: Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage.

13.

Zegel van de stad Geertruidenberg,
1656. (type X)
Foto: Gemeentearchief Bergen op Zoom.
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ciële registers. Sindsdien vinden we het vrij kritiekloos bij alle auteurs,
die de Nederlandse gemeentewapens hebben behandeld. Slechts één
stelt, dat de schildkleur "feitelijk" goud zal moeten zijn. 15
Raadpleging van het originele door de Hoge Raad van Adel in 1817
verleende diploma leert, dat de beschrijving luidt: "zijnde van goud,
beladen met een klimmende leeuw van keel, houdende in deszelfs pooten
een geboogen speer van sabel. Het schild staande in de Hollandsche
Tuin en gedekt met een kroon van goud van vijf fleurons van hetzelfde."
Rest nog te vermelden, dat de Hollandse tuin groen is gekleurd, en
dat bij de leeuw de voor Holland gebruikelijke bewapening van blauw
en dezelfde kleur voor de tong ontbreken.
STADSKLEUREN EN STADSVLAG.

De gemeentevlaggen hebben een dubbele oorsprong, een maritieme
en een militaire. Zij kunnen enerzijds teruggaan op de oude scheepsvlag,
door de plaatselijke schippers gevoerd, anderzijds op het vaandel dat
door de stedelijke militie voor de troep werd uitgedragen.
De kwetsbaarheid van de vlaggen voor verkleuring en aantasting
van het weefsel is een materiële belemmering voor de studie van hun
historie. Tevens oefenen sinds de Bourgondische tijd de dynastieke,
later de nationale kleuren en symbolen op de vormgeving van de vlaggen
invloed uit.
Oorspronkelijk vertoonden de stadsvlaggen echter de eigen stedelijke
kleuren, die niet noodzakelijk identiek hoeven te zijn met de wapenkleuren. 16
De gegevens over de vlaggen van Geertruidenberg zijn van vrij late
datum. Wellicht speelt hier het ontbreken van een omvangrijke plaatselijke vloot een rol.
In de gildebrief, die uit 1594 moet dateren, werden alle schippers
en "schuijtevoerders" hier ter stede verplicht, op hun schepen en schuiten een "vaenen met Stadtswaepen daerinne" te voeren. 17
De kleuren van de vendels van de burgerij waren rood (bloedvendel) ... (1679), groen en blauw (1681) wit en oranje (1689). Deze
vier laatste kleuren zijn ook in 1748 nog bekend. Omdat het aantal
vendels (afgezien van de perioden 1681-1689 en 1722-1744) steeds
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vier was, mogen we wel aannemen dat het "bloedvendel" en het oranjevendel identiek waren. Dit stemt overeen met de ter zee aangenomen
gewoonte; daar waren immers de bloedvlag en de oranjevlag identiek. 18
Resumerend mag worden gesteld, dat de vendelkleuren te Geertruidenberg overeenkomen met de nationale: oranje (of rood) , wit en blauw,
waaraan als plaatselijke kleur het groen was toegevoegd. Het gebruik
van de kleur groen door de stad kan sinds 1436 worden aangetoond.
Het gebruik van de wapenkleuren als stadskleuren vinden wij voor
het eerst in 1681 wanneer de wezen, die in het stedelijk weeshuis zijn
opgenomen, op hun donker-grauwe uniform een bies van rood en geel
moeten dragen.
De brandmeesters van Geertruidenberg werden in 1837 uitgerust
met "gedistingueerde stokken met de stadskleuren rood en geel geschilderd en met het wapen der stad van boven voorzien".19
De banier van de heerlijkheid Geertruidenberg, die op de lijkstatie
van Prins Frederik Hendrik voorkomt vertoont op een geel veld een
rode leeuw, voorzien van een zwarte knots, terwijl het doek voorzien
is van franjes van rood, geel en zwart. 20
De op 30 juni 1952 vastgestelde gemeentevlag bestaat uit drie
banen geel, zwart en rood, in verhouding 7:2:7. Kennelijk is onderwerp
beïnvloed door de destijds bij de Hoge Raad van Adel bestaande voorkeur voor simpele gebaande vlaggen. Inmiddels is een tegengestelde
stroming ontstaan, die het invoegen van een eenvoudig embleem in de
vlaggen voorstaat, omdat de gebaande vlaggen bij het toenemen van
het aantal vlagvoerende gemeenten onvoldoende onderscheid opleverden. 21

Sint Gertrudis.
Sint Gertrudis,abdis van Nijvel, was vooral in de middeleeuwen een
populaire volksheilige. Vele steden en dorpen vereerden haar als patrones; Geertruidenberg wel in het bijzonder. Had zij volgens de overlevering niet in persoon de plaats bezocht? Ontleende de plaats zijn naam
niet aan haar, was het niet "de Berg van Sint Gertrudis"? Was zij niet
geweest de "Vrouwe des lands", haar opvolger de eerste graaf van
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Strijen? De moderne historische kritiek heeft van deze legendarische
gegevens weinig heel gelaten, doch voor de middeleeuwer waren de
grenzen tussen geloof, heiligenverering en geschiedschrijving vaag: het
geheel was opgenomen in het ruime kader van zijn levensovertuiging. 22
De zegels van Geertruidenberg weerspiegelen de iconografie van de
heilige, zoals die zich in de loop der tijden heeft ontwikkeld. Zij wordt
het best getoetst aan de ontwikkeling in de Sint Gertrudis-stad bij uitstek, het Zuid-Brabantse Nijvel, waar de heilige ligt begraven.
Op het twaalfde-eeuwse zegel van abdis en kapittel van Nijvel is
Gertrudis ten voeten uit voorgesteld, in de rechterhand een palmtak,
in de linker een boek. Het borstbeeld op zegeltype nr. l van Geertruidenberg heeft vrijwel dezelfde voorstelling, met uitzondering van de
kruisstaf, die echter op het slecht overgeleverde zegel mistekend kan
zijn.
Op zegeltype nr. II komt de heilige gesluierd voor, doch nu in haar
gedaante van vrouwe des lands: de leliestaf, die zij in haar rechterhand
houdt, kan op haar maagdelijkheid wijzen, doch tevens een teken van
haar wereldlijke bestuursmacht zijn. Keizers en koningen, ja zelfs de
graven en gravinnen van Holland voerden de lelie als teken van hun
gezag; wat lag er meer voor de hand, dan ook de heilige die als stichtster
van geloof en gezag in de streek gold, met dit waardigheidsteken af te
beelden? 23
Het gebouw, waarin de nis met het beeld van de heilige is geplaatst,
doet in de eerste plaats denken aan het type, dat in de westeuropese
middeleeuwse symboliek sinds de elfde eeuw verschijnt. Keizer Godfried IIl gaf het gebouw op zijn zegels de verklaring "Aurea Roma"
mee, daarmee te kennen gevend dat het de stad Rome, waarmee zijn
keizerstitel was verbonden, zinnebeeldig voorstelde. Dit symbool werd
ook door de hertog van Brabant en de abdis van Nijvel op hun munten
overgenomen. Terecht beschouwt Smit de afbeelding op een penning
van laatstgenoemde kloostervorstin uit 1220 niet meer als een afbeelding van het "Gouden Rome" doch als een werkelijk bestaand gebouw.
De symboliek van het zegel van Geertruidenberg wordt duidelijker
wanneer we het vergelijken met dertiende eeuwse zegels van de abdis van
Nijvel uit 1282 en het kapittelzegel van die stad uit dezelfde periode.
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Een verder aanknopingspunt verschaft het fraaie reliekschrijn, tussen
1272 en 1298 vervaardigd om de overblijfselen van de heilige te bevatten. Dit kunstwerk is in de meidagen van 1940 verloren gegaan. Op het
deksel kwam tweemaal een afbeelding voor van de kerk, waar het schrijn
was geplaatst: in alle genoemde gevallen gaat het dus om een gestyleerde
afbeelding van de kerk van Nijvel, zoals die er vóór 1640 uitzag. 24
Op de zegels van Geertruidenberg is het gebouw sterk gestyleerd;
overigens ging men te Nijvel in 1220 nog verder, door inplaats van
Sint Gertrudis uitsluitend haar attribuut, de kromstaf, in de nis af te
beelden.
De kromstaf is inderdaad het meer traditionele attribuut van de
heilige. Op de zegeltypen nrs. V en VIII komt deze voor. Hierin volgde men simpelweg de ontwikkeling van de iconografie, zoals die ook
te Nijvel had plaatsgevonden. De afbeelding van de muizen, die zo
vrijpostig tegen de heilige opklimmen, wijzen naar de faam, die de
heilige had verkregen als beschermster tegen ratten- en muizenplagen.
De vulgarisatie van de koningsdochter tot volksheilige was daarmee voltrokken. 25

De adelaar.
Te Geertruidenberg zou men dit keizerlijk symbool niet verwachten.
Rechtstreekse konnekties met keizer en rijk onderhield de stad niet,
zodat de verklaring van zijn verschijnen elders gezocht moet worden.
Ook in dit geval is deze te vinden in de symboliek van het huis van de
Hollandse graven. Inderdaad voerden deze de adelaar op hun tegenzegels. De adelaar op het zegel van graaf Willem I van Holland is qua
vormgeving vrijwel identiek met die op het zegeltype nr. II van Geertruidenberg.
Waarschijnlijk heeft de graaf van Holland de adelaar aangenomen
naar het voorbeeld van de hertog van Brabant, hertog Hendrik 1. Gezien de konnekties, die het hof van Holland met het Brabantse onderhield en de kulturele invloed van Brabant in het toen nog wat achteropkomende Holland is dit niet zo vreemd te noemen. VoJgens Smit
heeft de hertog van Brabant de adelaar niet aangenomen om daarmee
68

Jaarboek De Oranjeboom 22 (1969)

zijn positie als rijksgrote aan te duiden, doch om deze als partijteken
te voeren. De adelaar duidt dus in de Hollandse sfeer op de politieke
verbondenheid met Brabant. 26
Als stedelijk teken heeft de adelaar in Geertruidenberg geen lange
geschiedenis. Het teken verloor zijn zin, toen de politieke situatie zich
wijzigde.

De leeuw.
De leeuw is in de Nederlandse symboliek niet meer weg te denken.
De meeste provincies voeren hem thans nog in navolging van de vroe·
gere landsvorsten; het koninkrijk voert hem in navolging van de republiek der Verenigde Nederlanden.
Het aannemen van de leeuw door de landsvorsten vond aan het
einde van de twaalfde eeuw plaats. Philips van de Elzas, graaf van
Vlaanderen, voerde de leeuw als eerste in 1162. Daarop volgden de
hertog van Brabant, Hendrik I in 1183 en de graaf van Holland, Dirk
VII in 1198.
Volgens Smit kan het voeren van de leeuw zowel uit de onderlinge
familieverwantschap als uit gelijkgezindheid en gemeenschap van belangen der vorsten verHaard worden. De hertog van Brabant had immers nauwe konnekties met het Vlaamse hof; de innige verhouding
van Brabant met Holland is hierboven reeds uiteengezet. 27
De leeuw van Geertruidenberg, die voor het eerst voorkomt op
zegeltype nr. VI onderscheidt zich van de Hollandse leeuw door het
attribuut dat hij in de poten houdt.
Dat de Hollandse leeuw thans zo vrijelijk in een stadswapen gevoerd kon worden lag in de lijn van de evolutie in de betekenis van
dit wapendier. Nadat de oorspronkelijke dynastie van het grafelijk huis
van Holland in 1299 was uitgestorven ging men de leeuw langzamerhand niet meer als teken van de grafelijke familie doch als gewestelijk
wapen zien. Dit kon des te gereder geschieden omdat de hertogen van
Bourgondië, ook nadat zij in 1433 graaf van Holland waren geworden,
de Hollandse leeuw niet in hun wapenschild voerden.
Geertruidenberg stond niet alleen temidden van de Hollandse ste·
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den, wat het aannemen van de leeuw aangaat. Ook Oudewater, Rotterdam, Vlaardingen en Woerden voerden de leeuw in hun zegels. Tenslotte bleef alleen Vlaardingen de Hollandse leeuw als enige embleem
in het schild voeren. Het stadswapen van Vlaardingen is zodoende
vrijwel identiek met het wapen van de provincie Zuid-Holland. 28
Op zegeltype nr. VI voert de leeuw een speer, voorzien van een
dwarsstang. Op de volgende zegeltypen verdwijnt dit teken, om in type
nr. IX terug te keren in gewijzigde vorm, namelijk als een klassieke,
gebogen lans. De tussenliggende ontwikkeling vindt buiten de zegels
om plaats.
Op een prent van de rederijkerskamer "de Fonteynisten" te Dordrecht, die omstreeks 1550 moet zijn vervaardigd, heeft de speer de
vorm van een strijdbijl met lange steel aangenomen.
Wellicht is deze prent, die de Dordtse stedemaagd voorstelt, zetelend temidden van een krans van 15 stedewapens, een navolging van
een in 1549 vervaardigd schilderstuk dat op de Groothoofdspoort aldaar was aangebracht ter gelegenheid van de blijde intocht van Prins
Philips van Spanje, de later zo verfoeide koning Philips Il. In 1618
bracht de uit Luik afkomstige beeldhouwer Gillis Huppe een groot
reliëf met dezelfde voorstelling op dit poortgebouw aan. Daar heeft
de speer de vorm aangenomen van een toenmaals gebruikelijke hellebaard.
De "Dordtse serie" vindt haar hoogtepunt in de gebrandschilderde
ramen, door de stad Dordrecht aan de Sint Janskerk te Gouda aangeboden. Zowel op het glas "De vrijheid van Consciëntie" door Adriaen
Geeritszoon de Vrije (1596) als op het glas "De maagd van Dordrecht"
door Geerit Cuyp (1597) komt het wapen van Geertruidenberg voor
met de leeuw, voorzien van een hellebaard. 29
In de prentkunst overheerst het type met de hellebaard. Op de afbeeldingen van de stad of op plattegronden prijkt de leeuw met dit
attribuut. We noemen slechts de uitgaven van Jansonius (1613), Boxhornius (1632), Meisner (1638), Blaeu (1649), Bouttats (omstreeks
1675), Holtrop (1789). Hier is ongetwijfeld de gemakzucht, waarmee
de kunstenaars de wapenafbeeldingen van elkaar hebben overgenomen,
van invloed geweest. 30
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De verklaring voor een diepgaande betekenis van de lans is slechts
te vinden in een primitieve etymologie. Volgens deze naamsuitleg zou
Ger·trudis betekenen: "zij die de speer voert" in dat geval is dus een
sprekend element in het wapen ingevoerd. 31
De terugkeer in de vormgeving van de speer tot de klassieke lansvorm is ook bij het zwaard in het wapen der Verenigde Nederlanden
te volgen. Gaandeweg zocht men niet meer naar een relatie met de
actuele werkelijkheid, doch naar een klassieke vormenschoonheid, die
de moderne beschouwer gekunsteld aandoet. In dezelfde lijn ligt de
gebogen vorm, die de speer gaandeweg heeft aangenomen. In de praktijk
zou een dergelijke vormgeving het voorwerp onbruikbaar maken. Een
analoog verschijnsel deed zich voor bij de strijdbijl in het koninklijk
wapen van Noorwegen. 32
Inmiddels had Geertruidenberg aan het attribuut van de leeuw een
geheel andere, afwijkende vorm gegeven, namelijk die van een knots.
Voor het eerst vinden we die op zegeltype nr. VII, uit het jaar 1569.
Sindsdien is de knots te Geertruidenberg tot in de negentiende eeuw
het gebruikelijke attribuut voor de leeuw.
De publikatie op de vrije paardenmarkten, in 1581 door Aert Henrickx te Delft gedrukt, toont duidelijk de knots. Op het karton, bestemd
voor de vervaardiging van het bovengenoemde glas "De vrijheid van
consciëntie" (1596) draagt de leeuw de knots, hoewel de uiteindelijke
vormgeving van het glas een hellebaard vertoont. Kennelijk is de glazenier niet zeer consciëntieus tewerk gegaan; of speelde de overgeleverde
"Dordtse serie" hem parten?
Dat de stad Geertruidenberg omstreeks 1650 naar het type met de
speer terugkeerde belette Aart van Tongeren in 1689 niet, de leeuw
met de knots af te beelden op het schilderij "De Gerechtigheid", bestemd voor en zich thans nog bevindende in de "vierschaar", het vertrek
waar de zittingen van de stedelijke rechtbank plaats vonden.
Een houten leeuw, vermoedelijk afkomstig van een stel, in 1740
voor hetzelfde vertrek vervaardigd door de beeldsnijder Dirk van der
Wagt uit Gouda (ter vervanging van een ouder uit 1684) houdt het
stadswapen, waarop de leeuw met knots.
Uit diezelfde tijd. moet het stedelijk brandmerk dateren: wederom
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is de leeuw gewapend met een gestyleerde knots.
Voor een toppunt zorgde de beeldhouwer Guilliam Carrier in 1768.
Op de hardstenen repliek van het toen gebruikte zegel (type nr. VII),
aangebracht op de voorgevel van het stadhuis, beeldde hij de leeuw met
knots af, hoewel die op het zegel duidelijk de speer voert. Drie jaar
later plaatste men een (nieuw?) windvaan op het toen aangebrachte
torentje op het herbouwde stadhuis. Ook hier draagt de leeuw een
knots. Minder duidelijk is dit te zien op het medaillon dat Pieter Carati
in 1791 aanbracht in het stucwerk van de schouw in meergenoemde
vierschaar, doch vermoedelijk is ook hier een knots, beslagen met lange
spijkers, voorgesteld. 33
Zeer duidelijk zijn tenslotte de negentiende-eeuwse vaandels van de
stedelijke schutterij, die nog in de Oudheidkamer te Geertruidenberg
berusten. Zonder zich iets aan te trekken van de officieel bevestigde
lans, voert de leeuw zijn dodelijk slagwapen.
De betekenis van de knots moet ongetwijfeld gezocht worden in de
periode, waarin het attribuut voor het eerst voorkomt. In de zestiende
eeuw was de cultus van de Batavieren als oorspronkelijke bewoners
van Holland opgekomen. De opstand van deze stam tegen de Romeinen
zag men als een voorafbeelding van de revolte tegen Spanje. Aan de
leeuw waren reeds de Hollands-patriotische gedachten verbonden. De
Batavier werd meestal gewapend met een knots afgebeeld. De "Leo
Batavus" , gewapend met de knots, was niet anders dan de weerbare
Hollander in zijn strijdlustige kracht. Geertruidenberg, zo vaak het
toneel van de strijd, voerde een wapen waarin de aktuele gebeurtenissen
op treffende wijze werden verzinnebeeld. 34

De Hollandse tuin.
Het herfsttij der middeleeuwen bracht een ware honger naar symbolen met zich mee. Omdat de wapens sinds het ontstaan van de heraldiek in de twaalfde eeuw een steeds meer statisch en officieel, aan een
geslacht of streek gebonden karakter hadden verkregen, greep men terug
naar oudere symbolen en voerde die naast het wapen buiten de omraming van het schild. In Engeland zijn deze zinnebeelden later toch
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14. Wapen van Geertruidenberg: Leeuw
met lans op anonieme kaart van het
gilde der Fonteynisten te Dordrecht,
omstreeks 1550.

15.

16. Wapen van Geertruidenberg:
Leeuw met hellebaard op anonieme
gravure, ca. 1688.
Atlas van Stolk, Rottcrdéim.

Wapen van Geertruidenberg: Leeuw met knots op publikatie inzake de vrije jaarmarkten,
1581, door A. Henricx te Delft.
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17.

Ponret van Prins Maurits met onder andere het wapen van Geertruidenberg:
Leeuw met strijdbijl op anonieme ets, ca. 1600.
Atlas van Stolle, Rotterdam.

Jaarboek De Oranjeboom 22 (1969)

18.

Rouwstatie van Prins Frederik Hendrik: Rouwpaard met wapen en banierdrager
met banier van de heerlijkheid Geertruidenberg, 1647.
Atlas van Stolk, Rotterdam.
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19. Wapen van Geertruidenberg,
detail van glasraam in de St. Janskerk te
Gouda, door Adr. Gzn. de Vrije, 1596.
(hellebaard geretoucheerd)

21.

Wapen van Geertruidenberg,
detail van een relief aan de
Groothoofdspoort te Dordrecht,
door G. Huppe, 1618.

20. Wapen van Geertruidenberg,
detail van glasraam in de St. Janskerk
te Gouda door G. Cuyp, 1597.

22. Medaillon, hardstenen repliek
van het stadszegel, door G. Carrier,
1768.

Foto: Gemeentearchief Dordrecht.
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Foto: H. van Oosterhout,
Geertruidenberg.

weer in de heraldiek opgenomen en gefixeerd als "badges". De rest van
West-Europa noemde ze, vergezeld van een kort en krachtig motto,
"leus" of "devies"; met een langere tekst werden het "emblemen" of
"sinnepoppen", die vooral een opvoedende, moraliserende taak vervulden. In Nederland herleeft de traditie in moderne vorm in de scheepsemblemen, die sinds 1949 aan oorlogsbodems worden toegekend. 35
Een van de oudste emblemen is de tuin, in het frans verger of
jardin clos geheten, in het latijn hortus conclusus. Het is een gevlochten omheining, aan de voorzijde voorzien van een hekje, van binnen is
vaak een hof beplant met bloemen, waarin een symbolische gestalte of
een wapenschild is geplaatst.
Dit bijbelse symbool (het wordt in het Hooglied genoemd) was
in de middeleeuwen het symbool van de maagdelijkheid, in het bijzonder
van de maagd Maria. Aan het einde van de veertiende eeuw ging de
tuin een meer en meer profane betekenis verkrijgen. Op de poëtische en
erotische betekenis ("minnetuin" ) zullen we hier niet verder ingaan;
wel op de politieke, want de tuin kon ook als zinnebeeld van het
grondgebied van een staat of gewest dienst doen.
In die tijd kon de staat nog niet los worden gezien van de regerende
vorstenhuizen: het staatsgevoel was dynastiek getint. De tuin treedt
dan ook op in de kringen rond de hoven van Frankrijk, Oostenrijk en
Bourgondië. Nauw verwant daarmee was het huis Wittelsbach (Beieren) dat in die periode de erfenis van het huis van Avesnes: Henegouwen, Holland en Zeeland verwierf.
Hertog Willem VI van Beieren, graaf van Holland, voerde sinds
1405 de tuin op zijn zegels en munten, hierin nagevolgd door zijn
dochter Jacoba. De hertogen van Bourgondië verwierpen het symbool
geenszins, zij hadden het immers zelf reeds in navolging van het Franse
koningshuis gebruikt. Als beheerders van een groep verstrooid gelegen
landen was een dergelijk symbool van eenheid en onaantastbaarheid
hun zelfs zeer welkom. Elisabeth van Portugal, gemalin van hertog
Philips de Goede, plaatste haar wapen en zinspreuk in de tuin.
De legpenningen van de rekenkamers, een der instrumenten van de
Bourgondische centralisatie, vertoonden eveneens de tuin met daarin
geplaatste symbolen.
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Bij feestelijke gelegenheden plaatsten vele steden in de Nederlanden
hun wapen in de tuin, om hun verbondenheid met de Bourgondische
natie te doen kennen: Gent, Goes, Brugge, Dordrecht, Maastricht,
Oudewater en Geertruidenberg,
Ondertussen zette een gewestelijke explicatie van de tuin door. Dit
was vanzelfsprekend in Henegouwen en Holland, waar men de tuin al
zolang kende, dat men hem als een eigen symbool was gaan beschouwen. In 1458 noemt men hem in Henegouwen al "Ie jardin de Haynault"; deze benaming is tot 1576 aan te wijzen. 36
In Holland werd het daarentegen "de Hollandse tuyn". Niet alleen
in Holland (Dordrecht 1523, Haarlem 1567, Geertruidenberg 1593)
doch ook in Brabant (Bergen op Zoom 1511) werd de tuin populair als
huisnaam. Overigens bleef de dubbele betekenis van de tuin zowel als
symbool voor de Nederlanden in het algemeen als voor Holland in het
bijzonder tot in de zeventiende eeuw bestaan. 37
Geertruidenberg plaatste het wapen in de tuin, juist in de bestuursperiode van de hertog van Alva. Dat het autoritaire Spaanse bewind
het voeren van deze eigen Nederlandse symbolen verdroeg, was een
teken van een juist begrip voor deze zinnebeelden. Behoorden zij niet tot
de symbolen van de Spaanse koning als Nederlands landvorst ? De regiemes van onze eeuw zijn in dit opzicht zo verdraagzaam niet.
In 1572 ging de tuin grote opgang maken in de symboliek van het
opstandige Holland. De Staten van het gewest plaatsten de tuin in hun
zegels en munten. 38 Naarmate de verdeeldheid binnen de republiek
toenam, daalde de appreciatie voor de tuin in de steden, die zich steeds
meer onafhankelijk gingen gedragen. Geertruidenberg is de enige Nederlandse stad, die de Hollandse tuin nog als onderdeel van het gemeentewapen voert.
Nadat Holland in 1806 de gewestelijke symbolen had laten vervallen, is men niet meer tot het officiële gebruik van de tuin teruggekeerd.
De ironie van het lot wil, dat Hollands oudste stad, overgegaan naar het
territorium van de provincie Noord-Brabant, dit oude symbool beladen
met historische herinneringen heeft bewaard. Moge Geertruidenberg
het nog lang in ere houden.
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