De symbolen van Willemstad
door

W.A. VAN HAM
Wanneer we afzien van de verheffing van een drietal dorpen (Oosterhout, Roosendaal en Tilburg) tot stad door koning Lodewijk Napoleon
in 1809, dan is Willemstad ongetwijfeld de jongste van de NoordBrabantse steden. 1
Gelegen in de Noordwesthoek van de provincie vormde de plaats
eeuwenlang een omstreden terrein tussen Holland en Brabant, VOOl"namelijk vertegenwoordigd door de heren van Bergen op Zoom en van
Breda (als heer van Niervaart ) .2
Nadat in de eerste helft van de zestiende eeuw na jarenlange procedures de onbedijkte gronden in deze streek waren verdeeld begonnen
de gezamenlijke bedijkingen. Het land Ruigenhil viel grotendeels toe
aan de heer van Bergen op Zoom, die het in 1564 bedijkte. De stichting
van een gelijknamige nederzetting vond in 1565 plaats; het jaar daarop
kreeg het dorp een eigen schepenbank. 3 Ruigenhil schafte, overeenkomstig de voor de dorpen van het platteland van het markiezaat gestelde
regels, een schependomszegel aan met de parochiepatrones (de H. Maagd
met het Christuskind) voor zich houdende het wapenschild van de markies Jan IV van Glymes, gedekt met de markgraaflijke kroon. Tot dusverre zijn geen exemplaren van dit zegel in onze handen gekomen. 4
Toen in 1572 de opstand der Nederlanden in Den Briel vaste grond
onder de voeten kreeg en de eilanden van de Delta één voor één naar de
Staatse zijde overgingen kwam de streek van Ruigenhil, eveneens op een
eiland gelegen, steeds meer onder druk te staan. Tot 1577 kreeg het
eiland wisselende bezettingen van Geuzen en Spaanse troepen. In 1577
ging heel West-Brabant, waaronder de opvolger van Jan IV als markies
van Bergen op Zoom, naar de zijde van de Staten over. Dientengevolge
werd hij met het markiezaat beleend.
Nadat Jan van Wittem, heer van Beersel, de nieuwe markies, zich
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met de koning van Spanje had verzoend verloor hij zijn land en in 1582
gaven de Staten van Brabant het voor de tijd van de oorlog aan Willem
van Oranje die er het bestuur mocht uitoefenen en de opbrengsten ervan
mocht genieten. Prins Willem had een open oog voor de strategische
ligging van Ruigenhil en deed het dorp in 1583 voorlopig omwallen.
Het was zijn zoon Maurits die de omwalling definitief maakte, de naam
wijzigde in Willemstad en in 1586 een aantal voorrechten aan de bewoners en bestuurders schonk. Het huis Nassau heeft Willemstad nooit
meer afgestaan, ook niet aan de markiezen van Bergen op Zoom. De
laatsten zagen pas in 1615 af van hun hoogheidsrechten, doch behielden
wel enige domeingoederen. Sindsdien vormde Willemstad een hoge
heerlijkheid van het huis Nassau, die rechtstreeks onder jurisdictie van
de Raad van Brabant, gevestigd te 's-Gravenhage, vieL5
Uiteraard moesten de veranderingen van régime invloed uitoefenen
op de vormgeving van de symbolen waarmee de plaats haar rechtspersoonlijkheid en overheidsgezag tot uitdrukking bracht. Onder symbolen verstaan we in deze bijdrage alle kentekens waarvan de stad in de
loop der tijden gebruik maakte: te weten zegel, wapen, kleuren en vlag.
Meerdere steden maken van deze symbolen gebruik; het eigene blijkt
vooral uit hun plastische voorstelling of de rangschikking van kleuren.
In de meeste verhandelingen over de symbolen van plaatselijke gemeenschappen vormen de zegels de oudste materie en moet de bespreking daarvan voorop gaan. Omdat Willemstad niet in de middeleeuwen
is ontstaan zijn wapen en zegel kennelijk tegelijkertijd gevormd. Vooral
het wapen is omwille van de vele symbolen die erop en erbij zijn afgebeeld van belang. Derhalve komen het wapen en zijn symbolen het eerst
aan de orde, daarna pas de zegels en tenslotte de stadskleuren en de
gemeentevlag.
Het oudste stadswapen.

In het stadhuis van Willemstad bevindt zich een ingelijste tekening
die gezien het formaat en de papiersoort genomen moet zijn uit één van
de oudste registers van het stadsarchief. De tekening (afbeelding 4)
stelt het oudste stadswapen voor; zij is echter in de loop van de tijden
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erg verkleurd (vooral het zilver is sterk geoxydeerd). Bovenaan is het
jaartal 1587 aangebracht.
Bij dat jaartal mogen we wel even stilstaan. Willemstad had reeds
een jaar tevoren een aantal privileges verkregen, die aan het (formele)
stadskarakter geen twijfel overlieten, doch pas in 1587 kwamen de materiële middelen ter beschikking om die stadwording ook wezenlijk te
realiseren.
Prins Maurits machtigde de magistraat f 2400,- ten laste van de
stadskas te brengen om een stadhuis te stichten en andere openbare
gebouwen in te richten. 6 1587 was ook het jaar, waarin Maurits het
eiland waarop Willemstad, Fijnaart en Klundert waren gelegen onder
zijn bescherming nam, het goeverneurschap daarover aanvaardde en het
geheel nog sterker bond aan Holland en Zeeland dan tevoren het geval
was.
Het samenvallen van deze feiten zal voor de magistraat voldoende
motieven hebben opgeleverd om de nieuwe situatie door een stadswapen
te symboliseren.
De juistheid van de tekening wordt bevestigd door de zegels uit die
periode en door de afbeelding van het wapen op de in 1605 gegoten
klok in de koepelkerk van Willemstad (afbeelding 5).
Het voornaamste onderdeel van de tekening is natuurlijk het wapenschild. Dit is, in de heraldieke taal gesproken, doorsneden (coupé) dat
wil zeggen door een horizontale lijn in twee gedeeld. Bovenaan houdt
de Brabantse leeuw (van goud op een zwart veld, met rode tong en
nagels) aan linten een kleiner wapenschild. In de onderste schilclhelft
zijn drie schuinkruisjes (van rood op een zilveren veld) afgebeeld. Hoe
moeten we deze symbolen nu uitleggen? Het beste is het wapen te
ontleden in: de Brabantse leeuw, het kleine wapenschild en de schuinkruisjes. Daarna moet aan de uitwendige versiering van het schild enige
aandacht worden besteed.
De Brabantse leeuw.

In het wapen nam de Brabantse leeuw een opvallende plaats in. Dit
is des te opvallender omdat Willemstad niet is ontstaan op de bodem
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van het hertogelijk domein en met het hertogdom als zodanig nooit iets
had te doen. Men kan de plaats van de Brabantse leeuw slechts verklaren
vanuit de politieke ontwikkeling in deze kritieke periode van de tachtigjarige oorlog. De stichting van Willemstad vond plaats in de tijd waarin
de opstandige Nederlanden steeds meer van het Brabantse territorium
verloren. Dit verlies culmineerde als het ware in de val van Antwerpen
in 1585 en kwam tot staan door de herovering van Breda in 1590.
Ondertussen waren de vooraanstaande - meest hervormde - Brabanders
die zich niet wensten te onderwerpen naar Holland gevlucht. Ook de
prins van Oranje - eens "ruwaard" van Brabant, burggraaf van Antwerpen - en de Staten-Generaal hadden zich daar gevestigd.
Maurits (formeel nog slechts graaf van Nassau) nam na de moord
op zijn vader de leiding van de opstand over, daarin echter gedwarsboomd door de interne oppositie die de graaf van Leicester als gouverneur-generaal naar de Nederlanden liet overkomen om een tegenwicht te
vormen. Al verdween deze Engelse edelman binnen een jaar: de tegenstellingen bleven bestaan en vonden hun hoogtepunt tijdens het twaalfjarig bestand met de uiteindelijke overwinning van Maurits en de terechtstelling van Johan van Oldenbarneveld na een politiek proces.
Allerlei middelen wendde Maurits aan, om zijn macht te vergroten.
Zo nam hij het initiatief tot oprichting van een Raad van Brabant te
's-Gravenhage ter vervanging van het te Brussel (nu op Spaans gebied)
gevestigde gelijknamige college. Ook poogde Maurits vertegenwoordigers van Brabant - dat wil zeggen van de door hem beheerste steden,
waaronder Willemstad - als vertegenwoordigers van een achtste provincie in de Staten-Generaal toegelaten te krijgen. Tenslotte wijst de Brabantse leeuw op de leenroerigheid van het land van Ruigenhll-Willemstad aan Brabant. Het waren de Staten van Brabant geweest, die prins
Willem het markiezaat, en daarmee ook de grond van Willemstad, hadden toegewezen. Motieven genoeg om de "Brabantse" politiek van
Maurits, waarvan Willemstad een integrerend deel uitmaakte, in het
wapen van de jonge stad te symboliseren door het opnemen van het
oude hertogelijke wapendier. 7
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2.

Wapen van de heren en markiezen van Bergen op Zoom
uit het geslacht Glymes.
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3.

Klein wapen van Willemstad, gevoerd 1587 - 1611.
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Het kleine wapenschild.

Op het eerste gezicht lijkt het kleine wapenschild, dat door de leeuw
aan linten wordt vastgehouden op het wapen van de Bergenopzoomse
heren van Glymes. (afb. 2). Er is echter een belangrijk verschil: terwijl
het wapen van Glymes doorsneden is en vervolgens de bovenhelft gedeeld, is dit kleine wapenschild gedeeld, terwijl de (heraldische) linkerhelft is doorsneden! Om deze technische beschrijving toe te lichten zij
verwezen naar bijgaande schetstekening. De (heraldische) rechterhelft
bevat een element, dat het Glymeswapen niet kent: in een blauw veld
is een gouden leeuw afgebeeld. Het is niet moeilijk te gissen welke
leeuw hier bedoeld is. Hoogstwaarschijnlijk is hier de leeuw van Nassau
afgebeeld, al ontbreken (door de kleine voorstelling?) de gouden blokjes, waarmee in een korrekte afbeelding van het Nassau-wapen het veld
bezaaid is. (afb. 3).
In de linker-wapenhelft komen bovenaan de drie palen (van rood
op een gouden veld) en onderaan de drie ruiten of maliën (van zilver
op een groen veld) voor. Deze zijn wel genomen uit het wapen van
Glymes.
Hoe moeten we nu dit kleine wapenschild opvatten? Mijns inziens
heeft men op instigatie van Maurits willen symboliseren hoe de heerschappij van Glymes is overgegaan op Nassau. Op het oude zegel van
Ruigenhil kwam immers de H. Maagd voor met het markiezenwapen!
Maurits zag zich als opvolger (in feite, niet formeel) van Glymes in het
Ruigenhilse gebied én in het hele markiezaat van Bergen op Zoom. Het
kleine wapenschild mogen we ook beschouwen als het "kleine wapen"
van de stad. Terwijl het "grote wapen" de leeuwen de schuinkruisjes
bevat, beeldt het kleine wapenschild de stad in haar jonge geschiedenis van Glymes tot Nassau - bondig uit. Toch zou dit wapen niet lang in
gebruik blijven: nog geen vierentwintig jaar bleef het als zodanig gelden,
al heeft men het nooit vergeten.
De schuinkruisjes.

De schuinkruisjes in de onderste wapenhelft kan men wel als streek-
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symbolen van West-Brabant beschouwen. Na de heren van Breda voerden hun steden Breda en Bergen op Zoom, het wapen met de kruisjes,
om nog maar te zwijgen van hun familieleden en van hun leenmannen. 8
In het wapen van Willemstad symboliseren de kruisjes de band met
het markiezaat van Bergen op Zoom, waarvan de plaats deel uitmaakte.
Ook te Bergen op Zoom was het gebruik van het oorspronkelijke wapen
van Breda (rood met zilveren kruisjes) met omgekeerde kleurvolgorde
(zilver met rode kruisjes) niet onbekend. Als markiezaatswapen komt
het voor onder meer op de wapenkaart door Zangrius, van 1600. 9 In de
streek sluiten de schuinkruisjes van Willemstad mooi aan bij de wapens
van de nabijgelegen plaatsen Zevenbergen, Klundert, Drimmelen en
Strijen, om er slechts enkele te noemen uit het gebied ter weerszijden
van het Hollands Diep. De schuinkruisjes zouden zelfs de veranderingen
die het wapen na 1611 onderging overleven.
De versiering.

De versiering rond het schild is kennelijk ontleend aan de stadszegels,
doch doordat op de tekening meer ruimte beschil<:baar was, nader uitgewerkt. Afgezien van een cartouche in de voor die tijd typische stijl
met krulwerk en rosetten bestaat deze uit een medaillon waarop het
jaartal 1587 en een banderol met de spreuk ))Fortitvdo Mea Devs)), alsmede twee uit één stronk spruitende tillen met oranjeappels en enkele
bloemen. Over de laatste kunnen we kort zijn: het was al in de zestiende
eeuw gebruikelijk de naam "Oranje" te symboliseren door sinaasappelen. 10 De spreuk en het jaartal horen bij elkaar. In het jaar 1587 nam
Maurits het eiland waarop Ruigenhil was gelegen onder zijn bescherming
en aanvaardde het goeverneurschap dat de inwoners hem aanboden. Ook
de spreuk wijst op de benarde situatie waarin de Nederlanden en vooral
Brabant na de val van Antwerpen zich bevonden: alleen God was nog
een kracht waarop men kon bouwen. De spreuk is ontleend aan Psalm
4.3, tweede vers, volgens de Statenvertaling: "Want Gij zijt de God
mijner Sterkte". Bijna letterlijk staat zij in het (thans vervangen) Roomse missaal als onderdeel van de psalm Judica me: Quia tu es, Deus, fortitudo meao In de hang van die tijd naar het zinnebeeld, die ons niet meer
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4. Stadswapen van Willemstad, 1587.
Tekening in het Raadhuis te Willemstad.
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5. Stadswapen van Willemstad, 1605.
Afbeelding op een klok in de Nederl.-Hervormde Kerk, Willemstad.

6.

Draagteken (Bus) van de stadsbode
van Willemstad.
Raadhuis, Willemstad.

Jaarboek De Oranjeboom 29 (1976)

eigen is, kan men de Brabantse leeuw ook opvatten als de personificatie
van Gods Woord, Christus, de Leeuw van Juda. In de symboliek van de
vrijheidsstrijd waren religie en politiek nauw verstrengeld.
Hoewel de spreuk niet in 1817 als behorende tot het stadswapen is
bevestigd, wordt zij thans door het gemeentebestuur onder het wapenschild gevoerd.
Bij de bevestiging in 1817 kreeg het wapen wel een vijfbladige, rood
gevoerde kroon mee, die tevoren niet door de stad gevoerd is. De meeste
oude stadswapens in Nederland zijn met een dergelijke kroon gedekt. l l
De authenticiteit van de tekening wordt bevestigd door de in 1605
gegoten klok (thans vergoten naar het oorspronkelijke model) die het
schild zonder verdere versiering voorstelt en door de vermoedelijk uit
1587 daterende bodebus (afb. 5 en 6). Helaas is dit kenteken van de
stadsbode, thans nog bewaard ten stadhuize van Willemstad, niet onbeschadigd tot ons gekomen. Het bestaat uit een verguld zilveren medaillon waarop een schildje achter glas is aangebracht; hieraan hing aan
drie kettinkjes (waarvan er één is gebroken) een kleiner medaillon,
waarop een dergelijk schildje, door een prinsenkroon gedekt. Het geheel
bevindt zich op een blauw lint met gouden galonwerk.
In het grote schild bevindt zich een waarschijnlijk negentiende eeuwse weergave van het stadswapen, een ruwe, onvolledige tekening. Het
onderste schildje, waarin zich een tekening van het prinsewapen moet
hebben bevonden, is thans leeg. Alleen de medaillons en de kettinkjes
lijken authentiek. Op het grote medaillon is een versiering aangebracht
die vrijwel identiek is met die op de tekening. Boven het schild is de
naam "Wilmstadt" aangebracht. De spreukband ontbreekt. 12

Het tweede stadswapen.
Dat het eerste wapen van Willemstad nog geen vijfentwintig jaar
ongewijzigd is gebleven is aan een verandering van politieke toestanden
te danken. Weliswaar had Maurits door de verovering van Breda in 1590
aan macht gewonnen, aan de andere kant kwamen in 1609 donkere wolken opzetten: de homogeniteit van zijn West-Brabants gebied werd gebroken én door de sluiting van het twaalfjarig bestand, waardoor de
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wettige markiezenfamilie in Bergen op Zoom haar intrede deed én door
de intocht van zijn broer Philips Willem in de Baronie, waarvan deze al
drie jaar de inkomsten genoot. Maurits behield slechts Klundert de jure;
de facto ook Ruigenhil en Heijningen, die in feite tot het markiezaat van
Bergen op Zoom behoorden. De Raad van Brabant te 's-Gravenhage,
niet langer bestaande uit stromannen van Maurits, hakte in mei 1611 de
knoop door en wees Heijningen aan de markiezin, Ruigenhil met Willemstad aan Maurits toe, als deze laatste een behoorlijke vergoeding zou
betalen. 13 Over die bepaling werd men het pas in 1615 eens.
In september 1611 is er sprake van verandering van de stadszegels
en uit (latere) afdrukken weten we wat er gebeurd is: in de bovenste
helft (ereplaats) is de Brabantse leeuw met het kleine wapenschild vervangen door de Nassause leeuw.

De leeuw van Nassau.

Waarom plaatste men - op instigatie van Maurits? - de Nassause
leeuw in het wapen? Een analogie met de buurgemeente Klundert is niet
uitgesloten. Dáár immers voerde men (mogelijk sinds de stadwording )
in het hart van het heerlijkheidswapen van Niervaart het Nassause
wapenschild. Met de opname van het Nassause schild zette men als het
ware een streep onder het verdrag dat Willemstad met Maurits én met
Holland en Zeeland verbond: daarbij was ook Fijnaart betrokken. Maurits
had het héle eiland van Ruigenhil-Niervaart-Fijnaart en Heijningen al
meer dan twintig jaar behandeld of het geheel zijn eigendom was. Het
militaire karakter van zijn besluit het eiland onder zijn sunderlinge protexie te nemen had na de inname van Breda minder praktische zin doch
Maurits zal (van zijn kant bezien niet zonder reden) gevonden hebben
dat het ook tijdens het bestand en daarna voorgoed gehandhaafd kon
worden. Zou het ook geen zet betekenen tegen zijn broer, die de hoorn
van de Oranjes had laten plaatsen in het hart van het wapen van het
nieuwbedijkte Prinsenland (1605), zo tartend dichtbijgelegen in het
centrum van het gebied dat nog kort tevoren geheel tot Maurits' machtbereik behoorde? Uiteraard bleef de versiering van gestileerde takken en
oranjeappels rondom het schild gehandhaafd. In de achttiende eeuw be34
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7.

Variant van het stadswapen van Willemstad, 1654 - 1795.
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schrijft men deze zelfs als een Orange boom, met bladeren en vlUchten. 14
"Papieren wapen" of vlaggewapen?

In de prentkunst komt in de loop van de zeventiende eeuw een derde
wapen voor Willemstad voor: op een blanko (zilver of oranje?) schild
een drietal hoofdletters W. De oudste afbeelding (1632) staat onderaan
een stadsplattegrond in Boxhornius' Theatrum (afb. 9); ook Merian en
Bouttats hebben dit wapen. 15 Men zou het geheel aan de fantasie van
de graveurs kunnen toeschrijven, ware het niet dat het vaag zichtbaar is
op een vlag die voorkomt op een ets door B. Peeters (einde 17e eeuw?)
van de "Redoute van Willemstad"16 (afb. 10). Dit wettigt de vraag of
de drie W's al dan niet op een schild op een eigen scheepsvlag voor
Willemstad hebben gestaan. Dergelijke plaatselijke vlaggen kwamen in
de kuststeden en stadjes méér voor dan men zo oppervlakkig wenst aan
te nemen; dat men zich daarbij niet steeds stoorde aan de soms ingewikkelde stadswapens is een bekend feit. Gezien het feit dat we slechts
over één, en dan nog maar vage indikatie beschikken, menen we echter
de vraag naar de authenticiteit tot nadere bewijzen tevoorschijn komen,
open te moeten laten.
Een verwarrende variant.

De geschreven bronnen uit de zeventiende en achttiende eeuw kennen nog een vierde stadswapen. Dit bestaat kennelijk uit een variant
van het kleine wapenschild, dat we hierboven beschreven. De oudst
bekende vermelding is die bij Van Oudenhoven, 1654. 17 Later komt de
beschrijving nog voor bij Halma (1725) en in de Tegenwoordige Staat
( 1740). In de plaatwerken van Le Roy en van hem afgeleide handschriften komt het wapen volgens deze beschrijving voor. 18 Het schild
is doorsneden, bovenaan gedeeld, met in het (heraldisch) rechtse kwartier drie rode palen op een gouden veld; links de Nassause leeuw; onderaan in zilver drie rode klUisjes. Zoals men ziet een soort tussen-variant
van het kleine wapenschild en het grote wapen. Daarbij zijn dan nog in
de bovenhelft de kwartieren verwisseld en is de Nassauleeuw niet meer
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in een hele wapenhelft op de ereplaats, doch in een tweede kwartier
terecht gekomen.
Hoezeer men het bij het verkeerde eind had blijkt wel uit de beschrijving die Van Oldenborgh, secretaris en penningmeester van stad
en land van Willemstad in 1793 van het stadswapen gaf: dit was nog
steeds onveranderd het tweede stadswapen en hoogstwaarschijnlijk was
de verwarrende variant te Willemstad volkomen onbekend. 19
Gewijzigd herstel.
Zoals reeds gemeld vergat Willemstad zijn eerste wapen niet. Immers: dit herinnerde aan de jaren van stadwording onder prins Maurits.
Het minder karakteristieke wapen met de Nassause leeuw was weinig
populair. Op een wapenkaart ter ere van stadhouder-koning Willem lIl,
einde 17e eeuw, komt het eerste stadswapen voor. Doordat de bovenhelft bijzonder klein is uitgevallen, is de leeuw gaande voorgesteld in
plaats vail klimmende. Het kleine wapenschild is echter dat van Glymes,
niet het stadswapen. 2o Hiermee komt overeen een beschrijving in een
werk uit 1769. 21 Geen wonder dat men na de omwenteling van 1795,
in deze streek slechts met tegenspartelen aanvaard22 ook nadat het huis
van Oranje in 1801 van zijn aanspraken in de Nederlanden had afgezien,
graag het oude wapen herstelde. De gelegenheid kwam toen in 1804 in
het nieuw ingerichte provinciehuis (Departementaal Hotel, het voormalige Gouvernement) te 's-Hertogenbosch schilderijen met de stads- en
stteekwapens werden aangebracht. Willemstad zond een tekening van
het wapen zoals door "Maurits van Nassau" in 1587 verleend. Deze
tekening is kennelijk niet bewaard gebleven, het schilderij is echter nog
in de ambtswoning van de commissaris der Koningin aanwezig (af. 11).
Het vertoont de foutieve kleuren die ontstaan wanneer men de verkleuringen op het origineel voor oorspronkelijk houdt. 23 Enige jaren nadien
werd het koninkrijk Holland gevormd waarop Willemstad al dan niet
terecht een zegel met het koninklijke wapen voerde. 24 De inlijving in
1810 bij Frankrijk noodzaakte het bestuur de keizerlijke adelaar op de
stempels te plaatsen. Het herstel kwam in 1815. Op verzoek van de
Goeverneur van de ptovincie werd een tekening ingezonden van het
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8.

Gemeentewapen van Willemstad, 1817.
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wapen "zoo als het zelve zedert onheugelijke tijde alhier bekend geweest" (was) en zoals het gemeentebestuur het weer als stadswapen
wilde bezigen. 25 De tekening is een ruwe kopie van de hierboven genoemde tekening.
Op 16 juli 1817 bevestigde de Hooge Raad van Adel, gemachtigd
door de Koning, de stad in het bezit van het als volgt beschreven wapen:
"zijnde coupé, waarvan het eerste van sabel, beladen met een klimmende
leeuw van goud, houdende het wapenschild van Bergen. Het tweden
van zilver, beladen met drie St. Andries kruisen van keel. Het schild
gedekt met een kroon van goud". (afb. 8). Volgens de tekening op
het verstrekte wapendiploma is het kleine schild dat van Glymes, waarbij
de kleuren en metalen van het tweede kwartier zijn omgewisseld (rood
met gouden palen) en de maliën in het onderste veld van goud in plaats
van zilver zijn. Een fout, die bij meer gemeentewapens in de streek
voorkwam. 26 Hardnekkiger nog is de fout die in een bekend negentiende eeuws wapenboek voorkomt en hardnekkig door de tekenaars tot
in onze jaren gereproduceerd wordt. 27
De zegels.

Wij noemden hierboven reeds het schependomszegel waarvan tot
dusverre geen exemplaar tot ons is gekomen. Uiteraard moest de stadwording samengaan met de aanschaffing van stadszegels. In de middeleeuwen hadden de meeste steden een grootzegel van verbanden, dat ter
bezegeling van bijzonder gewichtige stukken diende en een zegel ten
zaken, dat voor de bevestiging diende van minder belangrijke akten en
verklaringen. Tenslotte had men voor de afdoening van briefwisseling,
vergunningen en dergelijke één of meer zege1cachets, die van kleiner
formaat waren. Men kan deze laatste vergelijken met de inktstempels,
waardoor zij tenslotte zijn vervangen. Uiteraard verschilden de afbeeldingen en randschriften op de zegels naar gelang van grootte en belangrijkheid. Jammer genoeg is ook van het oorspronkelijke grootzegel geen
exemplaar bekend. Er zijn aanwijzingen dat het bestaan heeft; Willemstad bezegelde er ongetwijfeld het verbond mee, dat de Brabantse steden
onder de Staten-Generaal in 1609 sloten. 28
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Van het kleinzegel of cachet zijn wel afdrukken bewaard gebleven.
De doorsnede van dit zegeltje is op zijn grootst ongeveer 3 centimeter.
Het wapenschild is geheel gelijk aan het oudste stadswapen. De sobere
versiering rondom het schild bestaat uit een gestileerd ornament van
oranjetakken. Een randschrift ontbreekt. Afdrukken uit de jaren 1603 1608 zijn bekend (afb. 12).29
In 1611 was men zoals hierboven gezegd van plan de zegels te laten
versnijden in verband met de nieuwe politieke situatie. Dat dit inderdaad geschied is wordt bewezen door het nog aanwezige stempel van
het kleine zegel (afb. 13). Dit heeft precies dezelfde afmetingen als het
oude stempel, alleen het wapenschild is anders. Dat we hier met een
versneden stempel van het oude kleinzegel te doen hebben lijkt ook nog
bevestigd te worden door de stand van het onderste schuinkruisje in het
schild, dat kennelijk ongewijzigd is gebleven, terwijl beide andere zijn
verplaatst naar de schildvoet om plaats te maken voor de Nassause
leeuw van het tweede stadswapen.
Van het nieuwe grootzegel is slechts één afdruk tot ons gekomen,
daterende van 1631 (afb. 14). Alles wijst erop, dat we ook hier met
een afdruk van een versneden stempel te doen hebben. Het stempel zelf
is niet aangetroffen. De rijke randversiering komt in grote trekken overeen met de tekening uit circa 1587 en met de bodebus uit dat jaar. Het
randschrift luidt SIGILLUM . AD . CAVSAS . OPPIDI . WILLLMSTAD. (sic). (Zegel ten zaken van de stad Willemstad). Dat men dit
grootzegel ook zegel ten zaken noemde wijst op een begripsverwatering
die na de middeleeuwen opgeld deed. Pastoor Juten noemt nog een
afdruk op een akte van 16 september 1618. 30
Alles wijst erop dat de stempels tot 1795 gebruikt zijn en wederom
in de jaren 1801 - 1806. Op de stempels uit de franse periode en daarna
zullen we hier niet ingaan.
Stadskleuren en gemeentevlag.

Van de stadskleuren is weinig bekend. Oorspronkelijk zullen ze niet
anders geweest zijn als die van het markiezaat: zwart en wit. 3i Er zijn
weinig aanwijzingen dat de kleuren na 1611 veranderd zijn. Het lint aan
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9.

10.

Wapen van Willemstad, Variant (1632).
Gravure in het werk van Boxhornius.

Vlag (van Willemstad?) einde 17e eeuw.
Gravure door B. Peeters.
Bibliotheek Provo Genootschap,
's Hertogenbosch.
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11.

Wapen van Willemstad, 1805. Schilderij door G. van Amelsvoort.
Ambtswoning Commissarîs der Koningin,
'5 Hertogenbosch.
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12.

Kleinzegel of cachet van Willemstad, 1608.
Gemeentearchief, Willemstad.

13.

Afdruk van het kleinzegel of cachet, gewijzigd c. 1611.
Stempel in Raadhuis, Willemstad.

Jaarboek De Oranjeboom 29 (1976)

14.

Grootzegel van Willemstad, 1631.
Rijksarchief, 's Hertogenbosch.

15.

Penning, behorende bij het ambtsteken van de Burgemeester, 1ge eeuw.

Foto Coppenrath, Rotterdam.
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Raadhuis, Willemstad.

16.

Gemeentevlag van Willemstad, ingesteld 1965.
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de bodebus is in de Nassau-kleuren; blauwen goud. Wellicht heeft men
deze kleuren, die in het tweede stadswapen domineerden, inderdaad als
de stadskleuren beschouwd. In elk geval zijn de luiken en het andere
buitenschilderwerk van het stadhuis na de restauratie in de dertiger
jaren van onze eeuw in wit en zwart geschilderd. 32 Het is niet duidelijk
of men hier op oudere beschilderingen teruggreep of dat men eenvoudig
de twee voornaamste wapenkleuren heeft gebruikt.
Het dorp Ruigenhil, of beter gezegd de schippers uit die plaats,
kregen in mei 1578 het recht een vaan te voeren met het wapen van de
markies Jan van Wittem erin geplaatst. Men zal dit snel hebben laten
vallen toen Jan in december 1581 naar de Spaanse partij overliep. Nadien heeft men vrijwel zeker een vlag gevoerd in de prinsekleuren:
oranje-wit-blauw, waaruit onze nationale vlag is ontstaan. Op een gravure van de redoute van Willemstad (hierboven reeds genoemd) ziet
men (zij het onduidelijk) een vlag met een brede middenbaan, waarop
het wapen (of alleen de letters) met de drie W's. Of de middenbaan
oranje of wit was is niet te zeggen. Het patroon was bij meer steden)
onder andere Tholen, gebruikelijk. 33
In 1965 is op voorstel van de gemeente-archivaris een vlag ingesteld
voor de gemeente Willemstad (afb. 16) die omschreven werd als: "twee
banen van wit en groen met op de witte baan drie rode schuinkruisjes
en op de groene baan drie witte maliën, in de zin van de vlag regelmatig
verdeeld, en langs de broeking een zwarte verticale baan ter lengte van
3/16 van de hoogte van de vlag".34 Men kan zich afvragen wat "in de
zin van de vlag" betekent al zal daarmee wel bedoeld zijn dat de com·
positie bij verschillende formaten van uitvoering van het dundoek in
evenwicht moet blijven. Daarmee is ook al duidelijk geworden wat het
technische mankement van deze vlag is: zes wapenfiguren op één vlag
is wel wat veel. Een enkel embleem is bij een gemeentevlag veelzeggend
genoeg. Ook aan de argumentatie dat de kruisjes op het "graafschap
Strijen" zouden wijzen waartoe de streek zou hebben behoord getuigt
van weinig kritische opvattingen. Wellicht mag de haast waarmee een
en ander is tot stand gebracht als een excuus gelden. 35
De vlag is sinds 1965 ingeburgerd en het lijkt weinig zinvol om
vooralsnog aan een nieuw ontwerp te denken. Mocht men in de toe42
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komst tot wijziging overgaan dan verdient het aanbeveling zich te beperken tot de voornaamste wapenkleuren (zwart en wit) met niet meer
dan één soort emblemen, namelijk de schuinkruisjes van de Bergenopzoomse heerlijkheid. Om meerdere motieven (onder meer wegens de
sprekende emblemen) is een vlag met de drie letters Weveneens aantrekkelijk te noemen.
Vervanging of herstel?

Inmiddels heeft het gemeentewapen van bepaalde zijde weinig waardering ondervonden. Ten onrechte meende men, dat het geen herinnering
aan prins Maurits bevatte. Een negentiende eeuwse penning, afkomstig
van het vroegere ambtslint van de burgemeester, stelt het tweede stadswapen voor (afb. 15).
Ook achten sommigen het stadswapen in strijd met de geldende
estetische normen. Van officiële zijde voelt men veel voor de vervanging
van het wapen door het tweede stadswapen, dat inderdaad met de
standaardopvattingen meer overeenkomt. 36
Ik meen deze bijdrage te mogen afsluiten met een pleidooi voor het
herstel van het stadswapen in zijn oudste vorm. Wanneer de Nassauleeuw weer zijn plaats krijgt in het kleine wapenschild, de versiering met
oranjetakken en de wapenspreuk officieel bevestigd worden kan men de
historische band met Nassau en Oranje voldoende benadrukt weten
(afb. 17). Dan hoeft dit ook niet te leiden tot een betreurenswaardige
verwijdering van de herinneringen aan Brabant en aan het markiezaat
van Bergen op Zoom, waarvan Willemstad de meest noordwestelijke
voorpost vormde. 37
Bergen op Zoom, september 1976.
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