De Aktiegroep komt er, maar noemt zich “De Initiatiefgroep”. Daarnaast komt er een Stichting i.o. “De
Overkant”. Deze Stichting geeft in de zomer van 1994
een folder uit met als titel: HET VEER AMEIDE
← ‒ ‒→ LOPIK KOMT ERAAN !
De initiatiegroep roept de bewoners van Ameide en
Tienhoven op om donateur te worden van de Stichting. Om in aanmerking te komen voor steun van de
gemeenten Zederik en Lopik is er een bijdrage van de
burgers nodig. Het initiatief moet gedragen worden
door de bevolking. Als dit lukt hoopt en verwacht de
initiatiefgroep dat in de zomer van 1995 de veerboot
zal gaan varen.
Men is van mening dat het veer voorziet in een behoefte. Varen in de zomer, de periode van mei tot
september, moet te bekostigen zijn. Landelijke en
Provinciale instellingen worden benaderd om geld
beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een boot
en het plaatsen van aanlegsteigers. Het beoogde vaartraject is heen en weer van Ameide naar Salmsteke.

ter van de landelijke vereniging ‘Vrienden van de
Voetveren’.
Dankzij financiële bijdragen van het rijk, de provincies Utrecht en Zuid-Holland, de gemeenten Lopik
en Zederik , het recreatieschap Rijn- en Lekoevers en
dankzij steun van ruim 1600 donateurs werd het
voor de nieuw opgerichte stichting De Overkant mogelijk om de investering van f 250.000 en het begrote
jaarlijkse exploitatiesaldo van f 30.000 rond te krijgen.

Initiatief

Over het opnieuw in de vaart brengen van een veerpont werd vaak gesproken. In april 1994 werd in
Ameide een initiatiefgroep gevormd. Aanleiding was
de rond die tijd gehouden Nationale Milieu-estafette,
waarbij voor één dag een veerpont werd gehuurd.
Meer dan 250 personen werden op die dag met De
Assistent overgezet. Om de behoefte aan de veerFolder van de Stichting i.o. “De Overkant” uit 1994.
dienst tussen Tienhoven en Lopik te peilen, werd op
De oproep van de Initiatiefgroep is een succes. Ruim de jaarmarkt van Ameide (oktober 1994, B.Pr) een
1600 donateurs melden zich aan. Dat levert voldoen- enquête gehouden. Dat leverde een zeer positief rede middelen op om een sluitende exploitatie mogelijk sultaat op. Van de ruim 400 ondervraagden liet vier
te maken. Vanaf medio juni 1995 zal er gevaren kun- procent weten dagelijks gebruik te willen maken van
nen worden. Een krantenartikel bericht erover:
de pont, veertien procent zou dat wekelijks doen en
78 procent zo nu en dan.
Ook de provinciebesturen van Utrecht en Zuid-HolVijf maanden per jaar tussen Ameide en Lopik land toonden belangstelling. In het kader van het
Bastidesteden-overleg werd door de provincie ZuidHolland opdracht gegeven voor een oriënterend onderzoek naar de financiering van het project. Het resultaat daarvan was dat eenmalige bijdragen zouden
moeten komen van de overheid. Bij het rijk en bij de
provincies zijn fondsen beschikbaar voor de versterking van voorzieningen voor de recreatie en de infrastructuur.

Recreatie

▲ Voetgangers en fietsers kunnen na dertig jaar weer bij
Ameide de Lek oversteken met de veerpont (Foto Rias Immink).

AMEIDE – Na bijna dertig jaar uit de vaart te zijn
geweest, wordt donderdag (15 juni 1995, B.Pr) de
pont tussen Ameide (Tienhoven) en Lopik weer in
gebruik genomen. De veerdienst over de Lek werd na
negentig jaar op 31 december 1965 opgeheven omdat de exploitatie onrendabel was.
Op 3 juni zijn de proefvaarten begonnen. Vanaf donderdag is de veerpont De Overkant vijf maanden per
jaar in gebruik. De overdoop van het vaartuig wordt
verricht door mevrouw De Visser-Ameling, voorzit-

De exploitatiekosten dienden op langere termijn uit
de regio te komen, waarvoor naast inkomsten uit
veergelden de gemeenten Zederik en Lopik en het
recreatieschap bereid moesten zijn om een jaarlijkse
subsidie te verstrekken, aangevuld met donateursgelden. Hoofdfunctie van de veerpont moet fiets- en
wandelrecreatie zijn met daarnaast enig woon-werkverkeer en versterking van sociale contacten tussen
de bewoners aan beide zijden van de Lek. Omdat de
nadruk ligt op recreatie – de pont meert aan bij recreatieterrein Salmsteke aan de noordkant van de
Lek – is De Overkant alleen gedurende de vijf zomermaanden rendabel te exploiteren.
Voor de bestuurlijke vorm is gekozen voor de vorming van een stichting met vertegenwoordigers van
beide Lekoevers. De initiatiefgroep wist 1600 donateurs te werven, die elk f 10,00 per jaar bijdragen. De
stichting kent inmiddels diverse werkgroepen die
zich gaan bezighouden met onder meer financiën,
vergunningen, dienstregeling, aanlegvoorzieningen
en voorlichting. Inmiddels zijn twee schippers met
groot vaarbewijs aangesteld. De vaartijden zijn van
15 juni tot 1 augustus op werkdagen van 7.30 tot
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20 uur, op zaterdagen van 10 tot 20 uur en op zondagen van 11.30 tot 20 uur. In de periode van 1 augustus tot 30 september vaart de pont alle dagen van de
week tot 22 uur.

Kosten
• Voetgangers betalen voor een enkele reis f 1,00,
een knipkaart voor tien overtochten kost f 7,50.
• Fietsers betalen f 1,50 (knipkaart f 10,00),
• Bromfietsen f 2,00 (knipkaart f 15,00).
• Kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis mee.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen als voetganger f 0,75 (knipkaart f 5,00) en als fietser f 1,00
(knipkaart f 7,50).”
Tot zover het krantenbericht.
De in 1982 opgerichte landelijke vereniging “Vrienden van de Voetveren” en voorzitter Meta de Visser
– Ameling in het bijzonder hebben in de jaren 19802000 een belangrijke rol gespeeld in het creëren van
een landelijk netwerk van voet- en fietsveren in Nederland. Informatie over deze veren is te raadplegen
via de website: https://veerponten.nl/.
De vereniging “Vrienden van de Voetveren” heeft een
kwartet uitgegeven waarin ook het veer Ameide –
Lopik is opgenomen. Samen met de veren Spijkerboor – De Rijp, Druten – Dodewaard en Rhoon –
Oud-Beijerland – Spijkenisse vormen zij het kwartet
“teruggekomen pontjes”.
Het eerste seizoen van het pontveer “De Overkant” is
direct succesvol. In het Nieuwsblad HVAT 1996-4
wordt het eerste jaarverslag besproken:
Het voetveer ‘Ameide-Salmsteke’
Daer is een pontjen by om op en af te varen
En nemen soet vermaeck omtrent de stille baren.
CATS
Onze vereniging ontving van de stichting ‘De Overkant’ haar eerste jaarverslag, over het jaar 1995.
Wij willen u de volgende zinsneden uit dit verslag
niet onthouden: “Door de inzet van velen kon de
veerdienst voor voetgangers en fietsers tussen Ameide en Lopik op 3 juni 1995 worden gestart. Aan het
einde van het vaarseizoen waren ruim 33.000 passagiers overgezet. Inwoners van de gemeenten Lopik en
Zederik hebben in 1994 initiatiefgroepen gevormd
en in werkgroepen veel voorbereidend en later ook
uitvoerend werk verricht. Nog steeds worden door
vele vrijwilligers allerlei hand- en spandiensten verricht. De saamhorigheid vooral in beide betrokken
gemeenten was en is groot, daarbij gesteund door de
overheid van Lopik en Zederik. De beide oevergemeenten, de provincies Zuid-Holland en Utrecht,
Rijkswaterstaat Utrecht en Zuid-Holland en het Ministerie van VROM hebben het financieel mogelijk
gemaakt, dat het project van de grond kwam.
Niet onvermeld mag blijven de steun van 1.600 donateurs, die ervoor zorgen, dat door hun bijdrage van
f 10,00 per jaar de begroting sluitend kan worden
gemaakt. Het eerste boekjaar toont een bescheiden
batig saldo, waardoor het mogelijk wordt de noodza-
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▲ Kaart uit het kwartetspel van de “Vrienden van de
Voetveren”.

kelijke reservering te doen om de continuïteit van de
veerverbinding te waarborgen.”
“Dit eerste jaar is gebleken, dat de veerpont voorziet
in een grote behoefte. De verwachtingen van de initiatiefgroep zijn geheel uitgekomen. In hoofdzaak is
van de veerpont gebruik gemaakt door recreatieve
fietsers, maar ook de bijdrage aan een milieuvriendelijk woon- werkverkeer en familiebezoek is aanzienlijk geweest. De reacties van de vele gebruikers, maar
ook van de betrokken gemeentebesturen en een
groot aantal andere instanties zijn van dien aard, dat
de toekomst door het bestuur vol vertrouwen tegemoet wordt gezien.”

Vijf en twintig seizoenen pontveer
“De Overkant’
In de beginjaren verzorgt een tweedehands bootje de
overvaart. Het motorveerpontje was 30 jaar oud toen
het werd omgedoopt tot “De Overkant” en werd ingezet voor het vervoer van voetgangers en fietsers
tussen Ameide en Lopik.

▲▲ De oude pont bij de aanlegsteiger Ameide en daaronder de pont op weg van Ameide naar Salmsteke.
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▲ Grote drukte op Salmsteke. Aan de overkant de oude ‘skyline’ van Ameide.

Na 16 jaar trouwe dienst was het inmiddels 46
jaar oude pontje nodig aan vervanging toe.
Mede dankzij door de Provincie Utrecht, de
Europese Unie en de Gemeente Lopik beschikbaar gestelde financiële middelen kon bij Botenbouw Tukker in Gorinchem een geheel
nieuw pont gebouwd worden. Op zaterdag 20
augustus 2011 kon het nieuwe pontje officieel
in de vaart genomen worden.
Van 1995 tot en met 2019 heeft “De Overkant”
er inmiddels 25 seizoenen opzitten. In die periode hebben bijna 761.000 mensen een overtocht gemaakt, gemiddeld ruim 30.000 per jaar.
Het aantal passagiers verschilt natuurlijk van
jaar tot jaar. Een overzetveer dat afhankelijk is
van recreatie en toerisme is daardoor natuurlijk erg afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens het vaarseizoen. De grootste aantallen passagiers (ruim 35.000) zijn vervoerd in
de jaren 2013 en 2018. Naast deze topjaren zijn
er in de jaren 2000 en 2008 slechts zo’n 27.000
overzettingen geweest. Het slechtste jaar tot nu
toe was het seizoen 2007 met 24.484 passagiers.

Het 25-jarig jubileum dat niet doorging
Nadat in oktober 2019 het 25ste seizoen was
afgesloten wilde het bestuur van ‘De Overkant’
bij de opening van het seizoen 2020 op feestelijke wijze het 25-jarig jubileum vieren. Er
werd een kleurige uitnodiging verstuurd naar
talrijke genodigden.
▲◄ Afscheid van de oude pont, 2011. Daaronder
◄ De nieuwe pont vrolijk versierd onderweg.

UITNODIGING
Het veer De Overkant bestaat 25 jaar!
In 1995 werd deze recreatieve oeververbinding tussen
Ameide en Lopik gelanceerd dankzij vele donateurs,
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sponsors, overheidsinstanties en gedreven vrijwilligers aan beide zijden van de Lek.
Met dezelfde steun is het veer anno 2020 uitgegroeid tot een onmisbare voorziening waar
jaarlijks ca. dertigduizend voetgangers en fietsers gebruik van maken.
Deze mijlpaal wil het bestuur van de stichting
De Overkant niet ongemerkt voorbij laten
gaan.
Daarom nodigen wij u graag uit om het vaarseizoen 2020 feestelijk met ons te openen.
De eerste vaart vindt plaats op zaterdag 4 april
2020.
Het veer zal om ca. 10.00 uur aanleggen aan de
Lopikse kant, aan de steiger op Salmsteke. Vandaar maken wij de eerste oversteek van het seizoen naar Ameide.
Wij verheugen ons op uw aanwezigheid.
Als datum was 4 april 2020 uitgekozen, het weekend voor Pasen. Echter, begin maart sloeg het Corona-virus genadeloos toe en de daarna getroffen
overheidsmaatregelen verstoorden de feestelijke
opening van het nieuwe seizoen. Helaas bleef het
niet bij alleen de eerste vaart. Voorlopig zijn ook
alle andere overtochten niet toegestaan. In ieder
geval tot 1 juni 2020 zijn er geen overzettingen en
ligt het pontje werkeloos bij de aanlegsteiger. Het
is zelfs twijfelachtig of er dit seizoen nog gevaren
mag/kan worden.
▲ Tijdelijk uit de vaart i.v.m. Corona, mei 2020.
▼ Werkeloos aan de steiger, mei 2020.
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De wapensteen op het Stadhuis
van Ameide van nieuwe kleuren voorzien
Bram Provoost

A

nderhalf jaar geleden schreef ik in het
Nieuwsblad van december 2018 een artikel
met de titel: “De wapensteen op het Stadhuis van Ameide. Kloppen de kleuren?”.
Dit naar aanleiding van een brief van de heer Wout
de Jong uit Amersfoort, die tijdens een wandeltocht
had opgemerkt dat een en ander heraldisch niet in
orde was. Met name de kleuren op het rechter, ovale,
wapenschild riepen vragen bij hem op. “Zwarte leeuwen op een zwarte achtergrond is in strijd met de wapenkundige regels. En het maakte een chaotische indruk, met geen consequente symmetrie”. Tijdens een
nader onderzoek naar dit familiewapen van Louise
Christina van Solms-Braunfels stootte Wout de Jong
“op het wapen van de Emiliapolder. Deze is bij Geertruidenberg aangelegd in 1645 in opdracht van stadhouder Frederik Hendrik. Deze polder is kennelijk genoemd naar zijn vrouw Amalia. De polder voerde het
wapen, gebaseerd op het familiewapen van Amalia
van Solms-Braunfels.” Louise Christina, een jongere
zus van Amalia, was de tweede echtgenote van Johan
Wolfert van Brederode, die in 1644 opdracht gaf tot
de bouw van het Stadhuis van Ameide. Ook het familiewapen van de Brederodea, nl. een rode leeuw op
een geel veld met een blauwe barensteel, is prominent aanwezig op de wapensteen.

Vlnr. de wapens van:
• Van Solms, Ameide
• Van Solms, Emiliapolder
• Van Solms (rechts), Vianen.
Het wapen van Van Solms bleek ook aanwezig te zijn
op de keermuur van de Karnemelkhaven in Vianen.
Zowel in tekening als kleur leek het Van Solms-deel
van het wapen in Vianen zo goed als identiek aan dat
van de Emiliapolder.
Naast het Van Solms-wapen waren er nog talrijke
andere tekortkomingen bij de kleuren van de wapen-

steen. De conclusie van het artikel in december 2018
was dan ook dat een grondige renovatie gerechtvaardigd leek. Het artikel eindigde met een wensdroom:
“Wat zou het mooi zijn als het bestuur van de Gemeente Vijfheerenlanden (na 1 januari 2019 de nieuwe eigenaar van het Stadhuis) in samenspraak met de Historische Vereniging Ameide-Tienhoven op korte termijn
zou besluiten om de kleuren op de voorgevel van het
Stadhuis heraldisch verantwoord aan te passen. Bij
voorbaat dank hiervoor!”
Het bestuur van de HVAT ondersteunde deze wens
en stuurde een brief naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden, met het verzoek om: “de kleurstelling van de wapensteen aan te
passen aan de juiste heraldische kleuren” en “op het
bordes de wapenschilden op een heraldisch juiste
wijze in te kleuren en de jaaraanduiding te accentueren”.
Zoals uit het vervolg zal blijken heeft de gemeente
Vijfheerenlanden voldaan aan deze verzoeken.
Intussen stond in 2019 het onderzoek naar de juiste
kleuren van de wapensteen niet stil. In het artikel uit
2018 was niet duidelijk geworden wanneer en door
wie de onjuiste kleuren waren aangebracht. Nader
onderzoek in het archief van Paul Will door Georges
de Wit zorgde voor nieuwe informatie. Uit enkele
stukken uit 1921 bleek dat men toen schreef over de
kleuren van het Van Solms-wapen, die heel anders
waren dan de kleuren die tot voor kort op de wapensteen waren aangebracht.
De twee stukken uit 1921 tonen aan dat burgemeester H. van Eeten in die tijd mogelijk twijfelde aan de
juiste kleuren van de wapensteen. Hij vroeg daarom
advies aan zijn neef Jhr. Dirk Petrus Marius Graswinckel1 (1888-1960). Deze was op 1 mei 1921 aangesteld als commies-chartermeester bij het Rijksarchief in Overijssel in Zwolle. Op 7 juli 1921 stuurt
neef G(raswinckel) een brief aan zijn oom in Ameide.
“B(este) O(om). In antwoord op uw schrijven meld
ik U het navolgende.
1 Meer over Jhr. Dirk Petrus Marius (Piet) Graswinckel en zijn familierelatie
met burgemeester H. van Eeten is te vinden in het Nieuwsblad HVAT 2004,
jrg. 15, nr. 4, blz. 7-20. Graswinckel werd uiteindelijk in 1946 aangesteld als
algemeen rijksarchivaris en bleef dat tot 1953. Hij was in het bezit van de
bekende Avondmaalsbekers. Na zijn overlijden in 1960 werden deze ter gelegenheid van de opening van het gerestaureerde Raadhuis op 22 februari
1961 aan de gemeente Ameide geschonken door zijn weduwe Douarière Jhr.
D.P.M. Graswinckel, geboren J.A. Breda Kleijnenburg.
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Het wapen van Brederode is: Een klimmende
leeuw van rood op een veld van goud en de
barensteel is van blauw.
Het wapen van Solms kan ik zoo niet zeggen... Gaarne kon ik nog berichten over
Solms...
Nu oom – vele groeten, steeds uw toegen.
neef G.”
Bij de brief werd een tekening aangetroffen
van het wapenschild, die echter niet in de
enveloppe paste en dus een andere oorsprong had. Mogelijk heeft de heer Graswinckel toch nog een en ander over het Solmswapen gevonden, want op 22 augustus 1921
maakt gemeentesecretaris C.A. van Staveren
een tekening met daarop “Kleuren Wapen
der gemeente Ameide.”

▲ Tekening van het wapenschild Ameide uit 1921.

Het is opvallend dat de kleuren die de heer
Van Staveren opgeeft voor het Van Solms
wapen sterk lijken op de kleuren van het wapen van de Emiliapolder en zeer afwijkend
zijn van de kleuren waarmee het wapen in
Ameide tot voor kort geschilderd was. De
overeenkomsten en verschillen met de kleuren van het wapen van de Emiliapolder zijn
als volgt: B (rood veld) en C (goud veld)
zijn juist wat betreft kleur en plaatsing. Ook
G klopt wat betreft plaatsing en kleur (zwarte bloem op goud veld). Bij de vlakken D en
E is er sprake van omwisseling en een kleuromkering. Vlak E linksonder moet ook D
(blauwe leeuw op goud veld) zijn en D
rechtsonder moet E zijn. De kleuren van E
zijn echter omgewisseld. Van Staveren vermeldt een zwarte leeuw op zilveren veld
terwijl Emiliapolder een zilveren leeuw op
een zwart veld toont.
Uit deze documenten blijkt dat de hierboven
vermelde kleuren heel anders zijn dan de
kleuren die tot voor kort gebruikt waren. Het
is helaas niet duidelijk of de familiewapens
in of na 1921 ook volgens het advies van de
heer Van Staveren geschilderd zijn.
Het advies roept echter de vraag op: Wat is
de juiste combinatie? Een zwarte leeuw op
zilveren veld of een zilveren leeuw op een
zwart veld. Voor een antwoord hierop komen we terecht bij de onlangs gepubliceerde
informatie over de renovatie van Paleis Huis
ten Bosch in Den Haag. Een van de te restaureren onderdelen was het alliantiewapen van
Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Dit
alliantiewapen is een combinatie van de familiewapens van beide betrokkenen. Dit wapen zou uitsluitsel kunnen geven over de
juiste kleuren en figuratie van het Van Solms
wapen. Amalia van Solms, die nauw betrokken was bij de bouw van het paleis (zie Kader) was immers de oudere zus van Louise
Christine van Solms.

▲ Kleuradvies C.A. van Staveren, 22 augustus 1921.
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Paleis Huis ten Bosch

De renovatie van het wapenschild op de gevel
van Paleis Huis ten Bosch te ’s-Gravenhage2
Op de zuidgevel van paleis Huis ten Bosch staat het
wapenschild afgebeeld van prins Frederik Hendrik
en zijn echtgenote Amalia van Solms. De rijkversierde schildering vertoonde vóór de restauratie veel
slijtplekken. Ook waren de kleuren vervaagd door
weer en wind. Na een grondige opknapbeurt schittert
het wapenschild nu als nooit tevoren. Het kan zeker
weer 20 jaar mee.

▲ Paleis Huis ten Bosch in Den Haag (foto Corné
Bastiaansen, 2019).

(bron: https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/paleis-huis-ten-bosch/geschiedenis).
In 1645, één jaar na de bouw van het Stadhuis van
Ameide, werd begonnen met de bouw van Paleis
Huis ten Bosch. Het moest de zomerresidentie
worden van stadhouder Prins Frederik Hendrik en
zijn vrouw, Prinses Amalia, Gravin van Solms. Paleis Huis ten Bosch begon zijn geschiedenis als Sael
van Oranje. De Sael van Oranje was, toen deze gebouwd werd, bedoeld als zomerresidentie voor
stadhouder Prins Frederik Hendrik van Oranje en
zijn vrouw. Het initiatief voor de bouw lag met name bij de Prinses.
Op 2 september 1645 werd de eerste steen gelegd
door de vroegere Koningin van Bohemen, Elisabeth. (N.B. Amalia van Solms was voor haar huwelijk hofdame geweest van deze Elisabeth Stuart, de
echtgenote van Frederik V van de Palts, de zgn.
'winterkoning van Bohemen'). Het ontwerp van
het paleis is van architect Pieter Post. Hij was in
die tijd ook betrokken bij de bouw van onder andere het Mauritshuis (en het Stadhuis van Ameide?).
Na de dood van Frederik Hendrik in 1647 veranderde de Prinses-weduwe de bestemming van het
paleis van zomerresidentie in mausoleum ter nagedachtenis aan haar man. Onder leiding van de
schilder Jacob van Campen werd de centrale zaal
van de residentie, de Oranjezaal, volledig gewijd
aan het leven en werk van de Prins. Het grootste
en meest opvallende doek in deze zaal, Frederik
Hendrik als Triomfator, is van de hand van Jacob
Jordaens en werd in 1652 voltooid. Frederik Hendrik staat daarop afgebeeld op zijn zegewagen, als
vredestichter van de Tachtigjarige Oorlog.

Het wapenschild is bijzonder, want het is pas op de
gevel geplaatst in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Het driehoekige vlak waarin het schild is aangebracht, het zogenaamde timpaan, dateert uit de
bouwtijd van het paleis (1645). Op de plek van het
huidige wapenschild zelf zat voorheen helemaal
niets. De gevleugelde kinderfiguurtjes (putti) rondom het timpaan hielden een leeg vlak vast. Door historisch onderzoek werd achterhaald of dit de oorspronkelijke bedoeling was van Pieter Post, de architect van Huis ten Bosch. En wat bleek? Op oude
prenten van het werk van Post stond wél een wapenschild in het timpaan afgebeeld. Maar om onbekende
redenen was dit nooit aangebracht. Op basis van deze
prenten werd in de jaren vijftig alsnog het huidige
wapenschild gemaakt en in het lege vlak geplaatst.
Het wapen is rijk versierd, onder andere met gouden
blokjes, gouden en rode leeuwen en blauwe jachthoorns. Tijdens de restauratie was er twijfel over met
name de originele kleuren van het wapenschild. Het
moest natuurlijk wel allemaal kloppen. De kleuren,
maar ook de afbeelding van de figuren en de juiste
poses van de leeuwen op het schild. En zitten de tong
en staart van de leeuwen wel op de goede plek? Dat
luistert allemaal heel nauw bij het restaureren. Daarom is advies gevraagd bij de Hoge Raad van Adel, het
vaste adviescollege van de regering op het gebied van
adeldom en heraldiek en dé autoriteit op het gebied
van wapenschilden. De Raad heeft ook zelf een heel
uitgebreide verzameling wapenschilden.
Voor de huidige restauratie keek de restauratiearchitect naar andere wapenafbeeldingen van Frederik
Hendrik en Amalia. Daarnaast werden nog tal van
andere bronnen geraadpleegd, zoals de oude ontwerptekeningen die architect Pieter Post van Huis
ten Bosch maakte. Hierop staan ook andere timpanen uit het paleis afgebeeld, zoals in de Oranjezaal.
Op basis van al deze informatie is de reconstructie
van het wapenschild uitgevoerd.

Advies Hoge Raad van Adel. Alliantiewapen Frederik Hendrik en Amalia van Solms

2

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/vastgoed/vastgoed-in-beheer/denhaag-paleis-huis-ten-bosch/verhalen/een-wapenschild-in-oude-gloriehersteld.
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De wapens van Frederik Hendrik en
Amalia van Solms in Leerdam?

N
Beschrijving: Gedeeld
I. Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau (1584-1647)
Gevierendeeld;
• I in blauw, bezaaid met gouden blokjes, een gouden
leeuw [Nassau];
• II in goud een dubbelstaartige, aanziende rode
leeuw, blauw gekroond [Katzenelnbogen];
• III in rood een zilveren balk [Vianden];
• IV in rood twee aanziende, gaande gouden leeuwen
[Dietz];
• gevierendeeld middenschild; o a en d in rood een
gouden schuinbalk [Chalon];
o b en c in goud een blauwe jachthoorn, zilver beslagen en rood gesnoerd [prinsdom Orange];
o hartschild [= H]: in drie rijen van drie stukken
geschaakt goud en blauw [Genève];
• twee bijschildjes:
o boven [= x] in goud een zwarte balk [Meurs];
o beneden [= y] in rood een beurtelings gekanteelde
zilveren balk [Buren].
II. Amalia gravin van Solms-Braunfels (1602-1675)
Gedeeld;
• 1 gevierendeeld; o a en d in goud een omgewende
blauwe leeuw met de staart over de kop [Solms];
o b en c doorsneden rood en goud [Münzenberg];
• 2 gevierendeeld; o a en d in zwart een zilveren
leeuw, goud gekroond, met de staart over de kop
[Sonnenwalde];
o b en c in goud een zwart vijfblad [Wildenfels].
Vergelijking van de alliantiewapens vóór en na de
restauratie laten een opmerkelijk verschil zien in het
wapen van Amalia van Solms. In de foto uit 2016
staan de leeuwtjes bovenin direct tegenover elkaar
(net als in Ameide en Vianen). Na de restauratie is
het rood en goud er tussen gekomen.

▲ Alliantiewapen Huis ten Bosch voor de renovatie in 2016.
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aast de familiewapens van Frederik Hendrik
en Amalia in Paleis Huis ten Bosch in Den
Haag zijn deze ooit ook zichtbaar geweest in Leerdam. Graaf van Leerdam was naast Prins van
Oranje één van de vele titels die Frederik Hendrik
bezat. In 1632 liet hij in Leerdam een nieuw stadof raadhuis bouwen in de Breestraat (tegenwoordig
de Markt).
Abraham Jacob Aa, schrijft in het “Aardrijkskundig
woordenboek der Nederlanden” uit 1846 het volgende over Leerdam: “Het voormalig Stadhuis, aan
de Breestraat of Markt, is in het jaar 1631 gebouwd,
of immers gedeeltelijk veranderd. Boven den ingang stond het wapen van FREDERIK HENDRIK, Prins van Oranje, ter regterzijde dat van
zijne gemalin en ter linkerzijde het gewone wapenschild van LEERDAM. Sedert vele jaren bestaat het echter niet meer, als zijnde afgebrand.”
Catharina van Groningen (Catharina L. van Groningen, De Vijfheerenlanden met Asperen, Heukelum en Spijk, SDU uitgeverij, Den Haag, 1989) beschrijft het gebouw als volgt: Het was een gebouw
met topgevels in Hollandse renaissance stijl en
schild-dragende leeuwen op de hoeken. Het stadhuis bezat op de begane grond een bogengalerij.
Op het dak was een torentje met een luidklok.
In 1728 maakte Cornelis Pronk een tekening van
het gebied rond de Markt van Leerdam met o.a het
oude Raadhuis.
Raadhuijs, deel der Kerke en
Markthuijs te LEERDAM *
1728. Tekening van Cornelis
Pronk (1691-1732).

Volgens Teunis Blom, voorzitter van de Historische Vereniging Leerdam, was de gevel onder meer
versierd met de wapens van Frederik Hen-

▲ Alliantiewapen Huis ten Bosch in 2019 na de renovatie. (Let
op verschillen in plaatsing van de leeuwtjes in het rechterdeel Van Solms – met die op de afbeelding van het wapen in 2016).

drik, graaf van Leerdam en zijn echtgenote Amalia
van Solms. Het is wegens bouwvalligheid gesloopt
in 1794, maar de geplande nieuwbouw is niet
doorgegaan als gevolg van de komst van de Fransen in 1795.” (AD-Rivierenland van 24 april 2019).
Ik heb aan Teunis Blom gevraagd of er naast de
tekening van het Raadhuis uit 1728 nog afbeeldingen bestonden van het familiewapen van Amalia
van Solms en dat van Frederik Hendrik. Helaas
was dat niet het geval.
De familiewapens van Frederik Hendrik en Amalia, die de gevel van het Raadhuis in Leerdam sierden, zouden een inspiratiebron voor Johan Wolfert
van Brederode geweest kunnen zijn om bij de
bouw van het Stadhuis in Ameide ook de familiewapens van hem en zijn echtgenote te laten aanbrengen. Weduwnaar Johan Wolfert was in 1638
getrouwd met Louise Christine van Solms, een
jongere zus van Amalia. Hij en Frederik Hendrik
waren hierdoor zwagers geworden. Beide paren
regerend over twee aan elkaar grenzende onafhankelijke gebieden, het Graafschap Leerdam en de
Steden en Landen van Vianen en Ameide. Door de
familiewapens lieten ze de bevolking duidelijk zien
wie de eigenlijke machthebbers waren. Samen met
het in 1658 aangebrachte alliantiewapen in Vianen
was in alle drie steden in de huidige gemeente
Vijfheerenlanden het Van Solms-familiewapen in
het openbaar zichtbaar.

Louise Christine! Dat is ook het geval met het alliantiewapen in Vianen. Zowel in Ameide als in Vianen
zijn de figuren in reliëf aangebracht. Dit wijst erop
dat de plaatsing van de figuren origineel is. Het alliantiewapen op Huis ten Bosch is geschilderd en dateert van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Dat
zou kunnen betekenen dat de plaatsing van de leeuwen anders opgezet kan zijn. Aan de andere kant zijn
ze identiek aan de alliantiewapens van Frederik Hendrik en Amalia in de Oranje-zaal. Bijzonder echter is
een foto uit 2016, voor de restauratie. Op de foto zijn
de leeuwen in het Van Solms-wapen identiek geplaatst aan die in de wapens in Ameide en Vianen.
Naar aanleiding van het advies over het wapen van
Amalia van Solms op Huis ten Bosch en de kleine
verschillen met het wapen van haar zuster op de wapensteen in Ameide heb ik contact opgenomen met
de Hoge Raad van Adel in Den Haag. Via correspondentie en mondeling overleg met de heer drs.
J.C.C.F.M. van den Borne, medewerker advisering
van deze Raad, zijn de verschillen in de wapens van
de beide zussen besproken. De heer Van den Borne
toonde met voorbeelden aan dat de verschillende
onderdelen in het wapen van Amalia van Solms op
meerdere plaatsen gesitueerd konden zijn.
◄ Kwartierstaat Fredrik
Hendrik en Amalia van
Solms (HRvA-algemenehandschriftencoll-190).

Vergelijking wapens Amalia van Solms op
Huis ten Bosch en Louise Christine van
Solms op Stadhuis te Ameide

Naast de verkeerde heraldische kleuren is er nog een
opmerkelijk verschil tussen het wapen van Amalia
van Solms-Braunfels (Huis ten Bosch) en dat van
haar jongere zus Louise Christine (Ameide en Vianen). Er is sprake van een omwisseling van de segmenten a en d (Solms) en b en c (Münzenberg) in
deel 1 (het linkerdeel) van het wapen.
Beschrijving van de Van Solms-wapens van Amalia
(Huis ten Bosch) en Louise Christine (Vianen en
Ameide).
Amalia gravin van Solms-Braunfels (1602-1675)
Gedeeld; • 1 gevierendeeld; o a en d in goud een omgewende blauwe leeuw met de staart over de kop
[Solms]; o b en c doorsneden rood en goud [Münzenberg];
Louise Christine van Solms-Braunfels (1606-1669)
Gedeeld; • 1 gevierendeeld; o a en d doorsneden
rood en goud [Münzenberg]; o b en c in goud een
omgewende blauwe leeuw met de staart over de kop
[Solms];
Voor beide wapens geldt: • 2 gevierendeeld; o a en d
in zwart een zilveren leeuw, goud gekroond, met de
staart over de kop [Sonnenwalde]; o b en c in goud
een zwart vijfblad [Wildenfels].
De verdeling van de verschillende elementen op het
wapen van de Emilapolder is identiek aan dat van

◄ Alliantiewapen Frederik
Hendrik en Amalia van
Solms (Huis ten Bosch, na
restauratie).
Let ook hier weer op
de plaatsing van de
verschillende elementen in
het rechter wapen. Deze
verschillen met de plaatsing
op de eerder beschreven Van
Solms-wapens.

Voor de renovatie van de wapensteen op de voorgevel van het Stadhuis te Ameide is uiteindelijk het volgende kleuradvies opgesteld.
De wapensteen:
Brederode: Een klimmende leeuw van rood op een
veld van goud en de barensteel is van blauw.
Van Solms: Gedeeld;
• 1 gevierendeeld; a en d doorsneden rood en goud;
b en c in goud een omgewende blauwe leeuw.
• 2 gevierendeeld; a en d in zwart een zilveren leeuw,
goud gekroond; b en c in goud een zwart blad.
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Beide wapenschilden gekroond met een gouden
kroon, voorzien van parels (wit) en edelstenen (rood
en groen). De wapenschilden zijn onderin verbonden door een strik in rood. Om de wapenschilden
een wapenmantel in rood, gevoerd met wit.
Onder de wapenmantel: Zwijnskoppen in zwart met
slagtand in wit. Daarachter twee gekruiste lauriertakken in bruin, De achtergrond in zandsteen-kleur, de
vrije rand om de wapensteen in zwart.
Het metselwerk onder de wapensteen in zandsteenkleur.
Op het bordes:
De wapenschilden in de kleuren van Ameide, twee
blauwe pilaren op een veld van goud. De woorden
AMEYDE in zwart. Onder de bollen aan beide zijden ANNO en 1644 in zwart.

Wat is er gebeurd met het verzoek van de
HVAT aan Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Vijfheerenlanden?
De gemeente Vijfheerenlanden heeft positief gereageerd op het voorstel om de kleuren van de wapensteen te vernieuwen en de wapenschilden op het bordes van kleuren te voorzien. Op 15 april 2020 werd
de opdracht verleend aan plaatsgenoot Arie Weeda
van het schildersbedrijf voor bijzonder schilderwerk.
Arie is gespecialiseerd in restauratie, decoratie en
vergulden en een logische keuze voor deze bijzondere opdracht.
Kort na de opdracht werd het werk uitgevoerd. Mede
door de gunstige weersomstandigheden konden de
werkzaamheden (zie kader) al op 5 mei 2020 worden
voltooid.

Schilderwerk wapensteen Stadhuis Ameide

S

childeren en vergulden van de wapensteen en
de twee schildjes met het wapen van Ameide op
het bordes. Schilderwerk in de juiste heraldische
kleuren, na voorafgaand onderzoek, inclusief vergulden.
Werkwijze wapensteen:
Schoonmaken en schuren met padges (een type
schuursponsjes).
Beide schilden driemaal hoogglans gelakt.
De te vergulden delen van de wapens gronden in
okergeel, mixtioneren en verguld met 23¾ karaat
bladgoud met platina (zgn. Dubbel Torengoud).
(Mixtioneren is het aanbrengen van mixtion – een
soort lijm/hechtmiddel op oliebasis speciaal voor
het plakken van bladgoud.)
De overige delen van de wapensteen behandeld
met twee lagen buitenlatex.
Grote vlak onder het wapenschild met baksteenfiguratie: twee maal behandeld met buitenlatex.
De twee vergulde kronen zijn na overleg (met K.
de Bruine, gemeente Vijfheerenlanden) toch opnieuw verguld en de details – parels, edelstenen
– in de juiste kleuren uitgevoerd.
Werkwijze wapenschilden Ameide op het bordes.
Schuren en schoonmaken.
Tweemaal diepgrond hechtmiddel.
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▲ Het voor de restauratie gebruikte bladgoud.

Driemaal hoogglans geschilderd.
Per schild drie delen verguld met 23¾ karaat bladgoud met platina en twee delen heraldiek blauw.
Teksten AMEYDE onder de wapen-dragende leeuwen en ANNO en 1644 onder de sierbollen driemaal zwart hoogglans.
Arie Weeda 5-5-2020.
Over het resultaat kunnen we zeer tevreden zijn. Niet
alleen schilder Arie Weeda, de betrokken ambtenaar
Kees de Bruine en ik, maar desgevraagd hebben ook
de heer Wout de Jong en drs. Van den Borne positief
gereageerd op de nieuwe inkleuring van de wapensteen. Jammer genoeg kan er door de huidige overheidsmaatregelen (Coronacrisis, voor de lezers in de
verre toekomst) momenteel geen feestelijke onthulling plaatsvinden. Hopelijk bestaat er op de aanstaande Open Monumentendag (zaterdag 12 september
2020) de mogelijkheid om meer aandacht aan de wapensteen te schenken. Het thema is dit jaar “Leermonumenten”, van ieder monument valt iets te leren.
Dat is zeker het geval met het Stadhuis van Ameide
in het algemeen en de wapensteen in het bijzonder.

Afbeeldingen renovatie:

◄ De eerste grondverf is
aangebracht (foto Bram
Provoost).

▲ Schilder Arie Weeda glundert bij het zien van de nieuw
gekleurde wapenschilden (foto Bram Provoost).

▲ De laatste loodjes, 5 mei 2020 (foto Carl Weeda).
◄ De pas vergulde wapenschilden van AMEYDE worden
beschermd tegen de zon (foto Bram Provoost).
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Vergelijkingen vóór en na renovatie van de kleuren

▲ Beschildering voorgevel Stadhuis Ameide vóór renovatie.
(Foto Bram Provoost).

▲ Beschildering voorgevel Stadhuis Ameide na renovatie.
(Foto Carl Weeda).

▲ Wapenschild Stadhuis Ameide vóór de renovatie van de
kleuren. (Foto Bram Provoost).

▲ Wapenschild Stadhuis Ameide na de renovatie van de
kleuren. (Foto’s Bram Provoost).
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Afbeelding voorblad
De wapensteen op het Stadhuis van Ameide
voorzien van nieuwe kleuren (foto: Carl Weeda).
Foto: Carl Weeda
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