
Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 De eerste ambtsketen van deburgemeester van Zeist In het augustus-nummer van 1999 vanOud-Utrecht (nummer 4) staat het artikel 'Deambtsketen van Utrecht' van Janjaap Luijt.Uit dat interessante artikel blijkt dat hetstadsbestuur van Utrecht in 1852-1854 een voordie tijd behoorlijk bedrag (375,50gulden) overhad voor de aanschaf van een ambtsketen voorde burgemeester. Voor de gemeentebesturen vankleine plaatsen was die uitgave te fors. Zijstel-den niet zulke hoge eisen aan de ambtsketen.Voor ongeveer 25 gulden had men al een zilverenambtspenning met een zilveren ambtsketen. Depenning aan een oranje lint was nog goedkoper. het dorp telde in 1850 3654 inwo-ners - had in 1853 wel Iets meerover voor de ambtsketen, maar eris een duidelijk verschil met destad Utrecht. 'Ten platten lande' De burgemeesters in Nederlanddragen als teken van hun waar-digheid bij bepaalde door de wetgenoemde gelegenheden eenambtsketen met daaraan beves-tigd een ambtspenning. Het dra-gen van onderscheidingstekensdoor gezagsdragers gaat al terugtot in de oudheid. Door het tonenvan bepaalde gezagssymbolenmaakte men duidelijk welk ambtmen bekleedde. Een van die sym- symbool. Voor het eerst komt datvoor in het 'Reglement op het be-stuur ten platten lande in de

Pro-vincie Utrecht' uit 1825. In artikel90 van dat reglement staat: 'Bur-gemeester en Assessoren zullenbevoegd zijn om in de uitoefeningvan hunne bediening een onder-scheidend teeken van hunneWaardigheid te dragen, het welkbestaan zal in eenen penning,waar op aan de eene zijde het wa-pen van het Rijk, en aan de anderede naam der Gemeente gegrift is.Deze penning zal aan een breedOranje lint om den hals gedragenworden'. De ambtspenning aan een lintwas niet bedoeld voor de burge-meesters in de steden. Voor henwas in 1824 bepaald dat zij eenambtskostuum moesten dragen.In het reglement wordt niet ge-zegd of het gemeentebestuur ofde burgemeester en de assessorende kosten van de aanschaf vaneen ambtspenning moesten dra-gen. Naar alle waarschijnlijkheid heefthet gemeentebestuur van Zeistgeen onderscheidingsteken aan-geschaft. Het was immers geenverplichting. In de gemeentereke-ning van 1825 en van 1826 komt inieder geval geen post voor voor deaanschaf van een ambtspenning.In de raadszaal in het gemeente-huis van Zeist hangt een schilderijvan burgemeester Frans Nicolaasvan Bern (1786-1851), burgemees-ter van 1814 tot 1850. Waarschijn-lijk is dit schilderij in 1850 geschil-derd. Van Bern draagt op datschilderij geen onderscheidingste-kens. Het is natuurlijk niet uit

tesluiten dat het pas na zijn ontslagals burgemeester geschilderdwerd. De aanschaf van een ambts-penning had hij eventueel zelfkunnen bekostigen, als die voor de Foto's van de ambtspenningen en de keten. Gemaakt in opdracht van het gemeentearchief Zeist Voor de invoering van de gemeen-tewet van 1851 werd onderscheidgemaakt tussen de steden en deplattelandsgemeenten. Aan debesturen van de plattelandsge-meenten in Utrecht werd in 1825door het provinciebestuur al voor-gesteld een ambtspenning aan teschaffen voor de burgemeester ende assessoren.Het gemeentebestuur van Zeist - bolen is de keten. Een voorbeeld isde keten die de schutterskoningenvan de schuttersgilden droegen.Een traditie die nog in ere wordtgehouden door de schuttersver-enigingen. Burgemeesters van steden in deLate Middeleeuwen en ook ten tij-de van de Republiek hebben zichnooit met een ambtsketen en eenambtspenning getooid als gezags- 65 R.P.M. Rhoen % vereniging Oud>Utrecht juni 2000







Oud-Utrecht 2000. - Dl.73 De eerste ambtsketen van de burgemeester van Zeist verbonden met een ronde schakel.Hieraan hing verbonden door eenkleine schakel weer een tweederonde schakel, die door het oogvan de penning ging. De lengtevan de keten bedroeg 95 centime-ter. Met behulp van twee zilverenhaken die aan de achterzijde za-ten, kon de keten ter hoogte vande schoudernaden of de revers ophet ambtskostuum of op het col-bert worden bevestigd, waardoorde penning op de borst hing. Op de portretfoto van burgemees-ter Mr. Cornelis Jan Baron vanTuyII van Serooskerken (1869-1945), burgemeester van 1919 tot1934, is te zien dat een viertal scha-kels zijn dicht gezet. Omdat nogeen schakel bewaard gebleven Ismet daarin een zilveren plaatjewaarop de naam van een burge-meester gegraveerd staat, wetenwij dat in die vier schakels de na-men stonden van zijn vier voor-gangers die de keten gedragenhebben. Behalve de reeds ge-noemde burgemeesters Schas,van 1850 tot 1863, en Patijn, van1894 tot 1919, waren dat Jhr. Wil-lem Karel Huydecoper (1830-1882),burgemeester van 1863 tot 1882,en Gerrit Costerman (1843-1894),burgemeester van 1882 tot 1894.Het zilveren plaatje met de naamvan burgemeester Jhr. Dr. MarieLouis van Holthe tot Echten

(1896-1970), burgemeester van 1934 tot1939, is bewaard gebleven.Voor burgemeester Mr. WillemAdriaan Johan Visser (1904-1975),burgemeester van 1939 tot 1947,zal als laatste een plaatje in dezeambtsketen zijn aangebracht. Diefstal in 1963 De keten is tot 1963 gebruikt. In denacht van 22 op 23 augustus 1963werd ingebroken in het gemeente- ambtsketen zou beduidend goed-koper zijn geweest. Het feit dat heteen sobere keten was, zal zekereen rol hebben gespeeld. De bur-gemeester schreef op 26 augustus1963 aan zijn ambtgenoot te Be-verwijk: '(...) getooid met het fraaieexemplaar, dat belangrijk decora-tiever is dan het verdwenen stuk'.De opdracht voor de nieuwe ketenging net als in 1852 naar een inZeist gevestigd bedrijf, in dit gevalde N.V. Koninklijke NederlandseFabrieken van Gouden en ZilverenWerken Van Kempen & Begeer.Een jaar later, op 2 november1964, kon burgemeester KorthalsAltes zich tooien met zijn nieuweambtsketen. Bronnen Archief der gemeente Zeist, 1599-1905,inv.ms. 103 en 146 (f. /^2j; Gemeentear-chief Zeist. Archief der gemeente Zeist, 1946-1965,inv.nr. 2H2; Gemeentearchief Zeist.W. Koonings, Meestertekem van Neder-landse Goud- en Zilversmeden 1814-1963,'s-Gravenhage 1981. B. ter Molen-den Outer, Ambtsketens

vanburgemeesters in Nederland, 's-Gravenhage1979. Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beel-dende kunstenaars 1750-1880, 's-Graven-hage 1981. Noten 1. In 1960 kreeg Beverwijk een nieuweambtsketen. Volgens B. Ter Molen-denOuter in Ambtsketens van burgemees-ters in Nederland ('s-Gravenhage 1979)zou de oude ambtsketen in 1959 samenmet die van de opgeheven gemeenteWijk aan Zee en Duin zijn versmoltentot de nieuwe ambtsketen. Hetgeen opfoutieve informatie moet berusten. Met dank aan Juweliersbedrijf Van deWeerd-Janssen te Zeist voor het gegevenadvies. huis. Hierbij werd ook de ambtske-ten ontvreemd. De burgemeestervan Beverwijk, J.G.S. Bruinsma,bood burgemeester Mr. Aleid PieterKorthals Altes (1903-1984), burge-meester van 1947 tot 1968, de oudeambtsketen van Beverwijk te leenaan.^ Zo kon de burgemeester deraadsvergadering van 26 augustustoch voorzitten met een ambtske-ten om zijn schouders. In januari1965 werd die ambtsketen weer te-ruggebracht naar Beverwijk.Een bejaard echtpaar uit Zeistbood een ambtsketen afkomstigvan een oud familielid te leen aan. De krant berichtte op 2 september1963 dat de gestolen ambtsketenernstig beschadigd teruggevon-den was. De dief had geprobeerdde keten te smelten. Hierdoor

zijnin totaal negen schakels verlorengegaan en zes zilveren plaatjesmet de naam en de ambtsperiodevan de burgemeesters, die in deschakels waren aangebracht. Depenning werd daarbij ernstigbeschadigd. De dief betuigde aan de burge-meester zijn spijt. BurgemeesterKorthals Altes schreef op 18 sep-tember 1963 op vaderlijk toon aanhem: 'Ik vergeef je graag je misstapals je me belooft onmiddellijk als jevrij komt weer voor vast aan hetwerk te gaan en nimmer meer aanhet 'zwerven'. Wees dan ook voor-zichtig in de keuze van je vriendenen ga b.v. weer voetballen'. De gemeenteraad besloot in zijnvergadering op 4 november 1963een nieuwe ambtsketen aan teschaffen. Volgens het raadsvoor-stel was de oude keten onherstel-baar beschadigd. Restauratie nuzou om en nabij de duizend guldenbedragen. Restauratie in plaatsvan aanschaf van een nieuwe 68 % vereniging Oud>Utrecht junt 2000


