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DE KONINKLIJKE STANDAARD (vervolg) 

door F.S.I. Knaapen 

In het herfstnummer van deze jaargang beschreef ik de onderschei-
dingsvlaggen van H.M. de Koningin en H.K.H. Prinses Juliana en 
Prins Bernhard. Voor velen van u waren het bekende symbolen. Min
der bekend is echter de omschrijving van de vlag welke door 
Z.K.H. Prins Claus wordt gevoerd. Ook het hem toegekende wapen is 
nog weinig bekend en dat is jammer, omdat zowel in vlag als wapen 
de in 1815 begonnen lijn van symbolen wordt voortgezet. 
Als aanvulling op het eerste artikel in ons blad (2e jaargang, 
nr. 2 , herfst 1931) laat ik daarom nu de beschrijving van wapen 
en vlag van Z.K.H. Prins Claus volgen. 

S 
Het wapen is als volgt samengesteld: 

Gevierendeeld: »U 'ïr 
I en IV. In azuur, bezaaid met W 
staande blokjes van goud, een 
klimmende rechts gewende leeuw \' 
van goud, gekroond met een kroon 
van drie bladeren en twee parel-
punten van hetzelfde, getongd en •"-A~«-i™™i™—Jï~~ 
genageld van keel, in de rechtervoorklauw opgeheven houdende in schuin -
linkse stand een ontbloot Romeins zwaard van zilver, met gevest van goud, 
en in de linker- een bundel van zeven pijlen van zilver, met pun
ten van goud, de punten omhoog, en de pijlen tezamen gebonden met 
een lint van goud. 

II en III. In sinopel een zilveren kasteel op een drietoppige gou
den berg. Het kasteel bestaande uit een middengebouw en twee gekan-
teelde torens, verbonden door muren. In het middengebouw een rond-
bogige deuropening van sabel, waarboven twee langwerpige vensters 
naast elkaar, in de zijtorens één langwerpig venster, in de muur 
ter weerszijden van het middengebouw een klein venster; de ven
sters van zilver. Op het middengebouw een naar boven versmald hoog 
dak, de zijtorens van spitsen voorzien. 

Twee helmen: 

de eerste getralied en gesierd van goud, gevoerd van keel met dek
kleden van goud en azuur en gekroond met een gouden kroon van drie 
bladeren en twee parelpunten; 
helmteken een vlucht van sabel, beladen met een gewelfde schuin-
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balk van zilver, waarop drie lindebladen van sinopel, met de ste
len omhoog; 
de tweede getralied en gesierd van goud, gevoerd van keel, met dek
kleden van zilver en sinopel en gekroond met een gouden kroon van 
drie bladeren en twee parelpunten; 

Helmteken: 

een uitkomende leeuw van goud. 

Schildhouders: 

twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel. 

Alles geplaatst op een mantel van purper, geboord van goud, gevoerd 
met hermelijn, opgebonden met koorden, eindigende in kwasten, beide 
van goud, en gedekt door de Koninklijke kroon. 

De onderscheidingsvlag: 

mÊÈ 

Si;««« ,l 

mi 

,,,,. '&*MÛ 

m^M'M 

Een lanqwerpige vlag van azuur, waarvan de hoogte 5/6 der lengte 
bedraagt; in vier vakken verdeeld door een over het midden ge
plaatst staand vierarmig kruis van oranje kleur, ter breedte van 
1/5 van de hoogte der vlag; in het midden van het kruis Ons wapen, 
zoals dit is vastgesteld bij artikel 1 van het Koninklijk Besluit 
van 10 juli 1907, Staatsblad nr. 181; het schild gedekt door de 
Koninklijke kroon; 
de boven- en onderzijde van het wapenschild liggende in de lijnen 
der boven- en onderzijde van de horizontale arm van het kruis; in 
het bovenste vak aan de broekzijde en het daartegenover liggende 
onderste vak een klimmende leeuw van goud, gekroond met een kroon 
van drie bladeren en twee parelpunten van hetzelfde, getongd en 
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genageld van keel, in de rechtervoorklauw opgeheven houdende in 
schuinlinkse stand een ontbloot Romeins zwaard van zilver, met ge
vest van goud en in de linker- een bundel van zeven pijlen van zil
ver, met punten van goud, de punten omhoog, en de pijlen tezamen 
gebonden met een lint van goud; 
in het onderste vak aan de broekzijde en het daartegenover liggen
de bovenste vak een gekanteelde burcht van zilver geopend van het 
veld. 

Een beschrijving, hoe precies ook uitgewerkt, kan nooit een volle
dig beeld geven van een vlag of een wapen. Hiervoor zou naast de 
beschrijving een kleurenfoto moeten kunnen worden opgenomen. U 
zult begrijpen, dat zulke reproduktietechnieken het budget van ons 
blad te boven gaan. Ik doe dan ook een beroep op uw voorstellings
vermogen door ter illustratie zwart-wit afbeeldingen op te nemen. 

A.W.N. De Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland 

Veel mensen hebben belangstelling voor de vóórgeschiedenis van hun 
woonplaats of regio. Veelal kan men in boeken, tijdschriften en ar
chieven wel gegevens vinden over voorbije eeuwen. 
Voor de oudste geschiedenis - de prehistorie - moeten wij afgaan 
op bodemvondsten, om ons langs die weg een beeld te kunnen vormen 
van het leven van onze voorouders. Omdat het bestuur van onze ver
eniging weet, dat ook onder onze leden belangstelling leeft voor 
archeologie, werd reeds een archeologische werkgroep gevormd, waar
van al eerder in dit blad loffelijke resultaten werden vermeld. Ten
einde de deskundigheid op archeologisch terrein ook binnen onze ver
eniging te vergroten, heeft het bestuur contact gezocht met de 
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Vallei en 
Eemland te Amersfoort. Overeengekomen werd, dat onze vereniging 
lid is geworden van de A.W.N, en dat op grond van dit lidmaatschap 
onze leden gratis de lezingen e.d. van de A.W.N, mogen bezoeken. Wij 
hopen, dat een vruchtbare samenwerking tussen A.W.N, en H.V.S. tot 
stand moge komen. 
Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid persoonlijk lid van de A.W.N, 
te worden. Over de diverse aspecten daarvan zal onze secretaris u 
desgewenst gaarne inlichten. 
Ter oriëntatie volgt nu nog enige nadere informatie omtrent doel 
en werkwijze van de A.W.N. 

A.W.N. 

De Archelogische Werkgemeenschap voor Nederland is een vereniging 
van amateur-archeologen, hoewel ook nogal wat beroepsarcheologen 
lid zijn. 
Sedert de oprichting in 1951 is het ledental gestegen tot boven 
de tweeduizend. Door middel van allerlei gezamenlijke activiteiten 
willen zij de archeologie beoefenen en bevorderen. 
Veel mensen denken dat bodemonderzoek een soort "schatgraverii" is 
naar munten, potten en dergelijke. Dat is een groot misverstand. 
Losse vondsten zijn vaak waardeloos voor de archeologie. Belang
rijker zijn de vondstomstandigheden, zoals ligging, bodemverkleu
ringen, grondsoorten. 


