
Seijst 1989. - Dl.19 Ons Gemeentewapen &quot;De ganse geschiedenis der middeleeuwen staat ge-schreven in het blazoen&quot; Victor Hugo Nadat in 1813 het Koninkrijk der Nederlanden was ont-staan werd op 24 juni 1814 een Hoge Raad van Adel inge-steld welke - naast bemoeienis met wapens voor perso-nen, families, geslachten, waterschappen, en dergelij-ke - ook de gemeentewapens eens onder de loupe nam. Totdie tijd was en werd er nogal ondeskundig en onsystema-tisch aangerommeld met wapen-figuren en -kleuren. Neembijvoorbeeld het wapen van de stad Enkhuizen: op eenblauw schild (veld) zien wij drie zilveren haringen,vergezeld van drie gouden kroontjes boven de viskoppenen drie gouden sterren tussen de haringen in. In deloop der tijden varieerde het aantal sterren en/of datvan de kroontjes, terwijl ook de haringen soms naarlinks en dan weer naar rechts waren gewend. Dit - endergelijke toestanden - is in de

jaren na 1814 rechtge-trokken. De heraldiek, de wapenkunde, kent soorten wapens,zoals bijvoorbeeld &quot;sprekende&quot; wapens (Hoorn met eenhoren op het schild, Abbekerk met een kerk. Akerslootmet drie akers of eikels. Eibergen met drie eieren,enz.). En wapens, waaruit de oorsprong, het ontstaan,van de gemeente valt af te leiden; zoals de vele meteen &quot;rivier, beek, wetering&quot; in de vorm van een hori-zontale &quot;balk&quot; of een staande &quot;paal&quot; (bijvoorbeeld Mui-den met balk = Vecht, Weesp met paal = Vecht, Delft metpaal = Delf, Brielle met paal = de Maas, Dordrecht metpaal, Gouda met paal. Geervliet met paal, Medemblik metpaal = de Leek, Avereest met onder meer balk = de Reestenz.). Het spreekt vanzelf, dat wapens met een &quot;golven-de&quot; balk of paal nog duidelijker op &quot;water&quot; wijzen(bijvoorbeeld Goudriaan met golvende balk = Lek/Merwe-de, Cothen met golvende

schuinbalk = de Kromme Rijn,Klaaswaal met golvende balk = de Kromme Strijne, enz.).En golvende balken bij wapens van kastelen of familieszijn er eveneens, zelfs in onze omgeving (Hardenbroek, 43



Seijst 1989. - Dl.19 Wapen van het geslacht Zeist Wapen van de familie Van Dolder 44



Seijst 1989. - Dl.19 Heemstede, Wulverhorst, Blikkenburg, Hindersteyn enandere). Eigenlijk zijn dit ook &quot;sprekende&quot; blazoenen. En het Zeister wapen? De bekende A. Buchelius (ca1600) geeft een aantal regio-wapens, waarbij dat vanZeist wordt afgebeeld met een &quot;zeis&quot; in het schild.Niet erg wetenschappelijk. Onze plaatsgenoot, een be-langrijke genealoog en heraldicus, wijlen dr A.R.Kleijn, zag in de kantelen van ons gemeentewapen - ont-leend aan het familiewapen Van Seyst - de gestyleerdeweergave van rivierbochten, i.c. van de Kromme Rijn.Zulke wapens waren en zijn er meer in deze streek; menzie daartoe in het Utrechtse Rijksarchief bijvoorbeeldde Inventaris van de collectie Handschriften of het Ar-chief van de Kleine Kapittelen en Kloosters. Vele - na-tuurlijk ongekleurde - zegels tonen gelijkenis, zoalsVan Bloemenweerde, Groenesteyn, Cleuting of Kluetinck,Van Renen, Van Roemst, Van Rijsenburg,

Van Seyst, VanVorde, Walenburg en Van Weerdestein. Wij dwalen af van ons onderwerp. Daarom volge nu een(hier en daar aangevuld en gewijzigd) citaat uit eenartikel in de Nieuwe Zeister Courant van 2 februari1966; de schrijver ervan is niet vermeld. &quot;De historie van het gemeentewapen gaat terug totongeveer midden 12e eeuw, toen in de annalen van Zeistvoor het eerst de naam van het geslacht Van Seijst werdgenoemd. Deze waren Heer van de Heerlijkheid Seijst;wanneer deze ontstaan is, is niet met zekerheid te zeg-gen. Tussen het oude familiewapen van het geslacht VanSeijst en ons tegenwoordige gemeentewapen bestaat eenklein verschil. Blijkens het hierbij geplaatste voor-beeld kan men zien, dat het gemeentewapen drie smallekantelen heeft en het familiewapen drie brede, waarvande beide buitenste de schlldrand raken&quot;. &quot;Het was op 11 september 1816, dat de Hoge Raad vanAdel het

gemeentewapen van Zeist vaststelde. De tekstvan de publikatie luidt aldus: 45









Seijst 1989. - Dl.19 Ch. Kies: &quot;Een en ander over Wapenkunde of Heraldiek&quot;.Amsterdam. 1935 E.A. V. Beresteyn: &quot;Genealogisch Repertorium&quot;. 2 dln,Den Haag. 1972 0. Neubecker: &quot;Elseviers gids van de Heraldiek&quot;. Am-sterdam. 1981 G.F.E. Gonggrijp: &quot;Friesche eigenerfdenwapens&quot;. Naar-den. 1943 J.C.P.W.A. Steenkamp: &quot;Zegels&quot;. Naarden. 1941J. Draak: &quot;Beknopte genealogische gids voor Nederland&quot;.Utrecht. 1965 R. Innes-Smith: &quot;An Outline of Heraldry&quot;. Derby. 1977A. Wagner: &quot;Historie Heraldry of Britain&quot;. ?. 1939 Het glas-in-lood raam, vervaardigd door het bekende atelier 'Prinsen-hof van ir. Jan Schouten te Delft. Het Rijkswapen (links midden) enhet provinciewapen (rechts midden) zijn toevoegingen uit 1985 (coll.Gemeentearchief Zeist) 49


