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Mr. .A. Vaillant 25 jaar dijkgraaf van Schieland    -  1889                                                                          
                                                                                                                                          
Tinnen slagpenning - 53 mm 
Uitgevoerd door Kon. Begeer, Utrecht. ZW. 823 

 
Voorzijde: Links gewend borstbeeld. Omschrift: MR. JACOB ANDREAS VAILLANT DIJKGRAAF 

VAN SCHIELAND * 1864 16 MAART 1889 * 

Keerzijde: Het wapen van Schieland. Omschrift op een lint: HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN 

SCHIELAND 

 

Jacob Andreas Vaillant (1817-1898) geboren in Maassluis, studeerde rechten in Leiden en vestigde zich in 

1840 als advocaat in Rotterdam. In 1845 werd hij benoemd tot kantonrechter in Schiedam. Zijn loopbaan 

bij de rechterlijke macht voltooide hij bij de arrondissementsrechtbank in Rotterdam, waar hij in 1854 

werd benoemd tot rechter en in 1875 tot president. 

In 1864 werd hij gekozen tot lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, van welk college hij ruim 33 

jaar tot in 1897 deel zou uitmaken. 

Lange tijd ook was hij dijkgraaf van Hoogheemraadschap Schieland. De hier afgebeelde penning werd 

gemaakt in 1889 ter gelegenheid van zijn 25- jarig jubileum in deze functie. 

Het hoogheemraadschap Schieland ontstond in 1273 en was in die tijd naast het waterbeheer ook 

verantwoordelijk voor de recht-spraak. 

Het wapen van Schieland, zoals afgebeeld op de keerzijde van de penning, vond zijn oorsprong rond 

1650.  Het hoogheemraadschap nam er in die periode kennis van dat het graaf Floris V was geweest die 

de voorwaarden had geschapen waaruit in 1273  Schieland was ontstaan. Dit gaf het hoogheemraadschap  

aanlei-ding voortaan het stamwapen van het Hollandse Huis te voeren. Voordien was het lange tijd 

traditie geweest het wapen van de landsheer te voeren tijdens zijn regeerperiode. Na de afzwering van 

Philips II koos men rond 1580 voor het wapen van hertog Albrecht van Beieren (1336-1404) als een 

postume hommage aan de hertog die Schieland verscheidene privileges had verleend. Dit wapen bleef tot 

1650 in gebruik, waarna het werd vervangen door het wapenschild van het Hollandse Huis, dat ook nu 

nog de voorgevel van het Schielandshuis in Rotterdam siert.  

 

Lit.: Gedenkschrift 700 Jaar Hoogheemraadschap Schieland 1273 - 1973- Jhr. Mr. 

        D. van Doorn e.a.. 1973 


