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RIJNLANDS WAPEN 
Het wapen, door het hoogheemraadschap van Rijnland gevoerd, stelt ons voor 
verschillende problemen Het ontstaan, de verandenngen in de heraldische 
voorstellmg en de interpretatie van de wapenfiguur werpen vragen op, die 
samenhangen met Rijnlands historie Men mag met verwachten, dat op alle een 
bevredigend antwoord kan worden gegeven, doch de feiten, voorzover bekend, 
spreken een duidelijke taal 

HET ONTSTAAN 

Rijnlands wapen stamt zeker met uit de geboortejaren van het hoogheemraad
schap Het IS namehjk niet bekend, wanneer het hoogheemraadschap is 
gesticht, maar algemeen aanvaard is de menmg, dat de waterschapsorganisatie, 
waaruit Rijnland gegroeid is, m het eerste decennium van de 13e eeuw is 
ontstaan 
Het wapen van die organisatie is betrekkelijk laat op en aan officiële stukken 
terug te vinden, d w z in de vorm van een aanhangend zegel, of gedrukt m 
geschriften Eerst omstreeks 1610 verschijnt het op het titelblad van 
keurboeken Voor die tijd werden b v overeenkomsten met andere instellingen, 
zoals stedehjke- en ambachts-besturen, abdijen etc, die ons in chartervorm zijn 
overgeleverd, voorzover Rijnland daarbij betrokken was, bezegeld met de 
persoonhjke wapen cachets van de toenmalige fungerende dijkgraaf en hoog
heemraden Bijna zonder uitzondering werd het college van Rijnlands gezags
dragers, zeker onder landsheerlijk bewmd, samengesteld uit de adellijke stand, 
waarvan de leden allen een eigen wapen voerden, en waarmede zij ook stukken 
van publiekrechtelijke aard zegelden 
Ten aanzien van Rijnlands wapen, globaal gesproken bestaande uit twee 
gescheiden wapens, enerzijds dat van het graafschap Holland en anderzijds het 
wapen, dat men hield voor dat van Rooms-Konmg Willem II, graaf van Holland 
(1234—1256), IS de communis opinio, dat het in die vorm voor het eerst 
voorkomt in een gebrandschilderd raam, m 1594 door 1-lijnland aan de St 
Janskerk te Gouda geschonken Een onderzoek heeft nu aangetoond, dat dit 
heraldisch symbool van Rijnland veel ouder is Dit staat vast voor de eerste 
jaren der 16e eeuw en vermoedelijk werd het ook in vrijwel identieke vorm als 
in het glasraam te Gouda de gehele 15e eeuw in dergelijke representatieve 
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geschenken aan kerken afgebeeld. Verder terug durven wij met onze hypothe
sen niet te gaan. 
Wat nu het Goudse raam betreft zien wij naast het wapen van de graven van 
Holland - de rode leeuw op een veld van goud, het wapenschild gekroond met 
een gravenkroon, — het wapen van Rooms-Koning Willem II, graaf van Holland; 
een zwarte éénkoppige adelaar op een veld van goud, het wapenschild gekroond 
met een koningskroon, (zie afb. 1). Beide wapens staan ieder in een „tuin", een 
omheining, terwijl links en rechts daarvan in medaillons opschriften zijn 
aangebracht, n.l. heraldisch rechts ,,Willem Rooms Koning", en heraldisch links 
„18e Grave van HoUant". Daaronder staat in een cartouche; 

„Koning Willem van Roomen heeft de Hoge Heemraden van Rijnlant 
gepreviligeert m den /are 1255 binnen Ley den op den 5e Idus van 
October de 4e indictie ". * 

De legende wil, dat Willem II als Rooms-Koning een éénkoppige zwarte adelaar 
op een veld van goud voerde, hoewel dit wapen oorspronkelijk het wapen is van 
het geslacht Hohenstaufen en beschouwd werd als het wapen van het Keizerlijk 
huis van die naam. Siebmacher vermeldt echter, dat het wapen van Graaf 
Willem II van Holland als Rooms-Koning een blauw veld vertoonde met een 
schildhoofd van rood en daarin een uitkomende leeuw van goud.^ 
In het Goudse raam wordt het jaar 1255 vermeld. Dit heeft betrekking op het 
oudste charter, in Rijnlands archieven bewaard, waarbij op 11 October 1255 
door Rooms-Koning Graaf Willem II verklaard wordt, dat hij geen sluis te 
Spaarndam zal doen maken, noch iets anders doen verrichten aan de 
Spaarndam, de Zijdwinde, de Zeedijk en de Zwammerdam zonder toestemming 
van de gemeenlands-raadsluiden (heemraden van Rijnland); (afb. 2) 
Hier ziet men de grenzen van het hooglieem raad schap reeds genoemd, n.l. de 
Spaarndamse dijk (Spaarndam en de Spaamdamse dijk = de zeedijk), de 
landscheiding tussen Delfland, Schieland en Rijnland (de Zijdwinde) en de 
afgrenzing naar het Sticht (de Zwammerdam). Bovendien blijkt uit dit 
privilege, dat al vóór 1255 ,Jiemenraden" fungeerden, al was dit aanvankelijk 
voor het ,,heemraetscap van den Sparendamme". Omstreeks 1330 kwam voor 
dit gebied de naam ,,Rijnland" in zwang. Een waterschapsorganisatie bestond 
dus al vóór 1255. 

„Het is niet onbegrijpelijk - zo zegt Fockema Andreae - dat de naam 
van Graaf en Rooms-Koning Willem H van Holland met voorliefde aan 
het ontstaan van Rijnland is vastgehecht". '̂  

Willems positie was immers aanzienlijk. Als een der eerste Hollandse graven 
werd hij tot de rijksvorsten gerekend. Het oudste in Rijnlands archieven 
bewaarde privilege was door een verkozen koning van het ,,Romische Reich 
Teutscher Nation" verleend. Daardoor kreeg deze privilegeverlening een 
bijzondere glans. Latere generaties borduurden voort op hetzelfde stramien en 
van het bewijs van het bestaan van Rijnland schiep de fantasie de mythe van 
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het ontstaan van dit hoogheemraadschap, waarvoor historisch gezien geen 
enkele grond was. Fockema Andreae zegt daarvan: 

„Het wapen, dat Rijnland nog voert getuigt van die opvatting. Ze gaat 
echter ver buiten de tekst der genoemde akte; deze bakent slechts de 
bevoegdheid van de landsheer tegenover het bestuur van het water
schap af en spreekt van geen stichting. Deze hebben wij hogerop te 
zoeken". 

Op grond van die mytlie over het ontstaan werd waarschijnlijk al in de 15e 
eeuw een wapen voor Rijnland aangenomen, en misschien nog vroeger. Dat kon 
dan geen ander zijn dan wat men beschouwde als ,,het wapen van Coninck 
Willem van HoUant". Uit die periode is echter geen onweersprekelijk getuigenis 
voorhanden, althans niet uit de 14e en 15e eeuw. Als dit wapen al in 
gebrandschilderde ramen werd aangebracht, dan is ieder bewijs daarvan 
verdwenen. Wat is in de loop der eeuwen brozer dan glas? 
Het eerste bewijs, en dan nog in geschrifte, dat een heraldisch symbool van 
Rijnland in de beginjaren der 16e eeuw in zwang was, vinden wij in een 
onuitgegeven handschrift. Arnoldus Buchelius vervaardigde in de jaren 1612
C.1620 een beschrijving van al wat hij op zijn reizen door Nederland en België 
in kerken en kloosters gezien had. Dat handschrift berust in de Utrechtse 
universiteitsbibUotlieek onder de titel: ,,Inscriptiones monumentaque in 
templis et monasteriis Belgicis inventa (cum annotationibus latine, belgice et 
gallice scriptis)"*. Hij beschrijft bij uitstek grafmonumenten, wapenborden en 
glazen, die hij toen aantrof in kerken en kloosters. Op de pagina's 7196 van dit 
handschrift geeft hij o.a. tekeningen van dit alles, betrekking hebbende op 
Leiden. Tevens vermeldde hij gebrandschUderde glazen die hij in Leidse kerken 
zag en bracht die in kleur tussen de tekst aan. Daarbij bemerken wij op pagina 
77 de signalering van een raam, dat blijkbaar door Rijnland aan de 
St.Pieterskerk te Leiden geschonken was. Buchelius schrijft:" 

,,Aen de suytsijde van de kercke opwarts staen noch dese geschilderde 
glasen": 

Wij zien dan heraldisch rechts op die bladzijde een wapen, getekend met de 
dubbelkoppige adelaar (ongekleurd); dan volgt de aanduiding van een inscriptie 
in het glas en voorts heraldisch links het wapen van Holland; de rode 
klimmende leeuw op een veld van goud (gekleurd). Daaronder heeft hij 
geschreven: 

,,hct scrift conde men qualicken ofte met geen prefectie lesen ende 
dair boven stonden eenige historiën, onder de navolgende wapenen". 

Zonder twijfel zijn die ,,historiën" identiek aan de vermeldingen op al 
dergelijke gebrandschilderde glazen, n.l. 

„Coninck Willem van Roomen heeft de Hoge Heemraden van Rijnlant 
gepriviligeert int jaer 1255 binnen de stede van Leyden den 5en Idus 
van October de 14e indictie" 

5 



afb.3 
zoals het ook voorkwam op het Goudse glas en op het thans verdwenen glas in 
de kerk van Warmond, met kleine variaties. 
Daarop volgen 4 bij 4 glasruiten met de wapens van de hoogheemraden, die 
fungeerden toen dit glas aan de St.Pieterskerk werd geschonken. Helaas waren 
er in de tijd van het ontstaan van dit handschrift maar 6 wapens van de 8 over. 
Twee waren er vernield. 
Die wapens schenken ons de mogelijkl:eid dit glas te dateren. Het is wel zo 
goed als zeker, dat dit glasraam vervaardigd is tussen 1509 en \S\S.(zie afb. 3). 
Wij merken dan de wapens op van de volgende geslachten: 
1 Op een veld van zilver een faas van rood, beladen met een gaande leeuw van 
goud. Boven de faas 9 groene blokjes, geplaatst 5 en 4, en onder de faas 6 
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groene blokjes, geplaatst 3,2 en 1. Helmteken; een vlucht van goud. Hetzelfde 
wapen treffen wij aan Ln het ruitje, dat het tweede is van de volgende rij er 
beneden, het 6e wapenglas dus. Dit voert tot de conclusie, dat twee leden van 
hetzelfde adellijk geslacht gelijktijdig hoogheemraad waren, en volgens hun 
wapens moeten dat leden geweest zijn van het geslacht Oem van Wyngaerden. 
Alleen enige jaren vóór 1515 ontstond deze unieke situatie, terwijl op geen 
enkel ander tijdstip leden van die familie in het college zitting hadden. Dit was 
het beruchte college, dat op last der landsregering, in 1515 uit zijn ambt ontzet 
werd verklaard. In een perkamenten register, in Rijnlands archieven berustende, 
worden de heren, zorgvuldig naar anciënniteit van benoeming, vermeld. 

„In den jaire XV c.vyftien zijn heere florys van Wyngerden heere van 
Ysselmonde, Johan van Duvenvoirde, Willem van Coulster die men 
noempt van Alckemade, Cornells Cruesinck houtvester, ridderen, 
Gerryt van Scoten, Ysbrant van Wyngerden ende heer Gerryt van 
Lochorst ridder, hoge heemraiden met Gommer van Boschuysen 
dijcgrave van Rijnlandt, verlaten van hoerluyder officiën ende eedt 
quytgescolden, omme saicken den prinche van Spaingien dair toe 
moverende."' 

Deze opsomming van hogeheemraden is in overeenstemming met de volgorde 
der wapens in het bovengenoemde glas. 
2 Het tweede wapen in de reeks is inderdaad dat van Johan van Duvenvoirde, 
nl. een veld van goud, beladen met 3 wassenaars van zwart, geplaatst 2 en 1; 
helmteken; 2 molenwieken. 
3. Het derde wapen is ondanks intensief onderzoek niet te determineren. Het 
hier afgebeelde is doorsneden, heraldisch rechts een veld van goud met 3 horens 
van zwart, geplaatst 2 en 1; heraldisch links, een veld van zwart met een 
klimmende leeuw van goud, gekroond van hetzelfde. Helm te ken; een uitkomen
de gekroonde leeuw van hetzelfde. Dit wapen zou volgens de bovenstaande 
vermelding van Willem van Coulster gezegd van Alckemade moeten zijn, maar 
diens wapen uit de jaren vóór 1511, toen hij Alckemade erfde en dat wapen 
verplicht was aan te nemen, is niet bekend. Dat wapen van Alckemade was op 
een veld van zilver een klimmende leeuw van zwart, gekroond van goud.* 
Overigens is dit het enige wapen in de reeks van zes, waarover onzekerheid 
bestaat. 
4. Het vierde wapen is van Comelis Cruesinck, heer van Benthuizen en 
Zoetermeer, houtvester van Holland. Hij is de enige van dit geslacht, die in het 
college van hoogheemraden zitting heeft gehad, nl. van 1507-1515. Zijn 
wapen was gekwartelleerd, het Ie en het 4e kwartier een veld van blauw met 
een faas van rood, waarop 3 kepers van goud; in het veld 3 kroezen van zilver, 
geplaatst 2 boven de faas en 1 onder de faas. In het 2e en 3e kwartier een veld 
van rood met een klimmende leeuw van goud. Helmteken; een uitkomende 
leeuw van zilver, gekroond, in een vlucht van blauw. 
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5. Het vijfde wapen is van Gerryt van Scoten, hoogheemraad van 1509—1515. 
Het was gekwarteUeerd; het Ie en 4e kwartier een veld van blauw met een 
klimmende leeuw van zilver, het 2e en 3e kwartier een veld van zilver met een 
kruis van rood. In het schildhoofd een barensteel. Helmteken; een pauwevlucht 
met daarin een uitkomende leeuw van zilver. 
6. Het zesde wapen is gelijk aan 1. Ongetwijfeld van Ysbrand Oem van 
Wyngaerden. In de uitgevallen ruitjes (7 en 8) moeten dan de wapens hebben 
geprijkt van Gerryt van Lochorst en de dijkgraaf Gommer van Boschuysen. 
Uit al deze gegevens mag men met zeer grote waarschijnlijkheid concluderen, 
dat dit glasraam voor de St.Pieterskerk is vervaardigd tussen 1510 en 1515. En 
hierin ziet men reeds dezelfde wapenvoorstellingen als heraldisch symbool van 
Rijnland, als in het Goudse raam van 1594. 
Een merkwaardige samenvoeging van de twee wapens, nl. dat van Rooms-
Koning Willem II en dat van het graafschap Holland vinden wij in hetzelfde 
onuitgegeven handschrift op pagina 65. Bij de beschrijving van de kerk van 
Warmond vermeldt Buchelius aan ,,de rechtersijde nae het noorden" een 
gebrandschilderd glas, in 1591 door Rijnland aan de kerk geschonken. Men ziet 
daar Rijnlands wapen in enkelvoudige vorm. In één tuin op een veld van goud, 
dat doorsneden is, heraldisch rechts een éénkoppige adelaar van zwart, en 
heraldisch links de klimmende leeuw van Holland in rood, gekroond met een 
gravenkroon./'/l/fc. 4). 
Vermoedelijk is dit de eerste maal, dat Rijnlands wapen als een eenheid 
afgebeeld wordt, misschien op voorbeeld van de enige jaren tevoren door 
Willem Thybaut ontworpen gravenportretten voor gebrandschilderde glazen — 
afgezien dan van de door hem getekende dubbelkoppige adelaar — (zie noot 
29). 
Men vatte echter deze heraldische vormgeving in het glasraam van Warmond 
niet op als een vaste regel. Immers ging men er in het Goudse raam in 1594 
weer toe over de wapens van Holland en de Rooms-Koning afzonderlijk af te 
beelden. 
In het Warmondse glasraam van 1591 volgen dan de wapens van de toen 
fungerende hooglieemraden, met hun namen daaronder^ 
Dit zijn tot nu toe de enige teruggevonden afbeeldingen van glasramen door 
Rijnland geschonken, die reeds lang zijn verdwenen, maar waarop men van het 
heraldisch symbool kan kennis nemen, door Rijnland zeker ook reeds vóór 
1515 gevoerd. 
Dat heraldisch symbool kon voor Rijnland geen ander zijn dan „het wapen van 
Coninck Willem van HoUant", maar wij dienen wel te bedenken, dat men 
heraldische regels toen nogal vrij interpreteerde. In welke vorm dat ,,wapen van 
Coninck WiUem" werd uitgevoerd, tweezijdig of enkelvoudig, werd blijkbaar 
ook bepaald door het materiaal, waarop het moest worden aangebracht. Een 
gebrandschilderd glasraam heeft voldoende ruimte om twee wapens los naast 
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elkaar af te beelden, maar ,,sitcussens" vereisen een woekeren met de ruimte. 
En zo vinden wij dan in de eerste jaren der 17e eeuw, dat naar de trant van het 
Warmondse glasraam Rijnlands wapen als een eenheid wordt voorgesteld, maar 
nu schuift het grafelijk wapen van Holland over de adelaar heen, als een 
hartschüd, waarbij de adelaar gezien wordt als schüdhouder. 
De eerste schriftelijke vermelding van ,,sitcussens" vinden wij in de bijlagen van 
de rekening over 1603. De glasmaker Cornells Quijrijnsz. tekent dan ontwerpen 
voor zitkussens voor de heren hoogheemraden. 

Noch gemaect een patroon van cussens daerin staet twapen van 
Coninck Willem, daeraen verdient 30 stuvers". 

Dit patroon werd in kunstig handwerk uitgevoerd door niemand minder dan de 
weduwe van de dijkgraaf Jkvr. Philippa (of PhiUppote) van Duvenvoirde en 
haar schoonzuster Odilia van Valckenaer.* Beide dames waren in Rijnlands huis 
aan de Breestraat bijzonder invloedrijk.' 
Wat de jonkvrouwen hebben verdiend met hun tijdrovende arbeid blijkt uit de 
bijlagen van de rekening over 1604. De rentmeester van Rijnland werd 
gemachtigd 153 pond, 2 stuivers en 6 penningen te betalen aan Odilia van 
Valckenaer en Philippa van Duvenvoirde; 

„voor de twaelff nijeuwe cussenblaeden mitsgaders voor de leeren 
tijeten, veeren ende anders, die gebruijct zijn tottet maecken van 
twaelff nijeuwe cussens - omme in plaetse van de oude cussens (die 
tlandt van Rhijnlandt eertijts mede betaelt heeft ende nu haest van 
ouderdom versleten zijn, ende evenwel noch gebruijct werden tot 
reijscussensj voorts aen gebruijct te werden tot dienste van de 
heerencamer op rechtdaeghen ende andere vergaederinghen int ge-
meenlandtshuijs tot Leijden".' ° 

Het ,,patroon" bestaat niet meer, maar het ligt voor de hand, gezien ook het 
kleine vlak, waarvoor Cornells Quijrijnsz het ,,wapen van Coninck Willem" 
moest ontwerpen, dat hij het Rijnlands heraldisch symbool verenigde tot één 
wapenvoorstelling. Waarschijnlijk vond hij de vorm, zoals wij die in de 
wapenvoorstelling op het titelblad van het keurboek van 1610 aantreffen. In 
1609 werd de rentmeester geordonneerd te betalen aan ,,Willem van Swanen
burch Ysaacxsz, plaetsnijder, de somme van veerhien ponden van XL grooten. 
't pont ter zaacke van het snijden vant plaetgen twelc voor aen de nieu te 
drucken keuren vant heemraetscap des voorss. lants gestelt sal worden".'' Het 
komt mij voor, dat Willem van Swanenburch inderdaad enkel in koper 
graveerde, zoals de tekst ook zegt, hetgeen Cornells Quijrijnsz. in 1603 had 
ontworpen. 
Het keurboek werd in 1610 gedrukt bij ,,Jan Paedts Jacobsz. tot Leyden" ter 
vervanging van het eerste keurboek van 1596.'^ Op de titelpagina van dit 
nieuwe keurboek van 1610 zien wij het ,,wapen van Rijnland", dat lange tijd 
„het wapen van Coninck Willem" genoemd werd, terwijl het eerste keurboek 
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geen wapen-embleem droeg. Die titelpagina vertoont het wapen van het 
graafschap Holland, met als schildhouder een dubbelkoppige adelaar met 
omliooggerichte vleugels, de koppen omringd door aureolen en daarboven een 
keizerskroon, (ajb. 5). Het geheel is omgeven door een ovale band, waarop 
gegraveerd staat: ,,Wilhelmus Rex Romanorum Anno M.CC.LV.Die 
V.Octob.."'^ 
Waarschijnlijk gaat deze vormgeving terug op het ontwerp van Cornells Quijrijnsz. 
en hebben de twaalf kussens, die in 1602/1603 werden versierd door de beide 
jonkvrouwen het wapen van het graafschap Holland vertoond, met de 
dubbelkoppige zwarte adelaar als schildhouder. De gravure van het wapen door 
Willem van Swanenburch heeft dezelfde heraldische vormgeving al zal de 
uitvoering van de entourage als boekillustratie door van Swanenburch zelf 
getekend zijn. 
Wij bezitten hier een duidelijk beeld van wat de tijdgenoot zag als ,,het wapen 
van Coninck Willem", dat de trots van Rijnland uitmaakte. 



In vergelijking met het wapen naast dat van het graafschap IloUand in het 
Goudse glas, en ook reeds in het Leidse glas van circa 1510, zien wij echter, dat 
nu eens een éénkoppige adelaar wordt afgebeeld, dan weer een dubbelkoppige. 
In de 17e eeuw gaat men echter consequent de dubbelkoppige adelaar voeren. 
Na 1610 neemt Floris Balthasarsz. deze heraldische vormgeving over voor de 
gravure van het wapen van Rijnland boven in de kaart van het hoogheemraad
schap, die hij vervaardigde tussen 1610 en 1615. (Afb. 6). De keizerskroon 
heeft hij echter vervangen door een koningskroon, hetgeen juister is. Daarmede 
had deze vormgeving als het ware burgerrecht verkregen. Sedertdient werd geen 
ander heraldisch embleem gebruikt. Waar dit wapen van ,,Coninck Wiüem" tot 
sieraad en waardig symbool kon dienen werd het aangebracht. Wij zagen de 
verschijning van deze heraldische versieringskunst al in 1604. De definitieve 
vestiging van Rijnlands residentie te Leiden in het huis aan de Breestraat en de 
afsluiting van de restauratie in 1600 stimuleerde de zin in een deftige en tevens 
behagelijke inrichting van deze gemeenlandshuizinge, aanvankelijk als ,,hotel" 
bedoeld. 
Wat nu de zetels betreft werden vóórdien die van dijkgraaf en hoogheemraden 
belegd met kussens, die het geslachtswapen vertoonde van degeen, die een 
bepaalde stoel kreeg toegewezen. Dat hield echter in, dat bij mutatie in het 
college nieuwe kussens moesten worden gemaakt. De vervaardiging van de 
zitkussens in 1604 met Rijnlands wapen was dus in de grond der zaak 
kostenbesparend. Maar ook de kussens met het ,,wapen van Coninck Willem" 
waren op den duur aan slijtage onderhevig. Zo zien wij dan, dat het college in 
1626 aan Cornells Aeriaensz. ,,tapijtwercker te Gouda" opdracht geeft 
„cussenblaederen met het wapen van Coninck Willem" te vervaardigen. Voor 
zijn ontwerp, overigens identiek aan het vorige, ontving hij 3 pond en voor de 
uitvoering daarvan 190 pond.' " Helaas is geen enkel kussen bewaard gebleven. 
Deze gehele excurs maakt wel duidelijk, dat Rijnland pretendeerde het wapen 
van Rooms-Koning Wülem II te voeren als heraldisch symbool. In de loop der 
17 eeuw ging men dat wapen als het wapen van Rijnland beschouwen. 
Ten aanzien van de representatie naar de buitenwereld toe dient te worden 
opgemerkt, dat wapens van staatsinstellingen, stadsregeringen, ambachtsheren, 
aanzienlijke corporaties en adellijke personen werden gevoerd door ,,boden" of 
herauten. Dit diende tot meerdere glorie van de betrokkenen, maar eveneens 
tot legitimatie van hun dienaren tegenover derden. Rijnland nu had zes 
„lopende boden" in dienst, die in het gehele gebied van Rijnland werden 
uitgezonden en wier functie het midden hield tussen die van dienaars der 
hoogheemraden, inspecteurs, herauten en deurwaarders. Zij voerden een staf en 
werden bij andere instanties ,,roedragende boden" genoemd. Het was usance 
het wapen op de ,,brievenmaal" of op de staf mee te dragen. 
Als men nu nagaat, wanneer deze Rijnlandse boden voor het eerst vermeld 
werden als voerende een legitimatie, voorzien van een „Rijnlands wapen", dan 
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bemerkt men, dat dit waarschijnlijk eerst in 1631 plaats vond Dan worden 
voor het eerst expliciet zes zogenaamde „bodebussen" vermeld met in de kop 
van de „bus" het wapen van Rijnland, verguld en met een ,,cristallijne" plaatje 
overdekt De 4e februari 1631 besloot het college, dat de bodes een "Bussche" 
op de borst zouden dragen met het wapen van "Coninck Willem" ' "̂ ) Of zij in 
de 15e en 16e eeuw zich soms op andere wijze of toch met het „wapen van 
Conmck Willem" als Rijnlands wapen legitimeerden valt met te achterhalen 
Men bracht het wapen ook op gebouwen aan Het m 1863 verkochte 
gemeenlandshuis van Rijnland te Halfweg pnjkt nog steeds met de wapens van 
dijkgraaf en hoogheemraden, m 1645 in functie, en met het wapen van 
Rijnland aan de gevel Het behoud daarvan werd toen aan de koper als een 
verphchting opgelegd Dit gemeenlandshuis werd in 1645/1646 door Pieter 
Post gebouwd en voorzien van die wapens Dat blijkt een oude traditie te zijn 
geweest Het gemeenlandshuis ter plaatse, dat er van 1518 tot 1645 gestaan 
heeft had een soortgelijke wapenversienng die dateerde van 1613 In dat jaar 
werd door de rentmeester aan Mr Karel Liefrijns, schilder, 33 pond betaald 

,in \ oldocninge vant schilderen van de wapenen van Coninck Willem 
Grave van Hollant, dijcgrave, hogeheemraden, rentmeesters ende 
secretaris lan Rijnlandt — staende aen de poorte voor tgemeenlands 
huys ten Haljwegen aen den Spaemdamschen dijck"'^ 

Het aangenomen wapen ter representatie van Rijnland werd toen met die van 
de leden en hoge ambtenaren van het college aan het poortgebouw aange
bracht Pieter Post volgde dus in 1645 een oud gebruik, toen hij die wapens in 
de gevel van het nieuwe gemeenlandshuis liet aanbrengen, nadat het oude 
wegens bouwvalligheid was afgebroken 
Bezegeling, welke ten aanzien van belangrijke acten uitgaande van Rijnland, in de 
16e eeuw door dijkgraaf en hoogheemraden persoonhjk geschiedde, raakte 
tegen het eind van die eeuw geheel in onbruik ' ^ Bezegelde acten met 
Ri)nlands wapen zoekt men voor de 17e eeuw tevergeefs De handtekening van 
de secretans bekrachtigde tegenover derden een overeenkomst In het laatste 
decennium der 17e eeuw komt daarin verandenng Dan gaat Rijnland vooral de 
door het hoogheemraadschap uitgegeven li|frentebrieven bezegelen De vorm 
daarvan is dan geheel identiek aan de bovenomschreven wapenafbeelding van 
„Coninck Willem" als Rijnlands wapen 

VFRANDrRlNGEN 

In de loop der 17e eeuw kwam in de heraldische vormgeving geen verandering 
De dubbelkoppige adelaar werd steeds als schddhouder afgebeeld, die het 
wapen van de grafelijkheid van Holland op de borst droeg Daar de Staten van 
Holland bij de vestiging der republiek dat grafelijkheidswapen overnamen 
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behoefde men daarin geen verandering te brengen. Wij vinden dit wapen met de 
adelaar op de kaart van Rijnland van Jan Jansz. Dou en Steven van 
Brouchuysen, in 1647 vervaardigd. Voor het keurboek van Rijnland liet men 
Pieter Post in 1663 het vignet voor de titelpagina ontwerpen, terwijl Jan 
Mathijsz ,,plaetsnijder" dat ontwerp in het koper graveerde.' * Het wapen werd 
door Pieter Post sierlijk uitgevoerd naar de stijl van die tijd, maar belangrijke 
heraldische veranderingen bracht hij uiteraard niet aan. Tot meerdere glorie van 
Rijnland verving hij echter de koningskroon weer door een keizerskroon. Was 
Rijnland minder dan Amsterdam? En zou Graaf Willem li niet tot keizer 
gekroond zijn, als de West-Friesen hem niet voortijdig om hals hadden 
gebracht?/'flA 7/ 
Ook hier was weer de dubbelkoppige adelaar schildhouder, evenals in de 
tweede druk van de kaart van Rijnland van Dou en van Brouchuysen, die in 
1687 bijgewerkt werd uitgegeven, (ajh. 8). Toch valt er hier een verandering te 
signaleren, al houdt die niet direct verband met het eigenlijke wapen. De 
wapenafbeelding van Pieter Post op de titelpagina van het keurboek, dat in 
1664 verscheen, is geplaatst in een rechthoek met als onderschrift: „Keuren 
van het Hoge Heemraetschap van Rijnlant". Een cartouche met een rand, 
waarin de naam van „Coninck Willem" vermeld werd, vond men blijkbaar niet 
meer van zoveel belang, terwijl ook de stijl van de gravure die niet gedoogde. 
Dezelfde weglating van het omschrift ziet men bij enkele gebrandschilderde 
ramen. In de loop van de 17e eeuw hebben dijkgraaf en hoogheemraden aan 
een twintigtal dorpskerken en aan de kerken van Haarlem en Leiden ramen 
geschonken, waarvan slechts dat in de kerk van Oudshoorn nog steeds aanwezig 
is. (afb. 9). Dat raam werd in 1667 geplaatst.'' Het omschrift om dat wapen is 
hier eveneens weggelaten. Een op perkament geschilderde afbeelding van het 
raam, waarmede de kerk van Lisse werd vereerd, is in Rijnlands huis aanwezig 
en hangt in de dijkgraafskamer. Sedert 1515 is bewijsbaar, dat Rijnlands college 
vaak zogenaamde heraldische glazen ten geschenke gaf, een traditie, die in de 
18e eeuw niet meer werd gevolgd. Dikwijls lieten de fungerende dijkgraaf en 
hoogheemraden hun wapens in het glas ,.schilderen" rond of naast Rijnlands 
wapen. 
Gelijktijdig met het geschenk aan de kerk van Lisse werd die van Leidschendam 
bedacht. Een gebrandschilderd raam werd in de koepelkerk aldaar in 1699 
geplaatst, dat naar vorm en kleur identiek moet zijn geweest aan dat van Lisse, 
door de zelfde glazeniers vervaardigd. Dat raam voor de kerk van Lisse, en 
evenzo voor de kerk van Leidschendam, werd in 1698 gemaakt door de 
Rotterdamse glazeniers Willem van Cleef en Pieter Looveren.^° In 1874 is dit 
glas tijdens de restauratie in de Bavokerk van Haarlem geplaatst en tijdens de 
recente restauratie in kisten verpakt, waarin het thans nog is opgeborgen. Ook 
in dit glas heeft Rijnlands wapen geen omschrift (afb. 10). 
Hetzelfde kan men signaleren bij de bestudering van het wapen, dat op de 
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bovengenoemde kaart van 1687 voorkomt De dubbelkoppige adelaar is 
schildhouder en staat m een ovale cartouche van goud naar de stijl van 
1610/1615 Ook hier ontbreekt het omschnft „Wilhelmus Rex Romanorum" 
etc. 
Juist deze weglating heeft belangrijke gevolgen gehad Koning Willem geraakte 
op de achtergrond De mythe van de koninklijke stichter had een lang leven, 
maar de overtuiging had zich, ook m de buitenwereld, gevestigd, dat het 
gevoerde wapen het wapen van Rijnland was. Anderzijds heeft die weglating 
van het omschnft de opvatting versterkt, dat de met goud gehoogde ovale 
cartouche op zichzelf als wapenschild bedoeld was Naar latere opvatting wordt 
in de heraldiek een ovaal schild slechts gebruikt voor vrouwenwapens Die 
cartouche in ovale vorm zien wij dan ook omstreeks 1750 veranderd tot een 
wapenschild in juiste heraldische vorm, dus van boven rechthoekig De 
dubbelkoppige adelaar was nu niet langer schildhouder, maar werd in het 
wapen als wapendier opgenomen In het glasraam in de kerk van Oudshoorn 
loopt men reeds op die opvatting vooruit (zie noot 19), daartoe gebracht door 
de rechthoekige vatting van de glasruit en de vrijheid in de heraldische 
vormgevmg, die de tijd kernmerkte 
Tussen 1658 en 1671 werd de Grote Zaal van Rijnland mgnjpend gerestaureerd 
door Pieter Post Andnes den Haan ontving opdracht het tongewelf te 
beschilderen en wapenafbeeldmgen boven de fnezen aan te brengen Hij diende 
„noch te beschilderen een deck op het ende van de Sael boven de fries met de 
wapenen van Coninck Willem, dijcgrave ende hooge heemraden volgens de 
teijckenmge ende mede gelijck de Ed Mo Heeren mij aenwijsen sullen - " Wij 
weten bovendien, dat Andnes den Haan ook zelfde tekenmgen maakte en met 
name „oock het maecken vant wapen van Conmck Willem met sijn 
coleuren" ^' 
Zonder enige twijfel had dit wapen de vorm, zoals wij die uit de 17e eeuw 
kennen De dubbelkoppige adelaar was nog steeds schildhouder en stond 
hoogstwaarschijnhjk in een ovale cartouche van goud 
WIJ moeten ons echter niet door de huidige vormgeving op een dwaalspoor 
laten brengen Als wij nu de Grote Zaal betreden zien wij boven het fries links 
van de ingang in het half ovale vlak de wapens geschilderd van de leden van het 
college, dat zitting had tijdens de voltooimg van de restauratie in 1670 Daar 
pnjken de wapens van Gerard Bicker van Swieten (1664—1716), Frederik van 
Dorp, dijkgraaf van 1670-1679, en van de hoogheemraden Arent van 
Wassenaar (1656-1675), Johan van Thüt (1656-1679), Adriaen van Bosvelt 
(1668-1698) Arent Adam van Wassenaer (1646-1675), Johan Baron van 
Wassenaer van Warmond (1657—1687), Diderik van Leyden van Leeuwen 
(1670—1682) en in de uiterste Imker- en rechter-benedenhoek de wapens van 
de secretaris van Johan Hulshout (1651-1683) en van de rentmeester Adriaen 
van der Laen (1646—1680) Toen de zaal in 1671 gereed kwam hadden de 
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bestuurders, in wier zittingsperiode het grote werk voltooid werd, zich laten 
vereeuwigen door hun kleurrijke famihewapens en hun naam. Temidden van 
die wapens zien wij ook het wapen van Rijnland m grote afmeting geschilderd, 
maar wij hebben hier met meer het werk van Andries den Haan voor ons Zijn 
wapenschilderingen in dit half-ovale vlak boven het fries zijn verloren gegaan 
Na de buskruitramp in 1807 waren door de schokgolf de muren in de Grote 
Zaal wat geweken Men heeft toen een plafond op de omhjsting laten 
aanbrengen, die het tongewelf en de wapenschilderingen aan het oog onttrok 
In 1877 nam het college het besluit de zaal geheel te laten restaureren door de 
beroemde architect Cuypers, welke restauratie in 1878 is uitgevoerd Het 
tongewelf bleek met zijn beschildering geheel te restaureren en daarmede bleef 
het werk van Andnes den Haan behouden Aan de bovenlicht-zijde waren de 
schildermgen boven het fries wel behouden, maar aan de binnenzijde tegenover 
de achtergevel waren de wapenschildenngen geheel vergaan 
In 1878 heeft het schildersbedrijf W Stortenbeker & zoon te Den Haag de 
wapenschildermgen gereconstrueerd boven het fries tegenover de lichtzijde van 
de Grote Zaal, op aanwijzmgen van architekt Cuypers en met advies van 
Rijnlands ambtenaar C H.Dee In de bijlagen van de rekening over 1878 treft 
men de specificatie van dit schilderwerk aan ^^ Men heeft toen gekozen voor 
een vormgevmg van Rijnlands wapen, zoals die voorkomt op het goudleer-
behang in de Grote Zaal, dat van 1776 dateert Daarop komt Rijnlands wapen 
talrijke malen voor en de verandenng m de heraldische stijl is kenmerkend In 
1776 - en ook reeds eerder - blijkt de dubbelkoppige adelaar van 
schildhouder wapendier geworden te zijn De adelaar is zelf in een heraldisch 
schild geplaatst, rechtlioekig van vorm aan de bovenzijde in de kleur goud, 
ontleend aan de ovale cartouche van vroeger tijd, waarvan de kleur eveneens 
goud was 
Bij de reconstructie van de wapenschildenngen in 1878 heeft men volgens 
aantekeningen op de bestektekening gebruik gemaakt van de atlas van Rijnland 
van 1687, waarin een sierrand met wapens van dijkgraven en hoogheemraden in 
1647 en 1687 voorkomt^'' Daarnaast gebruikte men ook een met de hand 
getekend en ingekleurd wapenboekje, waarover straks Men kende in 1878 
natuurlijk de oude vorm van Rijnlands wapen met dubbelkoppige adelaar als 
schildhouder m een ovale cartouche bijzonder goed, maar bij de reconstructie 
heeft men welbewust gekozen voor de nieuwe vonrgeving, zoals die in 1776 
algemeen werd gebruikt (afb 11) 
In de grond der zaak was dit met juist Het ging om de reconstructie van de 
schildermgen zoals die in 1670 waren aangebracht, en het staat wel vast, dat 
Andnes den Haan de adelaar als schildhouder in een gouden ovaal heeft 
geplaatst, daar hij het wapen van ,,Conmck Willem" moest afbeelden in de bij 
Rijnland destijds bekende vorm Bovendien was zijn werk op de tegenoverlig
gende wand nog wel te onderscheiden, en daar ziet men een door een rand 
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omgeven ovaal, waarin ineengestrengelde initialen als in een schild, gekroond 
met de keizerskroon, liet is daarom ook ondenkbaar, dat hij Rijnlands wapen 
dan met een rechthoekig schild zou hebben afgebeeld aan de andere zijde van 
de zaal. Het past ook slecht in het half-ovaal van de wand boven het fries.^'' 
De vraag ligt voor de hand tot wanneer Rijnland het oude wapen, zoals dat 
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geconcipieerd werd in de eerste jaren der 17e eeuw, gevoerd heeft. Fockema 
Andreae stelt, dat de nieuwe heraldische vormgeving, die de adelaar in een 
wapenschild plaatste, omstreeks 1710 zou zijn bedacht.^' De feiten spreken 
echter een andere taal. Het heeft zeker nog 40 jaar geduurd, voordat de 
bedoelde wijziging haar beslag heeft gekregen. Wel leverde Johannes Drappen-
tier in 1708 aan het college op bestelling een zilveren zegelstempel met 
Rijnlands wapen, maar uit niets blijkt, dat de vorm daarvan afweek van de 
gebruikelijke.^* Nog lange tijd daarna is de ,,officiële" vorm van Rijnlands 
wapen in oude stijl gebruikt. 
In Rijnlands bibliotheek bevindt zich een boekje, dat een groot aantal 
wapentekeningen bevat van de hand van mr. Jan Reeland, schout te Heemstede 
(+ 1756), die de wapens zelf heeft ingekleurd. Alle wapens van dijkgraven en 
hoogheemraden sedert 1300, voorzover bekend, met die van rentmeesters en 
secretarissen komen daarin voor. Het moet samengesteld zijn enige jaren vóór 
1737 en is bijgewerkt tot omstreeks 1780. Jan Reeland heeft daarin zijn 
heraldische kennis ten aanzien van de wapens van Rijnlands college met de 
tekenstift vastgelegd, en deze wapentekeningen op een kaart overgebracht. 
Deze werd in koper gebracht en verschillende exemplaren werden met de hand 
ingekleurd. Dit kleurrijk geheel heeft hij in de eerste helft van 1737 aan 
Rijnlands college aangeboden. Hij schonk voorts een exemplaar aan ieder 
bestuurslid, de secretaris en de rentmeester, om tot wandversiering te dienen. 
Dijkgraaf en hoogheemraden waren er zeer mee ingenomen en besloten de 2e 
juü 1737 ,,aan de Heer Jan Reeland, die aan Heeren dijkgraav, hoogheemraden 
mitsgaders den rentmeester en secretaris heeft opgedragen een kaarte ofte 
register in welke de naamen en wapenen van alle de heeren dijkgraaven, 
hoogheemraden, rentmeesters en secretaiissen voor soo verre bekend sijn, 
uijtgedrukt staan — tot een erkentenisse vereerd sal worden een stuk silver ter 
waarde van omtrend driehonderd gulden.^ ^ Een van deze kaarten is nog in 
Rijnlands huis aanwezig. Belangrijk voor ons onderwerp is de tekening, die Jan 
Reeland van Rijnlands wapen maakte. Men ziet dan, dat het op een van de 
voorpagina's van zijn boekje nog geheel in zijn oude vorm prijkt, de adelaar in 
zwart als schüdhouder op een ovaal-gouden cartouche, zonder enige heraldische 
entourage. Op de gedrukte wapenkaart komt het in dezelfde vorm voor. 
In 1746 liet het college een brandmerk vervaardigen, vertonende het wapen van 
Rijnland. Het was de bedoeling daarmee delinquenten, die Rijnlands water
schapsrecht hadden geschonden, te brandmerken. Het ligt nog steeds in de 
kamer van de dijkgraaf, binnen handbereik. 
Ook dit brandmerk vertoont de adelaar als schüdhouder en niet in een 
wapenschild geplaatst. De specificatie is duidelijk: 

,,De 19e juni 1747 betaalt aan Gerrit Stierman f. 10-0-0 debet voor 
het maken van een groot Brant Merck Ysergemaakt met een dubbele 
Aarent en een Leeuw int hart. '^^ 

23 



afb. 12 

Terzelfdertijd ziet men een kentering in de opvatting aan het licht komen. De 
grote kaart van geheel Rijnland, door Melchior Bolstra bewerkt naar de kaart 
van Dou en van Brouchuysen van 1687 draagt in het hoofd een barok schild. 
Daarin is de dubbelkoppige adelaar nu als wapendier opgenomen. De kaart is in 
1746 uitgegeven, (afb. 12). 
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Deze heraldische vorm werd daarna de algemeen gebruikelijke. Toen in 1776 
het goudleerbehang in de Grote Zaal vernieuwd werd bracht men op ieder vel 
Rijnlands wapen aan in de nieuwe vorm. Dit goudleer kunnen wij nog steeds 
bewonderen, nadat het onlangs is gerestaureerd. 
In de franse tijd heeft Rijnlands college moeite gedaan dit wapen officieel te 
doen erkennen, maar de Keizerlijke franse autoriteiten schoven de beantwoor
ding van requesten daartoe van Rijnlands zijde op de lange baan. Na het herstel 
der onafhankelijkheid stelde men nieuwe pogingen in het werk. Ditmaal met 
meer succes. De Hoge Raad van Adel bevestigde de 14e juli 1819 Rijnlands 
recht tot het voeren van dit wapen in de volgende bewoordingen: 

„— Van wege den Koning ~ 
De Hooge Raad van Adel, gebruik makende van de magt aan 
denzelven verleend bij besluit van den 20sten Februari/ 1816, 
bevestigt bij dezen het Kollegie van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
Rijnland ingevolge het door haar gedaan verzoek, in het bezit van het 
navolgende Wapen: 
zijnde een schild van zilver, beladen met een met uitgespreiden vlerken 
en pooten zwarte dubbelden arend, hebbende op ieder hoofd eenen 
gouden ring en dragende op deszelfs borst een van goud gekroond 
schild van goud, beladen met een klimmenden leeuw van rood. Het 
schild gedekt met een keizerlijken kroon. 
Gedaan in 's Gravenhage den Men Julij 1819. 
(w.g.j F.G. van Lynden van Hemmen, Presdt. 
Ter ordonnantie van den Hoogen Raad, 
(w.g.) C.Chais secretaris"(afb. 13) 

De hier gegeven heraldische beschrijving is niet vlekkeloos. De ,,ringen" dienen 
aureolen genoemd te worden, terwijl de beschrijving van de gravenkroon op het 
wapen van Holland ontbreekt. De klimmende leeuw is getongd en genageld van 
blauw, hetgeen niet vermeld wordt. Merkwaardig is ook, dat het schild van 
goud, ontstaan uit de goud gekleurde ovale cartouche, nu een schild van zilver 
is geworden. Inderdaad zou het heraldisch onverantwoord zijn geweest dezelfde 
metaalkleur voor het schild én het hartschüd te gebruiken. ,,Arend" is ook 
minder gelukkig voor ,,adelaar". Een gevolg van de misvatting sedert omstreeks 
1750, n.l. dat de dubbelkoppige adelaar als wapendier werd opgevat en niet 
langer als schildhouder, was het feit, dat men blijkbaar geen weg heeft geweten 
met de heraldische entourage. Wijselijk heeft men zich niet gewaagd aan het 
creeeren van gloednieuwe schildhouders, maar wat de wapentekenaar in 1819 
om het gehele wapen van Rijnland heeft gedrapeerd in roze, zeegroen en blauw 
is uitzonderlijk lelijk en heeft met heraldiek niets uitstaande. 
De 16e april 1962 gaf de Hoge Raad van Adel een copie-wapendiploma af met 
het bovenomschreven wapen. Die copie was noodzakelijk omdat de oude 
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wapentekening in Rijnlands archieven verkleurd en bijna vergaan was. 
Nog steeds voert Rijnland dit wapen, in modemer stilering en gelukkig zonder 
de monstrueuze salade om het wapenschild. 

INTERPRETATIE 

Het veruit interessantste aspect van Rijnlands wapen is het daarin voorkomen 
van de dubbelkoppige adelaar, die het wapen van Holland op de borst draagt, 
het zogenaamde hartschild. Het wapen van de grafehjkheid van Holland — een 
rode leeuw op een veld van goud — biedt op zichzelf geen moeilijkheden. De 
graven van Holland voerden dit wapendier als heraldisch embleem van oudsher. 

De vroegst bekende afbeeldingen der graven uit het HoUandse huis worden 
steeds van dit wapenschild voorzien.'^' Rooms-koning Graaf Wülem II was van 
1234—1256 graaf van HoUand en dus voerde hij het aloude wapen van zijn 
geslacht. 
Als Rooms-koning voerde hij tevens de adelaar (éénkoppigen tweekoppig, 
volgens de overlevering) en dat leverde een heraldisch probleem op. Interpre
tatie daarvan was tot nog toe een hachelijke onderneming, waarbij men zich al 
spoedig verloor in veronderstellingen. Onlangs echter heeft Dr.J.E.Korn een 
diepgaande studie aan de adelaar als wapendier gewijd, waarop hij in 1969 aan 
de universiteit van Gottingen promoveerde. Dit bijzonder belangwekkende 
proefschrift is getiteld: „ADLER und DOPPELADLER- Ein Zeichen im 
Wandel der Geschichte". Hetgeen hier volgt is grotendeels aan deze dissertatie 
ontleend. 
De geschiedenis der godsdiensten, voor-christelijke en christelijke, brengt ons in 
aanraking met de afbeeldingen van de adelaar in verschillende vormen. ,,Viele 
Vogel kennt die ReUgionsgeschichte, die einem Gotte heilig sind und ihn 
vertreten". In de primitieve opvatting is het dier in verschillende opzichten 
machtiger dan de mens. Het dier vertegenwoordigt een bovenmenselijke 
macht"-Mana". Vandaar genoot een bepaald dier, in het bezit van die macht en 
kracht, goddeUjke verering als vertegenwoordiger van een bovenzinnelijke en 
onzichtbare macht. Het behoorde bij het bestaan van de mens, ,,Die Heilige 
Mitwelt". Tegelijkertijd echter is in oeroude tijden de koning ,,bovenmenselijk" 
en dus van goddelijke afkomst. De adelaar nu werd als symbool gezien van de 
godheid en van de koning gelijktijdig. De adelaar is de grootste en machtigste 
vogel, daar hij over alles in de dierenwereld heerschappij voert. 

Als zodanig komt zijn beeld voor het eerst in de Mesopotamische rijken voor. 
Ongeveer 4000 jaar vóór onze jaartelling verschijnt dit dier voor het eerst als 
machtssymbool, dat vereerd werd. 
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„Als Urheimat von Adler und Doppeladler ergibt sich das alte 
Mesopotamiën, wo der Adler im Laufe des 4.Jahrtausends, der 
Doppeladler gegen Ende des 3.Jahrtausends v. Chr. zum ersten Mal 
erscheint. Von hier aus haben sie im Laufe von drei Jahrtausenden den 
gesamten vorderen Orient durchflogen, im Westen bis ans Mittelmeer 
und nach Kleinasien, im Osten ins nördliche Indien. Doch ist ihr Weg 
damit nicht zu Ende: ihr Flug führt sie weiter nach Westen, nach 
Europa".— 

Sumeriërs en Hethieten kenden adelaar en dubbelkoppige adelaar als zinne
beelden van macht, maar ook aan de Joden was de figuur van de adelaar als 
teken van goddelijke en koninklijke macht niet onbekend. Jahwe wordt zelf 
met een adelaar vergeleken. Het visioen van de profeet Ezechiël (Ie hoofdstuk) 
is in dit opzicht belangrijk. 
Vele kleurrijke facetten van het adelaarssymbool komen in de latere geschiede
nis van het Christendom onder de aandacht. De vier evangeUsten werden in de 
theologie der kerkvaders verbeeld door symbolen, zoals de mens voor Matheus, 
de leeuw voor Marcus, de stier voor Lucas, terwijl Johannes vele eeuwen lang 
tot nog toe verzinnebeeld wordt door een adelaar. Deze is tevens symbool van 
de Heilige Geest en van de herrezen Christus. 
Dr. Kom vermeldt, dat vooral in de Nederlanden een adelaar de lezenaar 
steunde, waaraan de evangeliën in de kerkdiensten werden gelezen. 
Het is zeer interessant na te gaan hoevele heidense, christelijke, wereldlijke en 
geestehjke interpretaties aangaande de adelaar tegelijkertijd bestaan, naar 
gelang van verschillende opvattingen der beschouwers en van de volkeren, 
waartoe zij behoren. 
Het bestaan van het adelaarssymbool in WestEuropa is reeds vastgesteld in de 
tijd van Karel de Grote als erfenis van het oude Romeinse Keizerrijk. Te Aken 
was aan de voorgevel van de Keizerpalts een koperen adelaar bevestigd. In de 
11e en 12 eeuw komt de adelaar veelvuldig voor als vorsteUjk en landsheerlijk 
teken in de wapens van talrijke hoogadeUijke geslachten. 
De eenkoppige adelaar werd langzamerhand opgevat als een koninklijk 
zinnebeeld van hem, die over de Duitse landen regeerde. De adellijke heren 
voerden die eveneens, vooral de rijkvorsten, om daardoor hun trouw kenbaar te 
maken aan de vorst, keizer of koning, die aan het hoofd stond van ,,Das 
Römische Reich Teutcher Nation". 
De adelaar als heraldische figuur werd echter als symbool zeker niet volgens 
vastgestelde regels gebruikt. De opvattingen bleven vloeiend en gewoonte 
bepaalde het gebruik. Toch komt de auteur van de bovengenoemde dissertatie 
tot de conclusie, dat ,,der Adler am Ende der Regierungszeit Friedrich 
Barbarossas zum Wappenbüd des Kaisers und damit des Reiches geworden is". 
Dit laatste slaat dus op de laatste decennia der 12e eeuw, als men daarbij maar 
rekening houdt met het feit, dat dit nog geen ,,officiële" vaststelling van een 
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Rijkswapen inhoudt. Het was geen prerogatief van de kroon, omgeven door ge
en verboden. Het zou nog anderhalve eeuw (tot na 1350) duren, voordat het 
voeren van de adelaar — en de tweekoppige adelaar — officieel wordt 
voorbehouden aan Koning, Keizer en Rijk. 
De adelaar werd intussen door Rijkvorsten in hun wapen gevoerd, terwijl 
jongere linies van adellijke geslachten de afwijkende vorm van de adelaar, n.l. 
de tweekoppige adelaar gaan voeren. In de 12e en 13e eeuw werd deze vorm 
ook gebruikt ter onderscheiding tussen vaders en zonen of broeders. Omstreeks 
het jaar 1000 verscheen de tweekoppige adelaar opnieuw als heraldisch 
symbool in de prachtige zijden stoffen van KleinAziatische herkomst. 
Byzantium als hoofdstad van het OostRomeinse rijk zorgde voor de 
verspreiding van dit motief, dat algemeen toepassing vond in het Europa van 
omstreeks 1100 tot 1200 en daarna. Toen begon ook langzamerhand de 
overtuiging veld te winnen, dat de éénkoppige adelaar het symbool was van de 
verkozen koning van het Duitse rijk, terwijl de tweekoppige adelaar het 
zinnebeeld werd van de gekroonde keizer. Die opvatting werd officieel door de 
vaste regel, die Keizer Sigismund (1410—1437) in dit heraldisch gebruik volgde. 
Dan eerst is de tweekoppige adelaar ook officieel als rijkswapen aanvaard. 
Tegelijkertijd speelde naast deze onderscheiding, die door de beide koppen 
werd verbeeld, de notie mede, dat door die twee koppen de beide delen van het 
oude Romeinse rijk werden gesymboHseerd, waarvan tevoren de éénkoppige 
adelaar het zinnebeeld was. Het bestaan van het West en OostRomeinse rijk 
kreeg toen door de dubbelkoppige adelaar meer accent, zonder dat men hierin 
een politieke pretensie zag. Van Pauselijke zijde zag men die uitleg niet graag. 
Van kerkelijke zijde ontstond er circa 1350 nog een bijzondere exegese 
betreffende de twee koppen van de adelaar in het rijkswapen, waarvoor 
bUjkbaar Konrad von Megenberg verantwoordelijk was: 

,,Seine Zweiköpfigkeit ist Zeichen dessen, dasz der Kaiser mit seinem 
Schwert zwei Stande zu verteidigen habe: den Klems und dieLaien" 
 Noch einen zweiten Grund für die Zweiköpfigkeit des Adlers bringt 
Konrad: der Kaiser musz zugleich für die Zukunft sorgen und das 
Geschehen der Vergangenheit bedenken"— 
,,Secundum Philosophos" ist es Eigenschaft der Schwarzen Farbe, den 
Bliek zu sammeln. So bedeutet die schwarze Farbe des Adlers die 
Sammlung aller Glaubigen in einer Herde und damit die Aufgabe des 
Kaisers, mit seinem weltlichen Schwert — wie des Papstes mit dem 
geistlichen alle seine Untertanen zum christlichen Glauben zu fiihren 
und darin zu erhalten. Zugleich ist Schwarz die Farbe der Busze und 
der Trauer; Sie bedeutet dasz der Kaiser in der Passion Christi 
mitleiden und ,,in Kreuze triumphieren"soil — 
Die ausgespannten Flügel des Adkers erinnem endlich an dié 
ausgebreiteten Arme Christi am Kreuz, und das Gold des Schildes 
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bedeutet das Licht des Geistes, dessen derKaïser bedarf, um alle seine 
Werke in Weisheit undKlugheit vollziehen zu konnen"-

Deze religieuze en ingewikkelde uitleg is wel merkwaardig, maar weerspiegelde 
toch met de opvatting van het gewone volk, dat genoeg had aan een betekenis, 
n 1 het machtssymbool van keizer en rijk Overigens zal men deze kerkelijke 
uitleg met eerbied hebben aangenomen 
Dat voor de keizers, en de ovenge vorsten, de tweekoppige adelaar wel degelijk 
ook rehgieuze betekenis had blijkt duidelijk uit een randschrift van een zegel 
van de genoemde keizer Sigismund De ,,Aquila Ezechiehs", de adelaar van 
Ezechiel, vermeld m het reeds genoemde visioen van de profeet, is de adelaar 
van het wapen, terwijl het randschnft is ontleend aan een hymne op de 
evangehst en apostel Johannes 
De ,,nimbi", de beide ,,stralenkransen" boven de koppen van de adelaar, wijzen 
duidehjk m dezelfde richting Aanvankehjk kon slechts de rechterkop een 
„Heiligenschein" dragen, omdat een dergelijk heiligheidssymbool slechts de 
adelaar van de apostel Johannes toekwam, maar een meer seculiere opvatting 
ging meespelen, toen voor het eerst in 1157 het begrip „sacrum imperium" 
opgeld ging doen Door het geloof gestempeld werd het rijk het ,,Heilige 
Romemse Rijk der Duitse Natie" De nimbus boven de koppen van de adelaar 
werd ook officieel door keizer Sigismund vastgesteld Het geestelijk en 
wereldhjk karakter van het keizerdom wordt in de tweekoppige adelaar 
behchaamd, waarin de adelaar van het rijk en die van de apostel Johannes 
samensmelten 
Dezelfde tweekoppige adelaar werd in het rijkswapen van het Russische 
Tsarennjk opgenomen, erfems van de Byzantijnse keizers, die hoofd waren van 
de Orthodoxe kerk Wij kunnen hieruit niet concluderen, dat het voeren van de 
tweekoppige adelaar zowel door Duitsland als Rusland een symbool was van 
aanspraken op elkanders grondgebied De hoogkerkebjke afkomst van de 
tweekoppige adelaar overschaduwt verre het politieke aspect van dit heraldisch 
symbool 
Tegen de achtergrond van dit histonsch onderzoek is de dubbelkoppige adelaar 
m Rijnlands wapen nu wat beter te begrijpen Deze tweekoppige adelaar was in 
de tijd van Rooms Konmg Wdlem II zeker nog geen rijkssymbool, hoewel een 
vage notie daarvan wel bestond Voor de zestiende- en zeventiende eeuwer was 
de dubbelkoppige adelaar echter het zinnebeeld van het Rooms Duitse rijk, en 
daaraan was geen enkele twijfel mogelijk En al geven de oude gravenportretten 
van WiUem II hem een verticaal gedeeld wapenschild aan de arm met rechts een 
dubbelkoppige adelaar en links de leeuw van Holland, dan moeten wij dit toch 
zien als een voorstelhng van later tijd, die allerminst stoelt op een gelijktijdig 
histonsch gegeven Willem II was Rooms Koning en werd als zodanig op 1 
november 1248 te Aken gekroond Als Rooms-Koning zou hij een eenkoppige 
adelaar op een veld van goud gevoerd moeten hebben Het was dus volkomen 
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juist toen in 1594 door de glazenier, die het raam vervaardigde voor de Goudse 
St Janskerk het wapen van Rooms-Koning Willem II werd afgebeeld, zoals hij 
gedaan heeft, n 1 met een eenkoppige adelaar Wanneer dus Willem II wordt 
afgebeeld met, of gesymboliseerd door, een wapen dat een dubbelkoppige 
adelaar vertoont, dan is dit heraldisch onjuist De tweekoppige adelaar werd pas 
na 1350 het heraldisch zinnebeeld van keizer en njk 

De algemene opvattmg van de zeventiende eeuwse bestuurders van Rijnland, 
dat het gevoerde wapen het wapen was van ,,Conmck Willem" valt, naar het 
niveau van onze huidige heraldische kenms, niet te handhaven Maar daar het 
gebruik van dat wapen niet aan stringente bepalmgen was gebonden, valt het te 
begnjpen, dat Rijnlands bestuurders dit trotse machtssymbool usurpeerden 
Men dacht daarbij met aan een Duits rijkswapen, eerder aan het aloude 
symbool voor het Romeinse keizerrijk, waartoe dan Rijnlands stichter, 
„Coninck Willem", eens geroepen was De klassieke oudheid was toen zeer m 
de mode 
De zaak zou daarmee afgedaan zijn, als wij de adelaar en dan de eenkoppige 
- al met voor het eerst aantroffen als schildhouder in het tegenzegel van Graaf 
Willem I van Holland (1203-1222) Die komt m 1211 voor aan de achterzijde 
van diens ruiterzegel en heeft als randschnft Wilhelmus Comes Fnsiae" 
(Willem Graaf van Friesland)^" Ook zijn zoon Flons IV (1222-1234) voerde 
als tegenzegel de adelaar als schildhouder, en dan N B de tweekoppige adelaar, 
zoals bhjkt uit zijn ruiterzegel, dat hij m december 1231 gebruikte Die adelaar 
draagt het wapen van Holland 

Er moet hier gewezen worden op het door Dr Korn gesignaleerde heraldisch 
gebruik, waar hij zegt, dat m de 13e eeuw door vorstelijke geslachten ten eerste 
de adelaar werd gevoerd om trouw aan koning of keizer te doen blijken, terwijl 
de tweekoppige adelaar door jongere linies werd gebruikt om de wapens van 
vaders en zonen of broeders te onderscheiden In die 13e eeuw is de adelaar in 
zijn verschillende vormen zeker nog geen exclusief prerogatief van de Duitse 
komngs- of keizerskroon 
Bovendien werd de adelaar door rijksvorsten gevoerd - en wij weten dat Graaf 
Willem 1 als graaf van Holland tot die stand behoorde ^' 

Wanneer wij nu nogmaals Rijnlands wapen beschouwen kunnen wij ons niet 
onttrekken aan een gevoel van eerbied voor de continuïteit der historie Dit 
hoogheemraadschap met al zijn huidige activiteiten voor het algemeen welzijn 
ageert nog steeds onder het zinnebeeld van macht, dat 6000 jaar geleden voor 
het eerst m het tweestromenland zich verhief De adelaar heeft zich tenslotte, 
zeker sedert de 15e eeuw, m Rijnland genesteld 
Wi) zagen het hij is hier niet ,,par droit de naissance", maar als heraldisch 
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symbool heeft hij 600 jaar lang Rijnland gesymboUseerd. Het zou te betreuren 
zijn als de moderne nivellering dit aloude kleurrijke heraldisch symbool met 
zijn boeiende histone naar de vergetelheid zou verbannen. Rijnlands wapen is 
een zinnebeeld van Rijnlands eerbiedwaardige ouderdom, traditie en vitaliteit. 

G't Hart. 
Leiden, 1977. 
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LIJST VAN AFBEELDINGEN 

afb. 1 Gebrandschilderd raam door het hoogheemraadschap Rijnland aan de St Janskerk 
geschonken, vervaardigd door Adnaen Gerntsz de Vrije Gesteld in 15 95 Zie 
„Inventaris van de Cartons van de gebrandschilderde glazen in de grote of 
St Janskerk te Gouda, bekend als de „Goudse Glazen", juli 1966 - april 1967 
Stichting ^onds Goudse Glazen offset Glas 4 blz 19 en ,,Heraldische gids van de 
Goudse Glazen" door Ir A ten Bruggencate, uitg Fonds Goudse Glazen, 1949 
blz 35 

De afrekening komt voor in Rekening 1596 O A inv Rijnland, nr 9630 fol 172 verso, 173 
r en V de tekst luidt 
Alsoe van allen ouden ti/den die Dijckgrave ende hooge heemraiden van Rhijnlant een glas in 
de groote kertk van der stede van der Goude hebben gehadt ende gegeven, Twelck metten 
lesten brant der zelver kercke vermjelt weesende, die Regierders der selver stede, van die tijt 
aff, tot meermaelen zeer ernstich aengehouden ende gebeden hebben dat msiende het 
schadelick lerlies derzelver kercke ende die goede naebuijrschap ende correspondentie, die 
de zehe van der Goude met dijckgrave ende hooge heemraiden van Rhijnlant mt stuck vant 
waeterschap desselffs lants altijts gehouden hebben, die dijckgrave ende heemraiden inder 
tijt gelijeven zouden die oude vruntschap te continueren ende d'selve kercke in haere 
armoede te subvenieren ende op nijeus met een ander glas te voorsten, twelck dzelve 
dijckgrave ende heemraiden toten jaere vijff ende tnegentich altijts met heleeftheijt 
geexcuseert hebbende Eijnteltck deurt continued aenhouden van de zelve van der Goude, 
mit eeren nijet langer en hebben connen heurluyder favorabel versouck refuseren, te meer 
zoo andere steden ende collegien, voorgaende aldaer mede glaesen gehadt hebbende deur 
gelijcke sollicitatien ende aenhouden op nijeus aldaer glaesen gegeven hebben, soe est, dat 
dijckgrave ende hooge heemraiden vorn die zelve van der Goude mede een glas hebben 
geaccordeert, twelck eenen Adnaen Gerntsz de Vrije glaesschnjver van der Goude deur 
aenbestedinge gemaect heeft elcke voet voor vier ende t\\intich stuvers, bij metmge groot 
bevonden zijnde vier hondert dertien voeten 2Vi. duijm Belopende een somme lan 
vierhondert vijff ende tnegentich ponden 12 st munte voorn Die deesen rentmeester opte 
ordinantie van den hoogen heemraiden voorn heeft betaelt. Alles breeder hlijckende bij de 
zelve ordinantie, Conditien ende voorwaerden van de bestedinge, acte van de metinge lan 
tzelve glas ende Quitantie van Adnaen Gerntsz voorn , Die men all tsamen hier overlevert 
Daeromme alhier d'voorss somme van IIII C XCV i XII st 

In margine staat 
„BIJ de bestedinge, meetmge, ordinantie ende quitancie als m den text" 

„Om zeker goede insichten ende consideratien wort dit alhier geleden zonder dat zuk\ m 
consequentie getrocken sal mogen worden, ende dat loortacn geen glasen bij de hooge 
heemraiden en zullen tot laste lan tlant mogen gegeven of andere diergelijcke liberaliteijten 
gepleecht Horden dan naer voorgaende consent \an de hoof tingelanden" 
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De bijlagen tot de rekening van 1596 vindt men onder O A nr 1003. Daarbij treft men, 
naast de voldoening d d 21 mei 1596 geleden, de condities aan, waaraan Adnaan Gerntsz 
de Vnje zich te houden had 
„Conditien ende voorwaerden waer op Adnaen gerntsz de Vrije, glaesschnjver, angenomen 
heeft te maecken tglas dat bij den dijckgrave ende hooge heemraden van Rijnlandt in de 
kerck der stede van der Goude es geschoncken. 

1 herstelijck dat hij tvoorss glas sal wercken in conformite van tpatroon daer van sijnde, 
wel beter ende nijet erger 

2 dat alle de wapenen van geslepen glas sullen weesen 

3 dat hij wercken sal goedt bourgoensch glas gaeff ende schoon, ende van geen ander glas 
ende tselve te wercken in goedt getrocken loot wel toegestreecken 

4 dat hij bij tsetten van tglas de kerckmeesters sal overleveren het patroon daer op hij tglas 
wercken sal, omme de kerck te dienen, als tglas reparatie van noode sal hebben 

5 dat hij tglas ter pbetse gedestineert, gehouden sal weesen te setten ende te vestigen naer 
behooren maer dat de kerck daer toe leenen sal haer gereetschap, mitsgaders windtijsers, 
calck tot strijcken, ende diergelijcke 

6 tnde sal hem voor tmaecksel van elcke voet te reeckenen twaelff duijm voor de voet 
betaelt worden vier ende twintich stuvers mits dat hi] hem sal quijten, dat die heere" van 
Rijnlandt ende hij selver daer aff eere mogen hebben 

7 des sal men hem provisioneel doen verstrecken uijt tcomptoir van de stadt in mindennge 
van de belooffde penningen de somme van hondert vijftich gulden Actum den XlIIen 
novembns XV C vyer ende tnegentich present Dirck Janss Lonck Henrick Janszz thert 
geseydt van Wourden, burgemeesteren ende alle de schepenen uvtgesondert Rosendael " 

Uit het bovenstaande blijkt, dat aan de kerk te Gouda, vóór de brand in januari 1552 een 
gebrandschilderd raam door Rijnland was geschonken Zeer waarschijnlijk was dat eveneens 
een zgnd heraldisch glas Het is eveneens duidelijk, dat de schenking van 1594/1595 een 
conflict heeft veroorzaakt tussen het college en wat wij thans de ,.Verenigde Vergadering" 
noemen 

Adnaen Gerntsz de Vrije was een schoonzoon van Wouter Crabeth, die met zijn broer door 
deze glasschildenngen wereldberoemd is geworden 

afb.2 Het oudste charter dat zich in Rijnlands archieven bevindt, waaruit ten onrechte 
de stichting van Rijnland werd afgeleid De tekst m afgekort latijn luidt 

,,Wilhelmus Dei gratia Romanorum Rex semper augustus Universis presentes litteras 
inspectuns gratiam suam et omne bonum Utilitatem et commodum nostrorum fidelium 
plurimum affectantes, pro communi utilitate ipsorum sic duximus statuendum tenore 
presentium protestantes et firmiter promittentes, quod nullum mearum aquarum sive 
transitum qui Spoia vulganter nuncupatur apud Spernedam fien faciemus nee aliquid etiam 
immutabimus vel faciemus circa Spernedam, Sidewmde et aggerem mannum qui Seedic 
vulganter nuncupatur et Svadenburgerdam absque communi consilio illorum communis 
terre consilianorum qui hemenrade vulganter nuncupatur Videlicet eorum qui nunc sunt et 
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qui preterea sunt futun Ad cuius rei testimonium et memoriam evidentem ut premissa 
omnia firma et illabata permaneant presentes litteras exinde conscnbi et sigtllo maiestatis 
nostre lussimus communin Datum Leyde V Idus Octobns indictionem XHIIanno Domini 
millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto (M CC L qumto) 

de korte inhoud wordt m de tekst gegeven 

afb. 3 I-en glas, dat door hoogheemraden blijkbaar aan de St Pieterskerk van Leiden 
geschonken was, en dat omstreeks 1612 door Buchehus aan de Zuidzijde van de 
kerk gezien werd 

Rijnlands rekeningen over de jaren 1508 - 1515 vermelden geen enkele post waaruit de 
bestelling van dit raam bhjkt In die periode van financiële moeilijkheden ligt het met voor 
de hand dat op Rijnlands kosten een gebrandschilderd raam vervaardigd werd Wij zullen 
eerder te denken hebben aan een persoonlijk geschenk van de 7 hoogheemraden met de 
dijkgraaf gezamenlijk In de vermelde open vakken zullen de wapens van Gerrit van Lochorst 
en Gommer van Boschuysen een plaats hebben gevonden 

afb. 4. Het gebrandschilderd glas, dat in 1591 door hoogheemraden aan de kerk van 
Warmond is geschonken 

De volgende wapens komen daarop voor 

de dijkgraaf Jhr Pieter van der Does. in functie van 1588 - 1599 

en de hoogheemraden 

hr Johan van Duvenvoirde, heer van Woude en van Warmond 1577 - 1610 

Jhr Gerard van Poelgeest. 1577 - 1614 

Mr Paulus Buys 1577 - 1594 

Pieter de Kies 1577 1597 

Jhr Aelbrechtvan Raephorst 1578 - 1593 

Niclaes Ruychaver 1581 1605 

Jhr Amelis van der Bouchorst 1589 1593 

Hoewel Rijnlands rekeningen over die jaren geheel volledig zijn, vinden wij geen uitgaaf voor 
een gebrandschilderd raam voor de kerk van Warmond Vermoedelijk hebben hoogheem 
raden dit raam particuher geschonken, toen hun collega, Johan van Duvenvoirde van 
Warmond, de ,.admiraal van Warmond", de door de Spanjaarden verwoeste kerk in 1591 
voor een gedeelte het restaureren De enige vingerwijzing naar dit raam zou wellicht 
gevonden kunnen worden in de post" Reijzen en vacatien" in de rekening van 1591 Zelden 
vergaderden dijkgraaf en hoogheemraden op het huis te Warmond, doch dit gebeurde wel in 
1591 7ie rekening 1591 O A 9625, tol 142 v 
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„Den XVIIen August! daeraen zijn naer voorgaende beschnjvmge opt huijs van den heere 
van Warmont vergoeden geweest die dijckgrave, Warmont, Buijs, Kies, Ruijchaver, Raephorst 
Bouchorst ende tgmont omme mitten andere te handelen diversche saicken tgemeen Lant 
van Rhijnlant aentreffende " 

Het zou kunnen zijn, dat zij toen het opgeleverde raam m de herbouwde kerk hebben 
gekeurd De maker van dit raam is met bekend 

afb. 5. De gravure van Rijnlands wapen m het keurboek van 1610 

afb. 6. De gravure van Rijnlands wapen in de atlas van Plons Balthasars betreffende 
Rijnland vervaardigd tussen 1611 en 1615 

afb. 7. Gravure van Rijnlands wapen, op het titelblad van het keurboek van 1664 

afb. 8. Gravure van Rijnlands wapen op de wandkaart van Rijnland door Douw en van 
Brouchuysen (2e druk) 1687 (gekleurd) 

afb. 9. Gebrandschilderd raam, nog steeds aanwezig in de Hervormde kerk van 
Oudshoorn (gemeente Alphen a/d Rijn) 
foto, copyright Foto Royal G H A van Zijl Toussaintstr 68 Alphen aan den 
Rijn Door welwillende bemiddeling van de kerkvoogdij verkregen 

afb. 10. Gekleurde pentekening op perkament van het gebrandschilderde raam dat door Rijn 
land aan de kerk te Lisse werd geschonken in 1698 Waarschijnlijk eenzelfde glas 
werd het volgend jaar aan de kerk aan den Leidschendam gegeven 
De glazeniers waren W van Cleeff en P Loover te Rotterdam 
De tekening van het patroon door W van Cleeff is in 1899 gecopieerd door de heer 
C W H Verster te Bussum, de zoon van Rijnlands toenmalige rentmeester 1 A 
Verster van Wulverhorst 
Over dit glas wordt gesproken door F Allan m zijn "Geschiedenis en beschrijving 
van Haarlem" 4dln (Haarlem 1883), op bl 284, 285 en 286 en blz 428 
Nadat dit glas van 1698 bijna twee eeuwen lang de kerk van Lisse had verfraaid 
werd het in 1874 overgebracht naar Haarlem. Daar was men bezig met een 
ingrijpende restauratie van de Bavo - of grote kerk Allan verhaalt, dat het glas 
door de welwillendheid van Jhr Dr J P Six van Hillegom, die blijkbaar opper kerk
voogd was, werd afgestaan aan Mr A J I nschede ter plaatsing in de grote kerk Het 
bh|kt, dat toen alleen de wapens van hoogheemraden uit de jaren circa 1699 nog 
over waren De gehele restauratie werd door de heer f nschede opgedragen aan 1 
Nicolas, glazenier te Roermond, die volgens de beschrijving de wapens van Haarlem, 
Leiden en andere versieringen naar eigen vinding aan het glas toevoegde 
Volgens het oorspronkelijke patroon heeft dit glas er als volgt uitgezien 
In het hoofd prijke het wapen van Rijnland in ovale cartouche Wat er in de 
cartouche daaronder gestaan heeft is niet bekend 
Het raam was verdeeld in drie panden 

heraldisch rechts stonden onder 
elkaar de wapens van 
Jacob Baron van Wassenaer 
Heer van Duvenvoirde, Vrij-
heer van Voorschoten, Veur etc 
(dijkgraaf van 1679-1707) 

en heraldisch Unks de 
wapens van 
Gerard Bicker van Swieten 
(H Heemr 1664 1716) 
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Adriaen van Bosvelt. Jacob van der Maas. 
(hoogheemraad van (H. Heemr. 1682-1698) 
1668-1698) 

Floris Carel van Beyeren Diderik Dicx. 
van Schagen, Grave van Warfusc (H Heemr 1689-1707) 
(H. Heemr. 1687-1699) 

Mr Johan Sylvius. Mr. Johan Hulshout. 
(rentmeester van (secretaris van 
1681-1712 1682-1703). 

In het middenpand vond men de wapens van: 

Jacob Baron van Wassenaar 
Heer van Obdam, Hensbroek etc. 
(H Heemr 1680-1703) 

WiUem Baron van Liere 
Heer van beide Catwijken etc. 
(H. Heemr 1689-1707) 

In de cartouche daaronder, gekroond met de keizerlijke kroon heeft gestaan 
"Koning Willem van Roomen heeft de hooge Heymraeden van Rhijnland 
gepriviligeerd m den jaere 1255 binnen de stede van Leyden op den Ven Idus van 
October de 14e mdictie". 

afb. 11. Len geschilderde afbeelding van het wapen, zoals dat voorkomt op het doek 
boven een der friezen in de Grote zaal, gerenoveert in 1878 

afb. 12. De gravure van Rijnlands wapen, zoals die voorkomt op het titelblad van 
Rijnlands atlas, 3e druk van Dou en van Brouchuysen, bewerkt door Melchior 
Bolstra m 1746 

afb. 13. De gekleurde pentekening van Rijnlands wapen, voorkomende op het wapen-
diploma, door de Hoge Raad van Adel in copie verstrekt aan Rijnland in 1962 
(oorspronkehjk 1819) 

Colophon 

Druk: Vis-druk Alphen aan den Rijn 
Lay-out: A.Th.M. van der Reep 
Fotografie: J.v.d. Plas, Wassenaar 

G. Zwarts, Leiden 
Buidwerk: Pfaff, Woerden 
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