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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 hoogheemraadschap 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 hoogheemraden Bijna zonder uitzondering werd het college van Rijnlands gezagsdragers, 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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