Het Wapen van Vreeland
Geschiedenis en verklaring
In 1252 werd begonnen met de bouw
van het kasteel Vredelant door Henrik
van Vianden, bisschop van Utrecht.
Het gelijknamige dorpje dat om dit kasteel
ontstond kreeg al in 1265 stadsrechten.
Het oudst bekende stadszegel van
Vredelant, uit 1415, toont twee torens met
hieronder een afbeelding van Sint Maarten.
In later tijden werd ook wel Sint Joris op dit
wapen afgebeeld in plaats van Sint
Maarten. In dit artikel wordt verhaald hoe
dit misverstand is ontstaan en wordt
ingegaan op de geschiedenis, oorsprong
en vooral op de betekenis van het wapen
(stadszegel), dat tegenwoordig -in iets
gewijzigde vorm- het gemeentewapen
van Loenen is.
Beschrijvingen van het wapen
In 1818, toen Nederland in de reorganisatiefase zat na de Napoleontische periode,
had de Hoge Raad van Adel na verzoek
van het gemeentebestuur van Vreeland
hen foutief bevestigd in het voeren van
een wapen waarmee St. Maarten werd
verwisseld door St. Joris. Dit wapen kreeg
de volgende beschrijving mee: "Van zilver
beladen met een tweetoornige burg in

natuurlijke kleuren, het dakwerk van lazuur;
van boven een rood schildje beladen met
een gouden kruis; van onderen Sint Joris
den draak vellende." (Afb. 1). Burgemeester
Backer wilde enkele decennia later dat
deze foutieve beschrijving aangepast zou
worden. In 1889 werd deze dan ook ongedaan gemaakt en luidde de tekst:
"Doorsneden, het eerste van zilver beladen
met een burcht of kerk met klok en kijktoren
van keel en dakwerk van azuur, waarboven
een schildje van keel, beladen met een
kruis van zilver; het tweede van lazuur
beladen met St. Maarten te paard, met
zijn zwaard een pand van zijn mantel
afsnijdende ten behoeve van een hem
volgenden gebrekkigen bedelaar, alles
van goud." (Afb. 2a en 2b).
In 1964 vond er een gemeentelijke herindeling plaats waarbij Vreeland en een deel
van Loenersloot bij de gemeente Loenen
werden gevoegd. Na enig gesteggel met
de Hoge Raad van Adel (de gemeenteraad
wilde in 1970 op voorspraak van het
College van B&W dat het Stichtse wapenschildje zou wijken voor de oude gemeenteschildjes van Loenen en Loenersloot)
nam Loenen in 1972 bij Koninklijk Besluit
het wapen van Vreeland in iets aangepaste
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Afb. 1. Gemeentewapen
van Vreeland sinds 1818
(Archief Aalderink)
Afb. 2a. Gemeentewapen
van Vreeland sinds 1899
www. ngw. nl/v/vreeland.htm
Afb. 2b. Het wapen op het
gemeentehuis van Vreeland
(toto auteur)
Afb. 3. Gemeentewapen
van Loenen sinds 1972
(www. ngw. nl/l/loenen. htm)
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5. Wapen van
Vreeland op een

tabaksblaadje
(Verzameling auteur)
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vorm over. Hierbij luidde de beschrijving:
"Gewelfd doorsneden, I. in zilver een kerk
tussen twee gekanteelde torens, die ter
rechterzijde gedekt, die ter linkerzijde van
drie verdiepingen, alles van keel, verlicht
van sabel, de daken van azuur, en boven
vergezeld van een schildje van keel met een
kruis van zilver; II. in azuur een beeld van de
heilige Martinus te paard, zijn mantel doorsnijdend voor een hem volgende, op een
kruk steunende bedelaar, alles van goud.
Het schild gedekt met een gouden kroon
van drie bladeren en twee parels. " (Afb. 3).

St. Maarten
Maar wat is nu precies de betekenis van
het wapen van Vreeland? Vóór de periode
1818 was St. Joris nog niet in beeld en
werd het wapen/stadszegel van Vreeland
altijd met St. Maarten afgebeeld.
De oudst bekende afbeelding die er van dit
zegel bestaat dateert uit 1415 (Afb. 11-12).
Ook van na 1415 zijn er afdrukken bewaard
gebleven en deze verschillen nauwelijks
van elkaar (Afb. 13-15). Telkens zijn hierop
twee torens zichtbaar met een wapenschildje van het Sticht en op de voorgrond
Sint Maarten. Deze heilige was van oorIn de 20e eeuw zien we het wapen van
sprong een Romeins soldaat die in 332
Vreeland ineens veelvuldig voorkomen op
gelegerd was te Amiens. Gedurende de
allerhande goederen, zoals op sigarenwinter werden veel mensen verkleumd
bandjes, koffieverpakking, prentbriefkaart
langs de weg gevonden. 'In dien tijd
en suikerzakjes (Afb. 4-9). Ondanks dat in ontmoette Maarten een gebrekkigen man,
1889 het tijdelijk misverstand tussen St.
nagenoeg ongekleed en bibberende van
Joris en St. Maarten werd hersteld, is het
de kou. Begaan met zijn lot, hakte hij met
opmerkelijk dat we in de eerste helft van de zijn zwaard zijn mantel in tweeën en gaf
20e eeuw toch nog St. Joris tegenkomen
daarvan een stuk aan den bedelaar. In den
(Afb. 4 en 10). Recentelijk werden er te
hieropvolgenden nacht droomde hij dat
Vreeland zelfs t-shirts en poloshirts verJezus, gehuld in den halven mantel, tot de
kocht met het oude gemeentewapen erop. Hem omringende engelen zeide: "Weet gij,
wie Mij aldus heeft gekleed? Maarten, die
tot nog toe niet gedoopt is, heeft Mij
hiermede tegen de koude beschut. ". '
m VREELAND =
(Portengen, 33). Na dit visioen liet de
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vervolgens gedurende vele jaren een teruggetrokken en godsdienstig leven en werd
uiteindelijk in 371 tot Bisschop van Tours
gekozen. Zijn naamdag wordt nog altijd op
vele plaatsen op 11 november gevierd.
Wie zong niet vroeger (en nu) liedjes over
'Sinte sinte Maarten' aan de deuren, wat
met lekkernijen beloond werd?
Sint Maarten was de patroonheilige van
Afb. 6. Wapen van
de Utrechtse Domkerk en de bisschop
Vreeland op een
Hendrik van Vianden verbond dit tevens
plakplaatje (koffie)
(Verzameling auteur)
aan zijn stichting Vredelant. Dit laatste slaat
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op zowel de naamgeving van het kasteel
dat hij stichtte, als op de nederzetting aan
wie hij in 1265 stadsrechten verleende.

Het Wapen
van Vreeland

Betekenis en verklaring
Op zoek naar een verklaring van de
afbeelding op het stadszegel (en latere
gemeentewapen) blijken zich meerdere
auteurs hiermee te hebben beziggehouden. Hieronder volgen de relevante
passages van deze zeven schrijvers die
zich in het verleden uitgelaten hebben
over het stadszegel/wapen van Vreeland.
- De Rijk vergaapte zich tijdens een rondreis in Gooi en Vechtstreek in 1905 aan
het gemeentewapen (nog met St. Joris)
van het Raadhuis/schoolgebouw:
'Wat figuren en wat al kleuren! Zou de
burcht nog een herinnering zijn aan het
oude slot te vredeland, dat weleer hier
vlak nabij gestaan heeft?'(De Rijk, 241).
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Portengen verhaalde in 1915 al over het geschil dat was ontstaan over de afbeelding
van de heilige persoon op het wapen: 'Op
grond alzoo van den tekst van het grafschrift
van bisschop Henric en de afbeelding van
Beka, kan er voor den vervolge nimmer
meereenige twijfel rijzen omtrent de identiteit van den Heilige, die op het Gemeentewapen van Vreeland be hoort te worden
voorgesteld.' (Portengen, 36).

Afb. 7. Prentbriefkaart
van een tableau vivant
van het wapen van
Vreeland ter gelegenheid
van de installatie van
burgemeester Schiethart
in 1911 (coll. Auteur)

Afb. 8. Wapen van
Vreeland op een
suikerzakje van
hotel-restaurant
café Noord-Brabant
(Verzameling auteur)

Grevenstuk memoreert in 1917 aan het
artikeltje van Portengen over het dispuut
rond St. Joris en St. Maarten, maar voegt
geen nieuwe gegevens toe.

Afb. 9. Wapen van
Vreeland op een
suikerzakje van
hotel-restaurant
De Nederlanden
(Verzameling auteur)

Sierksma beschreef in 1981 dat de vorm
van het wapen van Vreeland uit 1638 en
eerder een gestileerde voorstelling van
19

(Sierksma, 19). Ook uitte Sierksma een
vermoeden: 'En de tweede toren zal wel
niet bij die kerk behoren, maar duiden op
het Slot Vredeland, omstreeks 1253 door
bisschop Hendrik van Vianden gesticht. '
(Sierksma, 19).

Het is redelijk te veronderstellen dat het
zegel nog is ontstaan tijdens het leven van
de stichter van kasteel, kerk en stad.
Aangezien Hendrik van Vianden in 1267
is overleden, lijkt het toekennen van de
stadsrechten in 1265 dan het moment dat
ook het stadswapen en -zegel is ontstaan.
De afbeelding laat zich wel raden, maar
Janssen zag tijdens zijn studie naar de
vreemd genoeg heeft nog niemand dit in
geschiedenis van kasteel Vredelant in
zoveel woorden ook daadwerkelijk gedaan.
1994 een probleem rond het stadszegel
van Vreeland inzake de betrouwbaarheid Het stadszegel stelt inderdaad de gestileer(qua representatie) van de afbeelding op de voorstelling van de stad voor (Sierksma,
het zegel. Zijn twijfel werd versterkt door zie boven). Op het zegel zijn dan ook de
twee belangrijkste gebouwen van de stad
'het nogal hybride karakter van het gete zien, namelijk aan de linkerzijde de kerkbouw' (Janssen, 53).
toren en aan de rechterzijde de kasteeltoAalderink zag er in 1995 wel humor in dat ren; (zie opmerking van De Rijk).
Het kasteel Vredelant bestond tot waarin de eeuwen na de afbraak van het kasteel Vredelant en in een politiek geheel ge- schijnlijk het einde van de 13e eeuw uit een
wijzigde situatie 'Vredelant een klein, een- enkele grote en sterke woontoren, hierna
werd het uitgebreid tot een slot vergelijkvoudig, landelijk dorp was geworden.
Niettemin gebruikte deszelfs plaatselijke baar met het huidige Muiderslot
overheid nog lange jaren daarna het alou- (Cruysheer, 52-53). Het hybride karakter
de stadszegel, (...), alsof Vredelant toen (Janssen, zie boven) is daarom niet zo
nog was een stad en een burcht onder het vreemd, want dit was ook de opzet van
het zegel. Het vermoeden van Sierksma is
Sticht ter bescherming van de Mannen
daarom
ook juist. Naast de fysieke reprevan St. Maarten!' (Aalderink, 122).
sentatie van de stad in de vorm van kerk en
kasteel, draagt het zegel nog twee symboBoels (e.a.) schreef in 2000 in het lijvige
lische betekenissen. De eerste duidt op de
'monumenten-inventarisatieboek' over het patroonheilige, Sint Maarten, die zo promistadszegel ten slotte: 'Het wapen duidt de nent op de voorgrond van het zegel staat.
band aan tussen Vreeland en zijn stichter, Net zoals hij zijn mantel deelde, is ook het
de bisschop van Utrecht.
zegel precies doormidden gedeeld met
Het schildje met kruis is het wapen van het daarmee de twee belangrijkste gebouwen
Sticht Utrecht, Sint Maarten is de patroon- als symbool voor de stad.
heilige van de Domkerk. ' (Boels, 13).

Afb. 10. Wapen van
Vreeland op een lepeltje
uit de jaren 1920-30
(Verzameling auteur)
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Afb. 11. Oudst bekende
afdruk van het stadswapen
van Vredelant, (1415),
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Archief Slot Zuilen,
Inv.nr. 830.
Foto Het Utrechts Archief.

Afb. 12. Tekening afdruk
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stadszegel Vredelant
(1415) (archief Aalderink)
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Afb. 13. Wapen van
Vreeland (1638). RAU,
A fgietselverzameling
nr. 163. Foto RAU
(Janssen 1993/94)
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Afb. 14. Wapen van
Vreeland (1643)
(Janssen 1993/94)
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De tweede symbolische betekenis van het
zegel heeft direct betrekking op de stichter
van kasteel, kerk en stad. Prachtig om te
zien hoe het zegel in deze derde betekenis
de twee machten voorstelt, namelijk de
kerkelijke/ geestelijke macht aan de ene
kant en de wereldlijke/aardse/militaire
macht aan de andere kant. En beide krachten worden verpersoonlijkt door niemand
minder dan... de bisschop, Hendrik van
Vianden. De relatie die Boels legt ten
aanzien van St. Maarten klopt daarom ook,
maar moet vooral worden begrepen vanuit
de symbolische betekenis van de twee afgebeelde gebouwen. Ten aanzien van deze
bevindingen zouden de teksten over het
oude gemeentewapen van Vreeland en de
nieuwe van Loenen bij de Hoge Raad van
Adel kunnen worden aangepast, daar de
afbeelding zowel kerk als kasteel betreft en géén gekanteelde kerktorens (zie boven). Overigens is het wapentje boven in
het zegel eerst van de kerk van Utrecht en
vervolgens van het Sticht (schriftelijke
mededeling R Leupen). Tevens is het
opmerkelijk dat in het randschrift van het
zegel, nadat de stadsrechten rond 1560
waren vervallen, nog altijd wordt gesproken
over het 'zegel van de stad (...)' - vrij vertaald (zie ook Aalderink hierboven).
Volgens R Leupen duidt dit er mogeiijk op
dat ook nâ het vervallen van de stadsrechten nog verschillende rechten en plichten
goiden binnen het oorspronkelijke stadscentrum en direct hierbuiten.
Hoewel algemeen wordt aangenomen
dat rond 1560 Vreeland haar stadsrechten
ontnomen werd, zijn er historici die hieraan
twijfelen (zie bijvoorbeeld:
http://nl.wikipedia.org/wikiA/reeland).
Het voortbestaan van het stadszegel is
mogelijk een argument voor hun stelling.

Afb. 15. Het wapen
van Vreeland
(Janssen 1993/94)

Met de stichting van de stad Vredelant in
1265 én het ontstaan van het stadszegel is
het ten slotte spannend te veronderstellen
dat dit tevens gepaard kan zijn gegaan met
het verlenen van het muntrecht en dus het
slaan van munten. Wie weet worden deze al dan niet voorzien van wapen - nog eens
in de Vreelandse bodem gevonden!
A.T.E. Cruysheer
Met dank aan de heer H.J. Aalderink voor
het raadplegen van zijn privéverzameling
van Studiegroep Vreeland, Vroeger en Nu.
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