
De Wapens van Maartensdijk, 
Westbroek en Achttienhoven 

Aan de vooravond van een nieuwe ronde 
van gemeentelijke herindelingen waar 
-evenals andere Utrechtse gemeenten- ook 
Maartensdijk in de komende tijd mee te ma
ken krijgt, lijkt het zinvol nog eens stil te 
staan bij een van die dingen die -door de 
eeuwen heen- zo belangrijk zijn geweest 
voor de eigen identiteit van een gemeente: 
het wapen. 

Het wapen, vaak gebruikt als logo op het 
gemeentelijk briefpapier, was en is het ken
teken bij uitstek, het visitekaartje van de ge
meente. Niet zelden is men maar al te trots 
op het gevoerde wapen: de oorkonde waar
bij het wapen door de Hoge Raad van Adel 
werd toegekend, prijkt vaak op de wand 
van de raadszaal of hangt op een andere 
prominente plek in het gemeentehuis. Maar 
ook de burgers herkennen zich in de loop 
van de tijd in deze identiteit; het is immers 
hun gemeente, hun dorp! Loopt men door 
een dorp, dan stuit men onvermijdelijk op 
de plaatselijke herberg waar 'het wapen uit
hangt'. En in menig huiskamer treffen we 
het gemeentewapen in geborduurde vorm 
aan. 

In deze tijd van onzekerheid omtrent het 
zelfstandig voortbestaan van de gemeente, 
willen wij de achtergrond van dit kenteken 
van de eigen identiteit nog eens vastleggen. 
Wat is de herkomst en de betekenis van het 
wapen van Maartensdijk, en van de wapens 
van de voormalige gemeenten Westbroek 
en Achttienhoven, wier grondgebied in 1957 
bij dat van Maartensdijk gevoegd werd. 

Het ontstaan van wapens 
Wapens zijn ontstaan in de middeleeuwen. 
De eerste wapenvoerders waren ridders. Zij 
waren -met hun gesloten vizier- nagenoeg 
onherkenbaar. Om zich kenbaar te maken 
brachten zij een gekleurd teken aan op het 
gedeelte van de wapenrusting dat daarvoor 
het meest in aanmerking kwam: het schild. 
Ook adellijke dames voerden een eigen wa
pen. Ongehuwde adellijke vrouwen voer

den hun wapen op een ruitvormig schild, 
gehuwde vrouwen op een ovaal schild. 
Was aanvankelijk het voeren van een wa
pen slechts voorbehouden aan de ridder-
klasse (de adelstand), sinds het midden van 
de 14e eeuw kreeg iedere vrije man, of hij 
nu van adel was of niet, het recht een wapen 
te voeren. Zo gingen ook boeren, burgers, 
geestelijken en steden over tot het voeren 
van een wapen. Aangezien het grootste deel 
van de bevolking in vroeger tijd niet kon le
zen of schrijven, fungeerde het wapen als 
hèt herkenningsteken bij uitstek. Het had 
niet alleen een representatieve functie, het 
liet ook zien hoever de macht van een vorst, 
stad of klooster reikte. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat ten 
tijde van de Franse revolutie -op grond van 
het principe 'vrijheid, gelijkheid en broe
derschap'- alle wapens werden afgeschaft. 
Met de Bataafse revolutie in 1795 gebeurde 
hetzelfde ook in Nederland. 

Wapens en zegels 
Bij het begrip wapen gaat het altijd om een 
gekleurd herkenningsteken, in de vorm van 
een schild. Zonder schild is er eigenlijk 
geen sprake van een wapen. De vorm van 
een schild kan variëren. Verder kunnen ele
menten aan een schild worden toegevoegd; 
bij overheidswapens zijn dat meestal kro
nen, schildhouders en soms een wapen
spreuk. De kleuren zijn essentieel voor een 
wapen. Vanouds kent de heraldiek (wapen-
kunde) twee metalen: goud en zilver; en 
vier kleuren: rood, blauw, zwart en groen. 

De oude benaming van deze kleuren is 
respectievelijk: keel, lazuur, sabel en 
sinopel. De metalen goud en zilver worden 
wel weergegeven door geel en wit. Daar in 
veel gevallen het wapen niet in kleur kon 
worden weergegeven, werd in de 17e eeuw 
een systeem van arceringen ontworpen om 
de verschillende kleuren toch van elkaar te 
kunnen onderscheiden. 
In de middeleeuwen hadden de wapens 
meestal eenvoudige, goed herkenbare voor-
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stellingen. De schilden vertoonden alleen 
een verdeling of waren beladen met een ge
ring aantal (meestal één of drie) stukken of 
figuren. De meeste oude Nederlandse 
stadswapens zijn -in tegenstelling tot veel 
van de nieuwere gemeentewapens- vaak 
eenvoudig van aard. Het wapen van Utrecht 
is hiervan een goed voorbeeld. 

Naast de wapens waren er de zegels. Deze 
dienen goed van elkaar te worden onder
scheiden. Een wapen is een gekleurd her
kenningsteken in de vorm van een schild. 
Een zegel, de afdruk van een zegelstempel, 
heeft ten doel de authenticiteit van een be
langrijk stuk zoals een oorkonde, te waar
borgen. In tegenstelling tot het wapen dat 
duidelijk herkenbaar, dus eenvoudig moet 
zijn, is een zegel vaak juist gedetailleerd, 
met het oog op het voorkomen van verval
sing. 
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Het eerste en vierde kwartier herinnert aan 
het geslacht Van Zuylen, het tweede en 
derde aan het geslacht Van Borssele. In slot 
Zuylen hangt een geschilderd portret van 
Frank van Borssele, heer van Zuylen en 
Westbroek, de laatste echtgenoot van 
Jacoba van Beieren. Op dit portret komt 
zijn wapenrok met dezelfde kwartieren 
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De wapens van Maartensdijk, West
broek en Achttienhoven 
Gezien de nauwe banden welke destijds 
tussen de Utrechtse kerk en de Stichtse ste
den en dorpen bestonden, is het niet ver
wonderlijk dat op vele wapenschilden af
beeldingen te zien zijn, die nog aan dat feit 
herinneren. Dit is onder andere het geval 
met de Sint Maartens-figuur op het wapen 
van Maartensdijk en het Paaslam van het 
Sint Janskapittel op het wapen van Acht
tienhoven. 
Verreweg de meeste gemeentewapens even
wel zijn ontleend aan die van de oude 
Stichtse geslachten, welke ter plaatse heer
lijke rechten hebben uitgeoefend. Zo ook 
het wapen van Westbroek, dat herinnert aan 
de nauwe band met het geslacht Van 
Zuylen. 

Oorspronkelijk behoorden de gerechten 
Westbroek en Achttienhoven, evenals dat 
van Oostveen (het latere Maartensdijk) aan 
de bisschop van Utrecht. 
Rond het jaar 1275 blijkt de abdij van 
Oostbroek de wildernissen van Westbroek, 
die ze eerder van de bisschop in eigendom 
verworven had, in leen te hebben gegeven 
aan een lid van het geslacht Van Zuylen. 
Het wapen van Westbroek wordt gevormd 
door een gevierendeeld schild, het eerste en 
het vierde deel van keel (rood), beladen met 
drie zuilen van zilver, het tweede en derde 
van sabel (zwart) met een fasces van zilver. 

Nadat in de 11e eeuw de Janskerk was ge
sticht, schonk de bisschop van Utrecht rond 
het jaar 1100 aan het nieuwe kapittel van Sint 
Jan, de venen van Achttienhoven, met de 
geestelijke en wereldlijke macht, zodra zich 
daar bewoners zouden hebben gevestigd. 

Het blazoen van de latere gemeente 
Achttienhoven, met het wapenfiguur van 
het wapen van het Sint Janskapittel, herin
nert nog aan deze oude band. Het wapen 
van Sint Jan was: "Op rood een zilveren 
Paaslam met een zilveren, met een rood 
kruis beladen vlag aan een gouden stok". 
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Dat van Achttienhoven: "Op zilver een 
rood Paaslam met een rode vlag aan een zil
veren stok". Het schaap op het wapen van 
Achttienhoven heeft dus niet -zoals velen 
denken- te maken met de agrarische achter
grond van Achttienhoven ! 



Het gebied van het gerecht Oostveen (over
eenkomend met dat van de latere gemeente 
Maartensdijk) was grotendeels in handen 
van het kapittel van de Dom ook wel Sint 
Maarten genoemd. De naam Maartensdijk 
is dan ook afkomstig van de heren van de 
Dom te Utrecht, die aan de noordelijkste 
dwarsdijk -de belangrijkste nederzetting-
in hun gerecht de naam van hun patroonhei
lige gaven. Behalve de gemeente Maartens
dijk, voerden ook andere gemeenten wier 
gebied oorspronkelijk aan het Domkapittel 
behoorde, een wapen met de Sint Maartens-
figuur erop afgebeeld, zoals bijvoorbeeld 
Vreeland en later Loenen. Gezeten op een 
paard zien we hoe Sint Maarten met een 
zwaard een stuk van zijn mantel afsnijdt en 
aan een manke bedelaar geeft (zie afbeel
ding). 
Wie was eigenlijk Sint Maarten? Het ver
haal gaat dat Maarten, oorspronkelijk een 
Romeins krijgsman, rond het jaar 332 gele
gerd lag bij Amiens in Noord Frankrijk. De 
winter van dat jaar was buitengewoon 
koud; veel mensen werden verkleumd 
langs de weg aangetroffen. In die tijd ont
moette Maarten een gebrekkige man, nage
noeg ongekleed en bibberend van de kou. 
Begaan met zijn lot, hakte hij met zijn 
zwaard zijn mantel in twee stukken en gaf 
één stuk aan de bedelaar. In de daaropvol
gende nacht droomde hij dat Jezus gehuld 
in de halve mantel, tot de hem omringende 
engelen zei: "Weet gij nog, wie mij aldus 
heeft gekleed? Maarten, die tot nog toe niet 
gedoopt is, heeft mij hiermede tegen de 
koude beschut". Ten gevolge van dit vi
sioen haastte Maarten zich om gedoopt te 
worden; hij was toen 23 jaar. Na de krijgs
dienst te hebben verlaten, leed hij gedu
rende vele jaren een teruggetrokken en 
godsdienstig leven, en werd in 371 tot bis
schop van Tours gekozen. 
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Het hier afgebeelde wapen van Maartens
dijk met de Sint Maartens-figuur werd op 8 
december 1819 door de Hoge Raad van 
Adel bevestigd. Maar was dit nu ook wer
kelijk het wapen dat vanouds, dus ook door 
het gerecht Oostveen gevoerd werd? Op de 
verpondingskaart van de landen van 
Oostveen, daterend van 1641, staat een heel 
ander wapen afgebeeld. Hoe zit dat? 

Toekenning van wapens begin 19e eeuw 
Ten tijde van de Republiek (tot 1795) werd 
geen toezicht uitgeoefend op het voeren 
van wapens. In de Franse tijd ( 1811 ) waren 
de wapens of cachetten van steden, dorpen 
en heerlijkheden buiten werking gesteld. 
Na de bevrijding van de Fransen in 1813, 
plaatste de Hoge Raad van Adel (ingesteld 
bij besluit van 24 juni 1814 'strekkende tot 
eer, luister en maintien van den Adel en van 
's Vorsten Hoogheid') een aankondiging in 
de Staatscourant van 5 j anuari 1815, waarin 
alle steden en dorpen die voorheen wapens 
hadden gevoerd, werden opgeroepen om 
voor 1 mei van dat jaar bij de Hoge Raad in 
te leveren "eene nauwkeurige afteekening 
en beschrijving van derzelver wapens, met 
bijvoeging van alle zoodanige opgaven, als 
tot den oorsprong en de verkrijging van de
zelve wapens betrekking hebben, ten einde 
daarop de confirmatie van den Souvereinen 
Vorst en de registratie van dezelve te kun
nen ontvangen". Ook de steden en dorpen 
die tot nu toe geen wapens hadden gevoerd, 
konden nu een wapen aanvragen. Geslachts-
wapens van de vroegere heren werden niet 
aan de gemeenten toegestaan, tenzij deze 
die wapens reeds enige eeuwen hadden ge
bruikt. Behoorde de gemeente tot de oude 
vrije- of ambachtsheerlijkheden, dan werd 
het oude wapen bevestigd, zowel voor de 
gemeente als voor de eigenaar van de heer
lijkheid, als zij zich beiden daarvoor had
den aangemeld. Voor het bevestigen van 
oude en het goedkeuren van nieuwe wapens 
werden taxa en leges geheven. Niet alle ge
meenten hebben zich direct aangemeld, 
hetzij omdat zij geen wapen hadden, hetzij 
omdat zij er geen geld voor konden of wil
den uitgeven. De gemeente Westbroek heeft 
al vrij snel, bij KB (Koninklijk Besluit) van 
11 september 1816, haar wapen laten be
vestigen. 

Bij besluit van 3 januari 1818 bepaalde ko
ning Willem I dat de gemeentebesturen die 
niet verkozen een wapen te behouden of te 
verkrijgen, een cachet konden gebruiken 
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Gemeenten beneden de 5000 zielen konden 
in het vervolg kosteloos hun oude wapen la
ten bevestigen of een nieuw wapen krijgen. 
Ook Maartensdijk greep toen haar kans, en 
liet bij besluit van 8 december 1819 haar 
wapen bevestigen. 

Uit de correspondentie die hieraan vooraf
ging blijkt dat de toenmalige burgemeester 
Eyck twijfelde over het aan te vragen wa
pen; in 1815 vroeg hij bevestiging aan de 
Utrechtse archivaris P. van Musschenbroek. 
Deze schreef terug: "Zo behoorde Oost
veen aan de DomProostije en de Proost se-
gelde in de aanstellingen (van schout en sche
penen) van Oostveen met het segel van het 
DomCapittel, dat is Sint Maarten, met zijn 
segel onderaan, en dit heeft nog plaats gehad, 
kort voor 1795, so als mij gebleken is". 

Zo kwam het dat het gemeentebestuur van 
Maartensdijk een wapen aanvroeg met de 
afbeelding van Sint Maarten, ontleend niet 
aan het wapen maar aan het zegel van het 
Domkapittel. Dit verklaart overigens te
vens de gedetailleerdheid van de afbeel
ding van Sint Maarten; een zegelafbeelding 
moest immers onvervalsbaar zijn. Daar 
men geen kleuren wist, heeft het wapen van 
Maartensdijk-evenals vele andere gemeen
tewapens- de zogenaamde rijkskleuren ge
kregen: een schild van lazuur (blauw) met 
Sint Maarten in goud. 
Waarom niet voor het oude wapen van 
Oostveen is gekozen, blijft onduidelijk. 
Wellicht vond men " vanwege de naam van 
de gemeente" de afbeelding van Sint 
Maarten passender. 
Het oorspronkelijke wapen van Oostveen 
was, getuige onder meer de bovengenoemde 
kaart uit 1641, gelijk aan het wapen van het 
Domkapittel. Het wordt omschreven als 
een gevierendeeld schild; in het eerste en 

vierde kwartier van rood stonden drie zes-
spakige raderen van goud; en het tweede en 
derde waren gedwarsbalkt van goud en 
rood van 8 stukken. 

Dit wapen zien we vandaag de dag nog te
rug in het wapen van de gemeente Doorn 
(bevestigd bij KB van 25 mei 1883), wier 
gebied eertijds ook tot het gebied van het 
Utrechtse Domkapittel hoorde. 
Bij de kieswet van 1850 werd bepaald dat 
het zegel van de gemeente op de stembrief
jes voor de gemeenteraden moest voorko
men, en bij KB van 16 november 1852 werd 
bepaald dat op de ambtspenningen van de 
burgemeesters aan de ene zijde het rijks- en 
aan de andere zijde het gemeentewapen kon 
worden geplaatst. 

De belangstelling, die bijna geheel verdwe
nen leek, werd toen weer iets groter, omdat 
sommige gemeenten nu graag met een wa
pen wilden prijken. Ook Achttienhoven liet 
kort daarna, bij KB van 24 december 1857, 
haar wapen bevestigen; het wapen dat ont
leend was aan dat van het kapittel van Sint 
Jan. 

Toch zijn er nog tal van gemeenten overge
bleven, die geen wapen hebben of hun oude 
wapen niet hebben laten bevestigen. Tegen
woordig wordt overigens vaak gekozen 
voor een strak, modern logo in plaats van 
het oude gemeentewapen. Men meent dat 
dit beter past bij de gemeente nieuwe stijl, 
die immers steeds meer weg heeft van een 
modern bedrijf. 

Bij de herindeling in 1957, waarbij West
broek en Achttienhoven bij Maartensdijk 
werden gevoegd, heeft Maartensdijk haar 
wapen onveranderd gelaten. De wapens 
van Westbroek en Achttienhoven zijn min 
of meer in de vergetelheid geraakt. Wat er in 
de toekomst met Maartensdijk en het wa
pen van Sint Maarten zal gebeuren, is nog 
onzeker. Maar een ding is wel zeker, de ge
schiedenis van de dorpen en de talrijke din
gen die daar nog aan herinneren, kunnen 
door niets -ook niet door gemeentelijke her
indeling- ongedaan worden gemaakt! 

Fenna Brouwer 


