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Arie Romein 

WAPEN EN VLAG VAN DE GEMEENTE EDE 

HET WAPEN 

In 2018 met een nasleep in 2019 gedenken we het tweehonderdjarige 

bestaan van het wapen van de gemeente Ede. 

Het wapen van Ede bestaat uit een blauw wapenschild met in goud de 

Nederlandse Maagd met een vrijheidshoed op een speer, steunend met 

haar linkerarm op een altaar met de Bijbel. 

 

Wat stelt dit wapen voor, wat is zijn betekenis en waarvan stamt het?  

Na het vertrek van de Franse overheersers en de stichting van het 

Koninkrijk der Nederlanden werd door koning Willem I in 1815 verordend 

dat alle gemeenten een eigen wapen moesten hebben. Hiertoe moesten 

de gemeentebesturen een voorbeeld aan de Hoge Raad van Adel in Den 

Haag zenden.   

Sommige gemeenten stuurden hun al langer bestaande wapen in. 

Andere zonden een afdruk van het schepenzegel of het zegel van de 

kerk, waarin vooral in Brabant en Limburg vaak de plaatselijke 

beschermheilige was afgebeeld. Nog weer andere bedachten iets moois, 

zoals Barneveld.  

De gemeente Ede ontvangt op 16 juli 1816 het verzoek van de Hoge 

Raad van Adel om een wapenvoorstel te doen of wapenbevestiging 

aan te vragen.  
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Ede reageert snel en op 20 juli kan het belangrijke document 

"Vanwege den Koning" uitgeschreven worden.  

 

 

De letterlijke tekst van het document luidt: 

"De Hoge Raad van Adel, gebruik makende van de magt aan 

denzelven verleend, bij besluit van den 20sten Februarij 1816, 

bevestigt bij dezen de gemeente van Ede ingevolge het, door haar 

gedaan verzoek, in het bezit van het navolgende wapen: zijnde van 

lazuur, beladen met een Vrijheidsbeeld, rustende op een bijbel, alles 

van Goud. Gedaan in 's-Gravenhage, den 20sten Julij 1816. Ter 

ordonnantie van den Hoogen Raad": Mr. P. de Wacker – van Zon, 

secretaris. 

Geopperd is wel, dat de dagen tussen de ontvangst van het verzoek 

van de Raad en het antwoord van de gemeente zo weinige waren dat 

burgemeester Reinier Burggraaf de stukken zonder verder overleg zal 

hebben ingestuurd.  

Lijkt me niet onmogelijk. 

Wie de tekst van de Hoge Raad van Adel leest, concludeert dat het 

wapen van Ede niet wordt vastgesteld, maar bevestigd. Dat betekent 

dat het ingediende ontwerp al bestond en in gebruik was. Zo was het 
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ook. De afbeelding was al te zien op een zegelafdruk van het Ambt 

van Ede. 

 

In het gemeentearchief van Wageningen bevindt zich dit lakstempel 

met de afbeelding van de Vrijheidsmaagd. Het is afgedrukt in Ede op 

7 november 1797 en het waarmerkt ter bekrachtiging een volmacht.  

Het bekrachtigen van officiële stukken was een vereiste sinds Karel V 

(16e eeuw) dat had voorgeschreven voor alle officiële stukken. 

Het Edese zegel is van 1796 en het gemeentearchief heeft nog een 

rekening in bezit van de zegelsnijder, de zilversmid J. van den Bergh, 

ter betaling gezonden aan het Ambt Ede.  

Het jaartal 1796 geeft ons wel te denken. Het was de tijd van de 

Bataafse Republiek. Het bestuur van de Ambtsjonkers was 

vervangen door zelfbestuur. De Bataafse Republiek gebruikte 

eveneens een zegel. Daarop staat ook de Vrijheidsmaagd. 
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Het besluit om een (nieuw) groot- en kleinzegel in te voeren werd door 

de Nationale Vergadering genomen op 7 mei 1796, op basis van een 

advies door de “Commissie tot de zaaken van de Griffie”, onder 

voorzitterschap van de uit Franeker afkomstige jurist Johan Valckenaer. 

Het besluit van 7 mei 1796, N°. 53 omschreef het zegel zo  

 

"Het Beeld der Vryheid, houdende in de rechterland de Speer, bekroond 

met den Hoed der Vryheid, en rustende met de linkerhand op een Altaar, 

waar op een Boek ligt, verbeeldende de rechten van den Mensch en 

Burger. Aan de wederzyde van het Altaar is de Nederlandsche 

Waterleeuw, houdende in zyne klaauw de nieuwe Bataafsche Vlag. 

(Definitief rood -wit-blauw van de Statenvlag in plaats van het oranje-

blanje-bleu van de Prinsenvlag! AR)  Op den voet van het Altaar ziet men 

een Dolphyn en een Anker. Het randschrift is Sigillum majus of sigillum 

minus Populi Batavi."  

 

 

De maagd op het Edese zegel lijkt mij geïnspireerd door dit toen 

vigerende grootzegel van de republiek. Dit ademt de geest van de 

Franse Revolutie, met name voelbaar in de kwalificatie van het boek: 

niet de Bijbel, maar het boek met de rechten van de mens en burger. 

Afkomstig van de Franse Nationale Assemblee van 26 augustus 1789, 

waar na een tumultueuze vergadering de Déclaration des droits de l' 

homme et du citoyen werd aanvaard. Het lijkt mij niet uitgesloten dat de 

keus voor een vrijheidsmaagd mede is geïnspireerd door de Franse 

Marianne. 

De maagd op het Edese zegel rust met haar linkerarm echter niet op dit 

boek, maar duidelijk op een Statenbijbel, van een kruis voorzien op de 

omslag. Het boek staat verticaal op een sokkel of console. Op de zijkant 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Nationale_Vergadering
https://nl.wikipedia.org/wiki/7_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1796
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franeker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Valckenaer
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van de sokkel een gestileerde E en een franse lelie. Als bovenschrift 

AMBT VAN EDE. Zo dus in 1797. 

Dat in 1816 de Hoge Raad van Adel de wapens van de gemeenten 

vaststelde verraadt op zichzelf al verandering van zaken. Het is de 

tijd van de Restauratie en het Koninkrijk der Nederlanden. De bordjes 

zijn verhangen.  

Ik veronderstel dus dat in het kiezen voor de Vrijheidsmaagd in zijn 

zegel het Ambt Ede zich had aangesloten bij het nationale Bataafse 

embleem. Maar we moeten niet denken dat de Vrijheidsmaagd uit die 

tijd stamt en dus een nieuwe verbeelding was. Dat is zeker niet het 

geval. De Edese maagd is namelijk gebaseerd op een al veel langer 

gebruik van een Nederlandse Maagd. Deze vrouwenfiguur 

personifieerde al eerder de Republiek der Zeven Vereenigde 

Nederlanden, ontstaan, zoals bekend, nadat met de Vrede van 

Munster in 1648 de 80-jarige oorlog beëindigd was. 

Elke provincie van de Republiek had een eigen munt. Aanvankelijk 

leunde de vrouw op die munt op een provincieschild. Vanaf 1681 op 

een altaar met de Bijbel. 

De Romeinse schrijver Cicero vertelt ergens dat een vrijgelaten slaaf 

een hoed mocht dragen, als teken van vrijheid. Veelal was dat een 

Frygische muts, wat later de Franse revolutionairen in de 18e eeuw 

overnamen als muts van hun vrijheidsmaagd Marianne.  
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De Nederlandse opstandelingen in de 16e eeuw, tegen Spanje, kozen 

dus al veel eerder voor het symbool van een Vrijheidsmaagd, zij 

zetten haar echter geen muts op maar een gildehoed. Het zinnebeeld 

werd op allerlei plaatsen aangebracht zoals in gravures (bijvoorbeeld 

titelpagina's van boeken over de vrijheidsstrijd), maar ook in 

beeldhouwwerk of glasschilderkunst. Een van de vier zinnebeeldige 

figuren op de hoeken van het grafmonument van prins Willem van 

Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft, draagt een hoed met opschrift Aurea 

Libertas (‘Gouden Vrijheid’). 

De hoed prijkt op een speer of lans. In de Oude of St. Nicolaaskerk te 

Amsterdam geeft een van de gebrandschilderde ramen een voorstelling 

van de Vrede van Munster (1648). Zittend op een troon, bovenaan een 

trap, verleent de koning van Spanje, Philips IV, het vredesverdrag aan 

de vele treden onder hem staande Nederlandse burgers. Deze zijn dus 

op een lager niveau afgebeeld dan de vorst. In hun handen houden zij 

echter de lans met bovenin de vrijheidshoed. Het is van symbolische 

betekenis dat deze hoed ook boven de koning uit torent: de burgerlijke 

vrijheid staat hoger dan de macht van keizers en koningen. 

 
Glasvenster Oude Kerk Amsterdam 
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Op de guldens uit de 17e en 18e eeuw is de Nederlandse Maagd te 

zien. De munt heeft ook een Latijns randschrift: De munt heeft ook 

een Latijns randschrift: Hanc tuemur, hac nitimur: ‘Haar beschermen 

wij, op haar steunen wij’. ‘We beschermen de vrijheid, we steunen op 

Gods Woord’. Een spreuk die overigens niet is opgenomen in het 

wapen van Ede. 

 

  

 

 

Wat de vrouwengestalte zelf betreft: een maagd of godin als 

personificatie van de stad (Griekse polis) is een beeld dat al in de 

Oudheid op Griekse munten terug te vinden is. De Renaissance 

greep in veel opzichten terug op de klassieke Oudheid en voerde 

deze maagdgestalte weer in. Nederlandse steden kozen zich een 

Stedenmaagd, zoals Groningen, Rotterdam en vooral Amsterdam: op 

het timpaan van het Paleis op Dam, gebouwd als stadhuis, prijkt de 
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Stedenmaagd met om haar hen de attributen van de zeevaart en de 

wereldhandel. 

 

 

Er is nog enige discussie geweest over welke vrouwenfiguur nu 

eigenlijk wordt afgebeeld in het zinnebeeld. Gedacht is vaak aan de 

godin Pallas Athene of Minerva. Maar zeer waarschijnlijk gaat het 

hier over de Romeinse godin Libertas (Vrijheid). 

Tot zover de historische achtergronden van ons Edese wapenschild. 

Het doet nu ruim 200 jaar dienst als embleem van Ede. Op tal van 

plaatsen en bij veel gelegenheden. 

Zo bevindt zich in de collectie van Cultura Erfgoed (HME) een 

weergave in reliëf van het gemeentewapen. Het werd aangeboden 

aan de gemeente ter gelegenheid van de ingebruikneming van Edes 

eerste gemeentehuis in 1864. De maker en schenker was de 

toenmalige wethouder A. van Schothorst. Ook op tegel is het wapen 

weergegeven. 
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Op tal van voorwerpen prijkt ook vandaag het wapen, bv. op een 

gemeentelijk monument.  

Nog één voorbeeld: op het Rozenplein schoot ik dit plaatje van het 

wapen, eigendomsteken van de gemeente Ede op een stalen 

afvalbak. 

Zo geeft het nog enige allure aan het gewone dagelijkse leven van de 

burgerij van Ede! 

 

 

 

DE VLAGGEN 

Ten slotte nog enige gegevens over de vlaggen van Ede. De in het 

wapen voorkomende symbolen zijn ook te vinden op de Edese vlaggen. 

De huidige vlag van Ede werd op 6 september 1967 officieel door de 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1967
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gemeenteraad ingesteld. De vlag is verticaal verdeeld in een gele en een 

blauwe baan. Op de vlag bevinden zich, in tegengestelde kleuren, 

gestileerde afbeeldingen van de vrijheidshoed boven de rug van de 

bijbel. Deze elementen uit het Edese wapen zijn in overeenstemming 

met adviezen van de Hoge Raad van Adel en de Stichting voor Banistiek 

en Heraldiek, in de vlag opgenomen.  

 

 

 

De in het wapen voorkomende symbolen zijn ook te vinden op de Edese 

vlaggen. De huidige vlag van Ede werd op 6 september 1967 officieel 

door de gemeenteraad ingesteld. De vlag is verticaal verdeeld in een 

gele en een blauwe baan. Op de vlag bevinden zich, in tegengestelde 

kleuren, gestileerde afbeeldingen van de vrijheidshoed boven de rug van 

de bijbel. Deze elementen uit het Edese wapen zijn in overeenstemming 

met adviezen van de Hoge Raad van Adel en de Stichting voor Banistiek 

en Heraldiek, in de vlag opgenomen.  

Ede kent ook een zogenaamde promotievlag.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1967
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Dit is een blauwe vlag met daarop in wit de naam ede (zonder 

hoofdletter), waarboven het Vrijheidsbeeld uit het wapen is te zien. Deze 

vlag wordt veelal gebruikt bij gemeentelijke activiteiten en om de 

herkenbaarheid van de gemeente Ede te vergroten. Iedere inwoner van 

de gemeente Ede heeft het recht om ermee te vlaggen.  

De samenstelling van klassieke symbolen van burgerlijke vrijheid en de 

Bijbel als grondslag is als een unieke eenheid te zien, typisch voor de 

Nederlandse en zeker voor de Edese tradities, en als combinatie in het 

wapen en de vlaggen van Ede uniek. Geregeld kan men deze zinrijke 

symbolen zien wapperen boven de stad en dorpen van Ede. 
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