
De Heerlijkheid Leede en Oudenwaard 

Over de koe als symbool in het wapen 

 

Na de Franse tijd is de Heerlijkheid Leede en 

Oudenwaard bij Kesteren van 1818 tot 1822 een 

zelfstandige gemeente geweest. Omdat het 

geen gemeentewapen had, werd op speciaal 

verzoek van de heer van Leede en Oudenwaard 

een wapen voor de Heerlijkheid aangevraagd. 

Dit werd in 1819 door de Hoge Raad van Adel 

bevestigd. 

Het wapen  

Het wapen stelt een veld voor met daarop een 

roodbonte koe en een boom, met daarvoor een 

water met een zwemmende witte zwaan. De 

zwaan laat de verbondenheid zien met Kleef en 

de Van Arkels, die ook een zwaan in hun wapen 

voeren. De boom wijst op een oude 

rechtsplaats. Vroeger werd er recht gesproken 

onder een boom. Bij het Friese volk 

bijvoorbeeld troffen afgevaardigden elkaar bij 

de zogenaamde Upstalsboom (Opstalboom), om daar recht te spreken en besluiten te nemen. De 

bijeenkomsten vonden eens per jaar plaats op de dinsdag na Pinksteren. Dat dit op een dinsdag plaats 

vond is niet vreemd. Het woord dinsdag heette vroeger dingsdag. De ding in dingsdag wijst nog op het 

zogenaamde ding, een soort rechtbank uit de Germaanse tijd. Het woord is vergelijkbaar met het 

moderne woord geding dat eveneens verband houdt met rechtspraak. 

De rechtsplaats 

In het ambt Neder-Betuwe werden te Kesteren jaarlijks de twee rechtsdagen ook op dinsdag 

gehouden, n.l. de eerste op de vierde dinsdag na Pasen en de tweede op dinsdag na St. Victor1 (10 

oktober). In dezelfde weken werden er op vrijdag twee gehouden te Zoelen. Waarom ook op vrijdag? 

Freya, waar onze vrijdag naar is genoemd, moet in verband gebracht worden met een lindeboom. Bij 

de Germanen was de linde gewijd aan Freya, de godin van liefde, gerechtigheid, huiselijk geluk en 

vruchtbaarheid. Onder de gerechtslinde werd bij de Germanen recht gesproken, vonnissen geveld en 

vergaderd. Daarom heette de linde bij de Germanen de rechts- of dingboom (judicium sub tilia = 

rechtszitting onder de linde).  

De boom in het wapen is dus een verwijzing naar de rechtspraak, een van de zogenaamde heerlijke 

rechten van de heer van een Heerlijkheid of het nu om de hoge of de lage rechtspraak ging.  

 

De koe  

De koe in het wapen is wel het meest bijzondere. De koe slaat namelijk op de Ierse heilige Brigida2, 

aldus de aanname in het Brabantse dorp Bavel voor de koe in hun eigen gemeentewapen. De heilige 

Brigida is een verchristelijking van de keltische godin Brigit of haar Gallische tegenhangster Brigantia 

die in de Romeinse tijd door de stam der Briganten vereerd werd. Voor haar verering is het feest Maria 

Lichtmis in de plaats gekomen (1 februari). De koe is tevens het oersymbool van de Grote Moeder. 

Zowel hemels als aards. Hemels, omdat haar horens een halve maan vormen, het symbool van de 



vruchtbaarheid. Verschillende steden in het westelijke deel van het 

Romeinse Rijk werden naar de godin Brigantia vernoemd zoals 

bijvoorbeeld Bricantia (A Coruna, Spanje), Brigetio (Szony Hongarije), 

Brigantia (Bregenz, Oostenrijk).  

Ook in Nederland komen namen voor die naar Brigantia verwijzen: 

zoals bijvoorbeeld het Romeinse castellum de Brittenburg bij Katwijk 

of in Maurik waar sprake is van een weerd De Britten. Volgens een 

Gelderse oorkonde uit 1007 lag in de gouw Teisterbant een dorpje 

Britte, dat in een adem wordt genoemd met Avezaath en Hemert. 

Heeft de steen uit de Romeinse tijd die in Avezaath gevonden werd 

met deze godin te maken?3  

 

Koenamen  

Opvallend is dat je in de directe omgeving van Leede en Oudewaard 

veel percelen tegenkomt met een koenaam. Bij Aalst en IJzendoorn is 

sprake van de Koegraaf, in IJzendoorn van de Koewaard en in Lienden 

van de Koekampen. Is dit toeval? Wijst de koe in het wapen naar deze 

koenamen? Besloeg het oorspronkelijke gebied dat tot Leede en 

Oudenwaard hoorde in een ver en grijs verleden soms een veel groter 

gebied? 

In de geschriften van Cassius Dio (ca. 155 - na 229) duikt een dergelijke 
naam op: Angelsey of Mona, het eiland van de koe, gelegen in de Romeinse Provincie Britannia. Lag 
dit eiland wel in het huidige Engeland of is hier iets anders aan de hand…? 4 
 

Noten 

1. Opvallend is dat we hier weer de naam St. Victor tegenkomen. Zie elders op de site het artikel 

over Het Thebaanse Legioen. 

2. Zie voor Brigida ook hoofdstuk VI bij Cunera.  

3. Zie het verhaal De bijzondere steen van Avezaath elders op deze site.  

4. Dit zal aan de orde komen bij de theorie over de Peutingerkaart.   
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