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FOARWURD

Y. 1987 namen de Kulturele Kommisjes Dongeradeel East en West
it foartou foar it ûntwerpen en fêststellen fan doarpswapens- en flaggen yn
dizze gemeente.
De Fryske Rie fan Heraldyk waard frege om oan dit inisjatyf mei te wurkjen.
Nei oerlis mei de ferienings fan doarpsbelangen ‘of - wannear’t sa’n feriening
der net wie - mei fertsjinwurdigers út 'e doarpen koenen de definitive ûntwerpen yn jannewaris 1988 oan it gemeentebestjoer foarlein wurde.
Yn syn gearkomste fan 28 jannewaris 1988 stelde de gemeenterie de doarpswapens- en flaggen fêst.
Dêrnei waard troch de gemeenterie yn desimber 1991 jild beskikber steld foar
it útjaan fan in boekje. Dêryn is in beskriuwing opnaam fan alle (gemeente-,
stêds- en doarps-)wapens en flaggen yn Dongeradeel.
Uteinlik is it no safier dat dit boekje útjûn wurde kin.
Yn it bysûnder de heer A.B. Dull tot Backenhagen, lid fan ’e Fryske Rie fan
Heraldyk en de heer P. Bultsma, wapentekenaar fan dizze Rie, hawwe in grut
oandiel hân yn it ta stân kommen fan ’e wapens en flaggen en de beskriuwingen dy’t der by hearre.
Harren is dan ek in hiel soad tank ferskuldige.
It brûken fan wapens en flaggen kin bydrage oan it fersterkjen fan it eigen karakter, de ferbûnens en it kultuerhistoarysk bewustwêzen fan ’e mienskippen.
Dèêrmei kin de eigen identiteit fan stêd en doarp mear ynhâld en stal jûn wurde.
Ik hoopje dat de útjefte fan dit boekje dêr in bydrage ta leverje sil.
Dokkum, maart 1994,

J. WALDA,
wethâlder kultuer gemeente Dongeradeel
en foarsitter eardere Kulturele Kommisje
Dongeradeel-East.

HERALDISCHE

INLEIDING
L°histoire du moyenage est écrit dans le blason.
DE GESCHIEDENIS DER MIDDELEEUWEN STAAT GESCHREVEN IN HET WAPEN (Victor Hugo).

L ons Nederland, en bovenal in ons Friesland daarin als koploper, is
bovenstaande regel uit het geboorteland van de Heraldiek, Frankrijk, tot op
heden blijvend gebleken en wordt nog steeds de Wapenkunde als een
belangrijk cultureel erfgoed ervaren èn gebruikt. Alleen al in de laatste dertig
jaren zijn in onze provincie - mede door de Fryske Rie foar Heraldyk - naast
vele andere emblemen meer dan 150 dorpswapens ontworpen en soms ontdekt.
In Friesland is altijd het cultuur-eigene intens beleefd. Zo ook de stokoude, nog
springlevende, Heraldiek en Banistiek. Dit alles mede door de stimulerende
werking vanuit de Fryske Akademy en hiervoor inzonderheid de Fryske Rie
foar Heraldyk.
De Gemeenteraad van Dongeradeel heeft - evenals die van de Gemeenten
Wûnseradiel, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Boarnsterhim - mede de
goede lijn voortgezet door in één raadsbesluit, van 28 januari 1988, alle officiële dorpen een Wapen en een Vlag te verlenen. Dit gebeurde met vooraf geheel democratisch uiteindelijk de volledige instemming en medewerking van
de bevolking, mede via de Verenigingen Dorpsbelangen. In andere gemeenten ontstaat dit ”te hooi en te gras”,
Met de Franse regel in de aanhef als basis werden. historische gegevens door
de eeuwen heen alsook eigentijdse feiten en belangen - zoals de tulpen en
tarwe-aren in vlag en wapen van Nes - in deze emblemen tot dorpseigen symbolen verheven!
De Wapenkunde in ons West-Europa dateert al van omstreeks 1100 en in
Friesland gevolgd sinds plm. 1300.
Een vuistregel in de Heraldiek is: eenvoud en klaarheid. Deze gestoeld op en
uitgebeeld in de felle kleuren, helder rood, blauw, zwart, groen, gevat op of

belegd door de metalen goud en zilver. Het wapen had in zijn oorsprong als
strategisch doel ”op grote afstand herkenbaar” te zijn. Dit geldt ook voor vlaggen (banistiek) op torens, molens, schepen. Dit vinden wij in onze moderne
tijd duidelijk nog in de meer dan 160 vlaggen binnen de Verenigde Naties!
Daarom zijn de vlaggen veelal een vereenvoudigde vertaling van het wapen.
Nog een belangrijke regel van en in elke officiële omschrijving van elk wapen
is deze: ”links en rechts” zijn in de Wapenkunde niet te rekenen vanuit de beschouwer, doch vanuit het Wapen zèlf!
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De Dorpswapens en -vlaggen in deze uitgave zijn dus nieuw, met daarin een
heenwijzing naar verleden en heden. Een bijzondere uitzondering daarop is
Dokkum in zijn nieuwe status sinds 1 januari 1984 als bestuurszetel binnen
deze Gemeente. Dorpswapens - uitgezonderd die van de 14 Friese Vlecken binnen een vernieuwde grietenijgemeente dienen geen kroon op hun schild
te dragen. De uitzonderingen gelden voor de geannexeerde steden Dokkum,

Franeker, Hindeloopen, Sloten, Stavoren, Workum en IJlst en de voormelde
vlecken zoals Berlikum, Drachten, Kollum, Grouw, Joure, en anderen.

Aangezien de historische Admiraliteitsstad Dokkum zelve - door het weer
schikken onder de oude Grietenij Dongeradeel - geen autonomie meer bezit,
zou het recht op een kroon op het wapenschild dienen te vervallen. Met dit
laatste mag en kan men echter deze belangrijke Tweede Stad in Oostergo” niet
tekort doen! De historische adeldom van ook deze stad wordt dus geprolongeerd en wederom aangeduid met het recht op een daarvoor geldende kroon.
Dit laatste met dien verstande, dat de historische voorname gouden kroon met
edelstenen en vijf moerbeibladeren (fleurons) - zoals deze o.m. prijkt in de gevel
van de fraaie Stads-Waag - wordt vervangen door een heraldische symbolische
Pcorona mauralis”, ofwel muurkroon van de Friese Elf Steden daarin onderstrepende.
Zo hebben - naast Stadswapen, Stadsvlag en Stadswimpel van Dokkum - de
Dorpswapens en -vlaggen van Dongeradeel een element van binding voor en
binnen de bevolking van deze gemeenschappen tot doel. Zo schreef in onze
twintigste ecuw Prof. Dr. J. Huizinga: de wapenfiguren worden tot symbolen,
waarin een complex van trots en streven, aanhankelijkheid en gemeenschaps
gevoel in beeld is witgedrukt”.
Leeuwarden, juni 1993.

A.B. DULL TOT BACKENHAGEN,
lid Fryske Rie foar Heraldyk

DONGERADEEL

H. nieuwe wapen van Dongeradeel is samengesteld uit de wapens
van de drie gemeenten Dokkum en Oost- en Westdongeradeel. De beide
grietenijgemeenten Oost- en Westdongeradeel hadden een zilveren schuinbalk: Oostdongeradeel een linkerschuinbalk en Westdongeradeel een golvende rechterschuinbalk. De Fryske Rie foar Heraldyk wilde deze schuinbalk
voor het nieuwe gemeentewapen zoveel mogelijk vermijden, omdat hij lijkt
op die in het wapen van de gouw Westergo, waar deze gemeenten in Oostergo
niets mee te maken hebben. Een oplossing was om ze samen te stellen tot een
golvende keper, die de bovenschildrand raakt. Waarmee tevens de in dit landschap met een scherpe hoek van Dokkum uit lopende riviertjes de Peasens en
de Ee worden gesymboliseerd. De figuren van het wapen van de stad Dokkum
(in blauw drie gouden zespuntige sterren, geplaatst één en twee, van boven
vergezeld van een omgekeerde liggende halve maan van zilver die de bovenste
ster overtopt) leenden zich goed om in het nieuwe wapen de keper te vergezellen: twee gouden sterren boven de keper en daaronder een ster, overtopt
door de omgekeerde zilveren wassenaar. Daarmee was een rustige verdeling
over het gehele schild bereikt en was een volledige integratie van alle drie
gemeenten binnen dit wapen een feit. Dit schild werd gedekt door de Friese
grietenijkroon.
Het Koninklijk Besluit van 25 januari 1984 no. 18, vermeldt de verlening van
volgend wapen: ”In azuur een golvende keper van zilver, vergezeld boven van
twee sterren van goud, beneden van een omgekeerde wassenaar van zilver, een
ster van goud. omsluitend. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie
bladeren en twee maal drie parels”,
De drie gezamenlijke gemeenteraden stelden al op 27 oktober 1983, in vergadering te Dokkum bijeen, een nieuwe gemeentevlag voor Dongeradeel vast.
Van de drie gemeentevlaggen zijn hierin alle kleuren verwerkt en tezamen tot
een rustig geheel gevormd. De golvende rivierbaan (Peasens) hierin opgenomen
in de kleuren van Oostergo, rood-wit-rood, en aan de broekzijde blauw waarin

paalsgewijs de drie sterren uit het wapen, verwijzende naar de drie vroegere
rechtstoelen van de per l januari 1984 samengevoegde gemeenten.
De officiële omschrijving van de vlag van Dongeradeel luidt: Op een blauwe
broeking onder elkaar drie gele zespuntige sterren; de vlucht van drie golvende
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banen vood, wit en rood”. In hun enthousiasme, mede geïnspireerd door het

werk van de Fryske Rie foar Heraldyk, namen drie nieuwe Friese gemeenten
eigener beweging de primeur om tegelijkertijd ook een gemeente-wimpel vast
te stellen: Boornsterhem, Dongeradeel en Gaasterland. De wimpel van
Dongeradeel bestaat uit: ®een vierkante broeking van blauw waarin een gele
ster wit de vlag, en een lange splitwimpel van twee banen rood en wit (Oostergo)”.
De Dorps-Wapens en Dorps-Vlaggen werden vastgesteld bij Raadsbesluit van
28 januari 1988.

(

\

DONGERADEEL

\
BESCHRIJVING

DOKKUM
STADSWAPEN

DOKKUM:

)

Van lazuur, beladen met drie ster-

ren van goud, geplaatst één en twee vergezeld van boven van een omgekeerde liggende
halve maan van zilver; het schild gedekt met een gouden kroon.
25 Maart 1818 bevestiging.
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DE OVERHEIDSWIMPELS

IN FRIESLAND

N. de herindeling van de Friese gemeenten van Ì januari 1984 is een
nieuw fenomeen ontstaan in de bevlagging van de overheid in onze provincie: de wimpel.
Drie gemeenten hebben naast hun nieuwe vlag en wapen ook een gemeentewimpel aangenomen. Dit zijn de gemeenten Dongeradeel, Boornsterhem en
Gaasterland-Sloten.
Deze werd al spoedig gevolgd door de waterschaps-wimpel.
Gezien de te verwachten ontwikkelingen op dit gebied heeft de Fryske Rie foar
Heraldyk een vast systeem ontwikkeld voor de wimpels. Gezien hun model
geeft een wimpel nog minder ruimte tot variatie en daarmee tot herkenning
dan een vlag.
Er is daarom meteen de volgende lijn gevolgd: elke wimpel, met een vierkante
hijs of broeking waarin een kernfiguur uit het wapen, heeft de vlucht (= uitwaai) in twee lengte-banen in de kleuren van het %0” (gouw, graafschap) waar
de gemeente in ligt, te weten: voor Oostergo rood-wit, voor Westergo blauwwit en voor Zevenwouden groen-wit. Voor de elf steden werd besloten de
Friese wapenkleuren te nemen: blauw-geel, zoals indertijd al terecht de linten
enz. van de Vereniging ”de Friesche Elf Steden” in blauw-en-geel werden vastgesteld. Voor de eilanden werd genomen een vlucht van rood en blauw, zijnde
het rood van de pompeblêdden en het rood van de Hollandse leeuw, aangezien enkele eilanden tot het midden van de twintigste-eeuw nog officieel tot
de provincie Noord-Holland behoorden, en het blauw uit beider provinciewapens en -vlaggen.
Elke wimpel heeft een vierkante hijs, of broeking (vanaf het dwarsstokje),
waarin een embleem uit het gemeentewapen of een variatie daarop.
Op verzoek van een waterschap is ook voor de Friese waterschappen een wimpel
ontworpen: een witte vlucht met, vanaf de hijsrand, drie groene plompebladeren op een afstand telkens ter grootte van het groene blad. Ook deze
wimpel heeft een vierkante hijs waarin een kernbegrip uit het wapen of de vlag,
zoals bij de gemeenten.
Door deze zes categorieën wimpelkleuren werd banistisch een eenheid bereikt
en een rustig groeperen en herkennen, alles gestoeld op historische gronden.
Een wimpel kan alléén aan een staande vlaggemast gehesen worden; tenzij
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tezamen met een vlag, dan ook aan een schuine of horizontale gevel-mast.
Anders dan met een vlag valt de wimpel buiten een protocol, zodat deze bijvoorbeeld ook des nachts kan en mag blijven hangen. Waarschijnlijk een van
de redenen dat men voor een wimpel gaat kiezen. Een wimpel heeft tevens
een functie van herkenbaarheid. Traditioneel wordt de Oranje-Wimpel uitgestoken wanneer er gevlagd wordt voor het Koninklijk Huis. Zo kan er ook gevlagd worden met de Nederlands-Vlag in combinatie met een gemeentewimpel of Friese-wimpel, of de dorpsvlag met gemeentewimpel, of de Friese-Vlag
met Oranje-Wimpel of met gemeentewimpel, enz, enz. Alle variaties zijn dus
mogelijk. Het gemeentebestuur van de stad Bolsward heeft de sympathieke
gewoonte om instellingen of anderszins binnen die stad te eren met als geschenk een stadsvlag; veelal is deze dan omzoomd met beurtelings gele-enzwarte franje.
.
Zo kunnen andere Friese gemeenten hetzelfde doen met bijvoorbeeld hun
wimpel. Ook mogen de wimpels niet vergeten worden bij de pleziervaart en
skûtsjes.
Een gemeente-wimpel kan zeer zeker ook gezien worden aan de vlaggemast
bij het huis van de burgemeester, wethouder, secretaris, e.a, en bij elk overheidsgebouw.
18 maart 1986,

DE FRYSKE RIE FOAR HERALDIEK

De vertaling der kleuren via de zwart-wit arceringen:
deze bestaan als zodanig reeds sinds 1600, doch werden feitelijk sinds 1638
internationaal aanvaard, zoals nog heden ten dage! Zie de illustraties.

rood
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blauw

wit

geel

groen

zwart

oranje

WIMPEL VAN DE GEMEENTE
DONGERADEEL:

Een vierkante blauwe hijs waarin een

gele zespuntige ster;
twee lengtebanen van rood en wit.

In fjouwerkante blauwe hys mei dêryn
in giele stjer;
twa banen fan read en wyt.

WIMPEL VAN DE STAD
DOKKUM:
Een vierkante blauwe hijs waarin een
omgekeerde witte wassenaar met de
horens naar de vlucht-banen;

twee lengtebanen van blauw en geel.
In fjouwerhante blauwe hys mei déryn
in omkearde wite wassenaar;

twa langtebanen fan blau en giel.
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AALSUM

- Ealsum
VLAG: Vluchtschuingedeeld van
blauw (broektop) en wit; over alles
heen op het midden van de vlag een
ZESspakig rad van het een in het
ander, het rad met een hoogte = 3/4
vlaghoogte.
Flechtskean dield fan blau en wyt; op
it midden in réd mei seis speahen fan’t
iene yn’t oare fan trijefjirde flaggehichte.
WAPEN: Linksgeschuind van blauw
en zilver: over alles heen een

ACHTspakig rad van het een in

ander, in het blauw verzegeld van
een zespuntige gouden ster en in het
zilver van een blauwe lelie.

Loftsshean dield fan blan en sulver;
oer alles hinne in rêd fan’t iene yn’t
oare, fan boppen beselskippe fan in
gouden seispuntige stjer, yn’e shyldfoer
fan in blauwe leelje.

VERKLARING: Let op het verschil in het aantal spaken in wapen en vlag: achtspakig in het wapen en zesspakig in de vlag. Dit om esthetische redenen zo gedaan.
Het rad is dat van St. Catharina die volgens inscripties op de kerkklok de kerkpatroon
geweest is. Tevens duidt het rad op de vorm van de landerijen, die rond de kerk liggen
(radiaal). De ster komt uit het wapen der familie Sirtema van Grovestins. De lelie komt
uit het wapen Mockema en is om esthetische redenen in kleuren omgekeerd. De opgaande deling van vlag en wapen zien op het wapen van Oostdongeradeel.
De vlag is afgeleid van het wapen.
Let op: de ster staat in het schildhoofd her.rechts en de lelie in de schildvoet her.links.
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ANJUM

- Eanjum
VLAG: Vluchtschuingedeeld in
tweeën; de broektop wit met drie
gekruiste groene lisdodden, samen
gebonden met een rood lint; de
vluchthoek in acht evenhoge horizontale banen van wit en blauw.
Flechtshean dield; oan de broekside

wyt, mei dêrop de tuorrebonten-meilint fan it wapen; oan de flechtside
acht like grutte banen fan wyt en
blau.
WAPEN: Doorsneden:
IL. In zilver drie gekruiste groene
lisdodden, samengebonden met
een rood lint;

II. bepaald van blauw en zilver van
acht stukken.
Yn sulver trije hrúste griene tuorrebouten, gearbún mei in vead lint;

achtris bepealle fan blau en sulver.

VERKLARING: De lisdodden zijn ontleend aan het wapen van de familie Holdinga.
Het bepaalde deel komt uit het wapen van Schwartzenberg Thoe Hohenlansberg. De
schuindeling van de vlag verwijst naar Oostdongeradeel. Verder is de vlag afgeleid van
het wapen. Het zilveren veld onder de lisdodden is een esthetische kwestie.
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BORNWIRD

- Boarnwert
VLAG: Broekschuingedeeld van
blauw (broekzijde) en wit (vluchtzijde), op het midden van de vlag
een lelie met een hoogte = 3/4 van
de vlaghoogte, wit op het blauw en
rood op het wit.
Broekshean dield; fan de broekside of
blau-wyt, op't midden in leelie fan
trijefjirde flaggehichte fan read yn it
wyt en fan wyt yn it vend.
WAPEN: Rechtsgeschuind van

zilver en blauw, over alles heen een

lelie, rood in ’t zilver en zilver in het
blauw.

Ryochtsskean dield fan sulver en blau,
oer alles hinne in leelje fan vend yn it
salver en fn sulver yn it blau.

VERKLARING: De rechtsschuine deling en het wit-blauw zijn ontleend aan het wapen van Westdongeradeel. Het rood en wit zijn de Utrechtse Oud-Bisdomkleuren. De
leliefiguur is met eliminatie van de kleuren, het wapenteken van het geslacht Aylva van
Bornwird.
14

BRANTGUM

- Brantgum
VLAG: Wit met een rode broekschuinbaan met een dikke = 1,/3
vlaghoogte, waarop een gele penseel
in de richting van de baan met de
steel in de vluchthoek.
Wyt mei in vende broekskeanbaan fan
ientredde flaggehichte en dêrop in giel
pinsiel fan it wapen.
WAPEN: In zilver een rode rechterschuinbalk, beladen met een gouden
penseel met de steel naar beneden
gericht, de schuinbalk her.linksboven
vergezeld van een rode lelie en
her.rechtsonder van een rood zesspakig rad.
Yu sulver in reade rjochtersheanbalke,
belein mei in gouden pinsiel mei de
stâle nei ûmderen, fan boppe beselskippe fan in reade leelje, yn’e skyldfvet
fan in vead réd.

VERKLARING: De neergaande richting van de balk is ontleend aan het wapen van
Westdongeradeel. De balk verwijst verder naar de grote weg Holwerd-Dokkum, die
Brantgum doormidden snijdt. Het penseel is een aandenken aan de schilder Ids
Wiersma. Een schilder werkt met olieverfkwast naar boven, vandaar de richting. Het
Catharinrad verwijst naar de kerkpatroon. De lelie komt uit het wapen Rinnerda. De
kleuren van dit Rinnerdawapen, rood en wit bepaalde de hoofdkleuren van het wapen.
Het goud van de penseel is een esthetische kwestie. Het wapen van Brantgum is een
„ zuivere tegenhanger van Foudgums wapen.
De vlag is van het wapen afgeleid.
15

VLAG: Blauw met een witte gol-

vende vluchtschuinbaan, waarvan de

dikte is 1/3 vlaghoogte, in de broektop op het blauw een omgewende,
afgerukte witte eenhoornskop.

Blau, mei in wite weagjende flechtskeanbaan fan ientredde flaggehichte,
yn de broektop in omkearde ófskuorde
wite ienhoarnshop fn it wapen.
WAPEN: In blauw een golvende

linkerschuinbalk van zilver; de balk

van boven vergezeld van een omgewende, afgerukte eenhoornskop,

mede van zilver en van onderen vergezeld van een lelie, eveneens van
zilver.
Yu blau in weagjende sulveren lofterskeanbalke, fan boppen beselskippe fan
in sulveren omhearde Öfskuorde ienhoarnskop, yn’e shyldfoet fan in sulveren leelje.

VERKLARING: De golvende balk is het riviertje de Ee, waaraan het dorp immer zijn
naam ontleent. De linksschuine richting ziet op het wapen van Oostdongeradeel, uit
welks wapen ook de kleuren afkomstig zijn. De eenhoornskop komt uit het wapen
Humalda en de lelie komt uit het familiewapen Mockema. De kleuren blauw en wit
zijn tevens te beschouwen als ontleend aan de wapens van Mockema en Humalda.
De vlag is afgeleid van het wapen.
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ENGWIERUM

- Ingwierrum
VLAG: Drie evenhoge horizontale
banen geel-blauw-geel; op de bovenste baan in de broektop een zwarte
zwemmende eend; in de blauwe

baan, over de volle baanlengte verdeeld, twee witte broekkepers met
tophoeken van 60°.
Trije like hege banen giel-blau-giel, yn
de boppeste baan yn de broektop in
swarte swimmende ein, yn de blauwe
baan twa wite broekhepers.
WAPEN: In goud en uit de schildvoet oprijzende terp van groen, van
boven vergezeld van twee zwem-

mende zwarte eenden; een blauw
schildhoofd, beladen met twee zilve-

ren linksgewende kepers.

Yn gond in út’e skyldfvet oprizende
terp, fan boppen beselskippe fan twa
swarte swimmende einen, in skyldhaad fan blau, belein fan twa nei lofts
kearde sulveren kepers.
VERKLARING: De groene terp heeft een dubbele betekenis. Enerzijds slaat hij op
het woorddeel ”Wier” in de dorpsnaam. Anderzijds slaat hij op de oude Lauwersdijk,
die langs Engwierum loopt. De eenden wijzen op de eendekooien in de omgeving.
Het blauwe schildhoofd met de kepers staat voor het nabije Dokkumer Grootdiep met
sluis. Het goud is een esthetische kwestie.
De vlag is afgeleid van het wapen. Echter een band met de Dongeradeelwapens is er
niet. Engwierum maakt deel uit van het kustplaatsenkwartet (met Holwerd, Wierum,
Paesens-Moddergat). Engwierum lag immers eertijds aan de Lauwerszee en is dus
- historisch - ook als kustdorp te beschouwen. Daarom heeft de vlag horizontale banen. Er is ook een opmerkelijk verschil met de andere drie. Engwierum ligt/lag niet
zo rechtstreeks aan de kust als de andere dorpen. Het dorp ligt een eindje van de oude
Lauwerszee, aan een voormalige inham, richting Dokkum. Na indijking is op de plaats
van deze inham het Dokkumer Grootdiep ontstaan als vaarweg naar de Lauwerszee.
De blauwe baan, aan beide zijden door geel ingesloten, verbeeldt deze situatie.
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FOUDGUM

- Foudgum
VLAG: Geel met een blauwe brockschuinbaan, waarvan de dikte gelijk
is aan 1/3 vlaghoogte, de schuinbalk
beladen met de gele kroontjespen uit
het wapen, de steel! naar de broektop
wijzend.
Giel, mei in blauwe broekskeanbaan

fan ientredde flaggehichte en dêrop in
giele pinnehâlder mei pinne fan it
wapen.
WAPEN: In goud een blauwe

rechterschuinbalk, beladen met een

gouden pennehouder met kroontjes-

pen, mede van goud, de houder naar

boven wijzend; de schuinbalk van

boven vergezeld van een rode roos.

Yn goud in blauwe rjochterskeanbalke, belein met in gouden pinnehâlder mei kroantsjepinne mei de stûle
nei boppen, fan boppen beselskippe fan
in rende rons.

VERKLARING: Het wapen is een echte tegenhanger van het wapen van het buurdorp Brandgum. Ook hier verbeeldt de schuinbalk de weg Holwerd-Dokkum, ook hier
weer rechtsschuin voor Westdongeradeel. Het wapen is gehouden in “gezellige tegenkleurtjes” (citaat Ton Dull) t.o.v. het wapen Brantgum. De roos is ontleend aan het familiewapen Stenstera. Om eshetische redenen is de roos niet zilver, zoals in dat wapen,
maar rood, volgens de schildkleur van het Stenstera-wapen. De pen verwijst naar de
dominee-dichter Francois Haverschmidt (Piet Paaltjens) die hier van 1859 tot 1862
als predikant stond. Een schijver, i.t.t. een schilder, houdt de pen omlaag. Dit verklaart
de stand van de pen.
De vlag is weer afgeleid van het wapen, gezellig tegengekleurd ten opzichte van

Brantgum.
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HANTUM

- Hantum
VLAG: Broekschuingedeeld van
rood (broekzijde) en wit (aan de
vluchtzijde). Op het rood een gele
eikel met de steel naar beneden.
De eikel met een hoogte = 1/2 vlaghoogte.
Broehskean dield fan de broekside óf
readwyt, mei yn it read in ziele ihel
fan heale flaggehichte.
WAPEN: Rechtsgeschuind van
zilver en goud. In het zilver een rode
eikel met de steel naar beneden. In
het rood drie gouden penningen,
één boven twee geplaatst.
Rjochtsskean dield fan snlver en read.
Y it sulver in vende ihel mei de stûle
nei underen. Yn it read trije gouden

penges, set ten en twa.

VERKLARING: De schuindeling is die van Westdongeradeel. De basiskleuren, rood.
en wit zijn de Utrechtse Oudbisdomkleuren. De eikel komt uit het familiewapen
Hettinga. De eikel is in het wapen mee rood gekleurd en geplaatst op het zilver, zodat op het rood de gouden penningen konden komen. Deze penningen verwijzen naar
de kerkpatroon St. Nicolaas, maar zij verwijzen tevens op de rechtszittingen, die hier
vroeger iedere dinsdag werden gehouden.
De vlag is afgeleid van het wapen, waarbij de eikel zijn kleur uit het wapen Hettinga
weer terug kreeg.
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HANTUMHUIZEN

- Hantumkhuzen
VLAG: Broekschuingedeeld van wit
(broekzijde) en groen (vluchtzijde),
met in het witte deel de Hantumhuizer kerk uit het wapen, met de
toren aan de broekzijde.
Broekskean dield; fan de broekside óf
wyt-grien, mei yn wyt de reade tsjerke
mei toer fan it wapen, de toer oan de
broekside,
WAPEN: Rechtsgeschuind van
zilver en groen; over alles heen de
Hantumhuizer kerk van rood met de
toren heraldisch links.
Ryochtsskean dield fan sulver en grien;
oer alles hinne de tsjerhe fan Hantumhouzen fan read, mei de toer fan rend
nei lofts.

VERKLARING: Om aan te sluiten bij het mede-naamdorp Hantum is hier gekozen
voor dezelfde schilddeling, geschuind in tweeën. Dit verwijst dus ook weer naar
Westdongeradeel. De zeer oude kerk (uit midden 13e ceuw) staat als een belangrijk
monument bekend; de kerk van Hantumhuizen staat vlak aan de weg die het dorp
doorsnijdt. Dit wordt met het groen-zilver min of meer tot uitdrukking gebracht.
De vlag is afgeleid van het wapen. We moeten het groen tenslotte in wapen en vlag beschouwen als symbool voor het weidelandschap in de omgeving.
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HIAURE

- De Lytse Jouwer
VLAG: Broekschuingedeeld van
geel (broekzijde) en groen (vluchtzijde); in het geel een groene haverpluim van het wapen.
Broekskean dield, fan de broekside ôf
giel-grien, yn it giel in griene
hjouwerplâm fan it wapen.
WAPEN: In goud een groene
haverpluim, in het schildhoofd vergezeld van twee kieviten van natuurlijke kleur, toegewend.
Yn goud in griene hjouwerplâm, yn’t
skyldhaad beselskippe fan twa elkoaroansjende lippen yn natnerlike kleur.

VERKLARING: De haverpluim is een sprekend symbool. Hiaure komt namelijk van
Hjouwer is haver. De naam betekent dus hetzelfde als Joure en beide hebben dan ook
terecht haverpluimen in hun wapens. De kieviten komen uit het wapen van dominee
Schregardus, die hier in de 19e eeuw maar liefst 40 jaar heeft gestaan. Maar de kieviten duiden tevens op het grote aantal weidevogels, dat hier in de omgeving nestelt,
Het goud is weer een esthetische kwestie. Als verwijzing naar Westdongeradeel is de
vlag weer rechtsgeschuind in de twee hoofdkleuren van het wapen en uiteraard verrijkt
met de karakteristieke haverpluim.
Het groene vlak in de vlag benadrukt nogeens extra de ”mieden”, graslanden.
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HOLWERD

- Holwert
VLAG: Twee horizontale banen,

blauw-geel in een hoogteverhouding
van l : 2; over alles heen op 1/3
vlaglengte een mercuriusstaf, in het
blauw van wit en in het geel van
rood. (Bij meting plusminus 8/9
vlaghoogte).
Twa banen fan blau en giel, wêrfan’t
de hiëhten har ferbâlde as 1 : 2, oer
alles hinne op ientredde fan de broek

in mevreuriusstêf, yn it blau fan wyt en

yn it giel fan read.

WAPEN: In goud een rode mercu-

riusstaf; en een blauw schildhoofd
met her.rechts een gewende zilveren

wassenaar.

Yn goud in rende meveurinsstêf, in
blau skyldhaad mei rjochts in kearde
heale moanne fan sulver.

VERKLARING: Holwerd was vroeger een handelsdorp. Als symbool daarvoor is een
mercuriusstaf opgenomen. Holwerd heeft een veerdienst op Ameland. Daarnaar verwijst de zilveren wassenaar op blauw, uit Amclands wapen. Holwerd ligt aan een zo
goed als rechte Waddenzeekust, als symbool daarvoor is het schild horizontaal in een
zeestrook (blauw) en een landstrook (goud) verdeeld,
De vlag is afgeleid van het wapen en wel zo, dat de vlag behoort tot de vier horizontaal gebaande vlaggen van het kustdorpen-kwartet.
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VLAG: Vluchtschuingedeeld van

wit en groen; in het wit een staande
rode sleutel, met de baard naar boven

en naar de vluchtzijde gewend.

Elechtshean dield fan wyt en grien; yn
it wyt in reade steande haai mei de
bek net boppen en nei de flechtside ta
keard.
WAPEN: Doorsnede:
IL. In zilver een liggende rode
sleutel, de baard naar her.rechts

en naar boven gewend;
IL In groen een gouden everzwijnskop.
Trochsnien:
EL Yv sulver in reade lizzende

kaai mei de bek net rjochts en nei
boppen;
IL Yn grien in gouden everswinekop.

VERKLARING: Het wapen van het geslacht Bergsma vertoonde in goud drie rode
varkens. Als pars-prototo is, om esthetische redenen in de schildkleur goud, één kop
opgenomen. Op wens van de bevolking is het geen varkenskop, maar een stoere everkop geworden. Het groen verwijst naar het naamdeel ”wier”, kleiheuvel, wierde en
daarom groen gekleurd. De sleutel staat voor kerkpatroon van Jouswier, St. Petrus, in
de kleuren van het oudbisdom Utrecht en van Oostergo, beide rood-wit. De doorsnijding van het wapen is een esthetische kwestie.
De vlag is, conform Oostdongeradeel, opgaand geschuind, waarbij in de vluchthoek
de wier goed uitkomt. De sleutel is hier zodanig in geplaatst, dat een goed geheel ontstaat.
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LIOESSENS

- Lyussens
VLAG: Wit met een blauwe vluchtschuinbaan, waarvan de dikte = 1/3
vlaghoogte; in de broektop op het
wit een groene klaver.
Wyt mei in blauwe flechtsheanbaan
fan ientvedde flaggehichte; yn de
broektop in griene klaver.
WAPEN: In zilver een blauwe

linkerschuinbalk, beladen met een

gouden sleutel
boven en naar
schuinbalk aan
gezeld van een

met de baard naar
her.links gewend; de
beide zijden vergroene klaver.

Ya sulver in blauwe lofterskeanbalke,
belein mei in gouden kaai mei de bek
nei hoppen en nei links, fan boppen en
yn?e skyldfoet beselshippe fan in griene
klaver. De kaai is fan’e tsjerkepatroan
Petrus; de klavers binne út it wapen
Gerroltsma.

VERKLARING: De klavers komen uit het wapen Gerroltsma. De schuinbalk van
Lioessens staat, net als de paal bij Morra, voor de grote weg van Dokkum naar
Lauwersoog-Haven (visafslag en veer op Schiermonnikoog). Deze balk (en paal) moeten daarom als tegenfiguren worden gezien van de trits Brantgum-Foudgum-Waaxens.
De sleutel is die van de kerkpatroon Sint-Petrus. De kleuren goud en blauw zijn esthetisch te duiden, mede waarschijnlijk als tegenkleuren ten opzichte van Jouswiers
sleutel. De opgaande deling is voor Oostdongeradeel. Daarop duiden ook de kleuren
zilver en blauw.
De vlag is weer van het wapen afgeleid, met behoud van het weg-symbool.
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VLAG: Blauw met een witte vluchtschuinbaan met een hoogte = 1/3
vlaghoogte; in de broektop op het
blauw een gele zespuntige ster.
Blau: in wite flechtskennbaan fan ientredde flaagehichte; yn’e broektop in
giele seispuntige stjer.
WAPEN: In blauw een zilveren
linkerschuinbalk, van boven vergezeld van een zespuntige gouden ster
en van onderen vergezeld van een
gouden zonnebloem.
Y blau in sulveren lofterskeanbalke,
fan boppen beselskippe fan in gouden
seispuntige stier, yn’e skyldfoet fan in
gouden sinneblom.

VERKLARING: De zilveren linker-schuinbalk op blauw was het wapen van Oostdongeradeel. Metslawier was de bestuurszetel van deze voormalig gemeente. Daarop
duidt ook de zogenaamde ”Leid-Ster”, symbool van een bestuurszetel. We vinden die
ster ook terug in het wapen en de vlag van Balk, de hoofdplaats van Gaasterland-Sloten.
(Zie VN. no. 159-p.107/108). Ook is met deze leid-ster een tegenwapen en -vlag
ontstaan voor Ternaard, de andere “bestuurszetel”, namelijk van Westdongeradeel. De
Zonnebloem komt uit het wapen Ropta, maar tevens wijst deze zonnebloem op de
bloemenkwekerijen in het algemeen. Er is nu zelfs een bloemenkwekerij op het voormalige Ropta-slot.
De vlag is afgeleid van de wapens van Metslawier en Oostdongeradeel. De oerfriese
leid-ster heeft de ereplaats terecht gekregen. De minder geslaagde gemeentevlag van
Oostdongeradeel is gelukkig buiten beschouwing gelaten.
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MORRA

- Moarrve
VLAG: Vluchtgeschuinde in twee

stukken, geel-blauw; in het geel een

blauwe afgerukte adelaarskop.

Hlechtskean dield fan giel en blau, yn
it giel in blauwe Öfskuorde enrnskop.
WAPEN: In goud een blauwe paal,
beladen met een zilveren orgelpijp
met een gouden labium: de paal
her.rechtsboven vergezeld van een
blauwe afgerukte adelaarskop en
her.linksonder vergezeld van een
blauwe bot (vis).
Yn goud in blauwe peal, belein mei in
subveren oorgelpiip mei gouden
labium, rjochts fan boppen beselskippe
fan in blauwe ófskuorde earnshop, lofts
yn de skyldfoet fan in blauwe bot.

VERKLARING: De paal in dit wapen is de parellelfiguur van Lioessener schuinbalk:
uitbeeldend namelijk de weg van Dokkum naar Lauwersoog-Haven, die langs beide
dorpen loopt. Het wapen als geheel is gehouden in de tegenkleuren van het wapen Van
Heemstra, waaruit ook de adelaarskop komt. Het Van Heemstrawapen bevat namelijk
een gouden adelaar op blauw veld. Bovendien verwijst de adelaarskop naar de kerkpatroon Sint-Johannes de Evangelist. In het vroeggothische kerkje van Morra vinden
we het oudste orgel van de Dongeradelen. De orgelpijp herinnert daaraan. Het labium
komt in goud wat beter uit. De pijp staat om esthetische redenen op de paal. De bot
komt uit het wapen Botma.
De vlag is in de voornaamste kleuren van het wapen genomen. De opgaande deling
ziet op Oostdongeradeel en is verrijkt met de adelaarskop.
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VLAG: Broekschuingedeeld in de vorm van
twee vluchtschuinafgewende tulpen van het één
in het ander vanaf de broek rood (broekzijde)
en wit (vluchtzijde).
Broekskean dield yn de foarm fan twa flechtskean
ófhearde tulpen fan it ien yn’t onve, fan de broek
óf rend-wyt.
WAPEN: Gedeeld:
IL. In rood een uit de deellijn komende helft
van een Nesseruilebord van zilver, zijnde
een uitkomend zeepaard met tussen de bek
en de borst een beide aanrakend omgewend
zittend vogeltje en een in de geopende rug
schuinrechts geplaatste aan stotende driebladige tulp;
II. In blauw drie gouden gesteelde en gebladerde tarwearen, geplaatst twee en één.
Dield:
L. Yu vend in út de dielline hommende helte fan
in Nessemer ûleboerd fan sulver, wêzende in
úthommend seehynderke mei tusken de bek en
it boavst in dit boarst oanveitsjend omkeard
sittend fúgeltsje en in yn de iepen makke réch
skean nei rjochts oantippende trijeblêdige tulp;
HL. Yn blau trije weetieren mei stâlen en blêden,
plentst twa en ien.
It yn Fryslân seldsume Nessemer ûleboerd hat yn dit heraldysk rjochter skylddiel in plak
krigen yn de kleuren fan Eastergoa; yn it linker skylddiel binne yn de kleuren fan it gemeentewapen trije weetieren pleatst yn deselde ferhâlding as de stjerren yn it gemeentewapen; de ieren symbolisearje de lânbou yn dizze kontreien.
VERKLARING: Wit is de natuurlijke kleur van de uileborden op de boerenschuren.
Verder heeft dit in Friesland zo zeldzame Nesser uilebord de kleuren van Oostergo, rood
en wit meegekregen. De kleuren goud en blauw van het andere wapendeel zijn twee van
de Dongeradeler gemeentekleuren namelijk van het veld en de drie sterren. De korenaren
zijn, evenals die sterren 2 boven 1 geplaatst. De korenaren symboliseren de landbouw
in de omgeving. Nes ligt pal bij de voormalige grens tussen Oost- en West-Dongeradeel.
Die grens loopt globaal” Noord-Zuid. Daarom, en mede om aan het Paarde-Oelebord
en de aren een verantwoorde stand te kunnen geven is het schild door een verticale lijn gedeeld. Hiermee wordt aangesloten bij het aan de andere kant van de grens liggende buurdorp (Ooster-)Nijkerk. Het model uilebord is zeer specifiek en alleen rond Nes te vinden.
De vlag is weer - à la Westdongeradeel - neergaand geschuind. Met de kleuren uit het
eerste wapendeel en met het tulpmotief is een prachtig spel gespeeld. De vlag sluit aan
bij de andere modellen en is toch weergaloos origineel.
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NIAWIER - Nijewser
VLAG: Vluchtschuingedeeld van
geel en groen; in het geel het rode
Jeruzalemkruis uit het wapen met

een hoogte = 1/2 vlaghoogte.

Flechtskean dield fan giel en grien; yn
it giel in read Jeruzalimsk hrús fan
henle hichte.
WAPEN: In goud een uit de schildvoet oprijzende groene terp met

daarboven een rood Jeruzalemkruis,
bestaande uit een krukkenkruis, in de

hoeken vergezeld van vier gewone
kruisjes.

Yn goud in út'e skyldfvet oprizende
griene terp mei dêrboppe in read
Jeruzalimsk krús.

VERKLARING: De groene terp verbeeldt de ”wier” uit de dorpsnaam. Het
Jeruzalemkruis verwijst naar het klooster Sion. De kleur verwijst naar Oostergo en het
Oudbisdom Utrecht. Een zilver veld zou volgens de FREH te kil zijn. Daarom is het
veld goud genomen.
De opgaande deling in de vlag is die van Oostdongeradeel, waarbij de vluchthoek de
wierde goed terugkeert.
28

VLAG: Vluchtschuingedeeld van
rood en blauw met op het midden
van de vlag een springende hazewindhond, die een hoogte heeft, gelijk
aan 3/4 vlaghoogte.
Flechtshean dield fan read en blau; op
it midden in wite springende wynhhn
fan trijefjirde laggehichte.
WAPEN: Gedeeld:
IL. In rood een zilveren klimmende
windhond;

IL. In blauw een zilveren orgelpijp,
paalsgewijs geplaatst en in het
schildhoofd vergezeld van twee
zilveren rozen.
Dield:
EL Yu read in suiveren klinwende
wynhûn;
UH. Ym blau in sulveren oargelpiip,
beselskippe fan twa sulveren
voazen yn it shyldhaad.

VERKLARING: Nijkerk is een buurdorp van Nes (D) aan de andere kant van de grens
tussen voormalig Oost- en Westdongeradeel. Daarom is ook dit wapen loodrecht gedeeld van rood en blauw. Op speelse wijze zijn ook hier weer de kleuren van
Dongeradeel (wit-blauw) en Oostergo (rood-wit) tesamengevoegd. De kerkpatroon
van Nijkerk (D) is Sint Caecilia en van haar symbool in het orgel, is pars-pro-toto de
orgelpijp opgenomen. De windhond en de rozen komen uit het wapen van de familie
Sjoorda, aangepast aan de kleuren van Nijkerks’ wapen.
De vlag is linksschuin gedeeld aansluitende op de vlaggen in Oostdongeradeel, in de
hoofdkleuren van het wapen, beladen met de meest karakteristieke figuur, de windhond.
29

OOSTRUM

- Eastrum
VLAG: Geel met een groene
geknoeste vluchtschuinbaan, en ín
de broektop een rood liggend blok.
Na meting blijkt de dikte van de
groene baan INCLUSIEF de knoesten gelijk te zijn aan 1/3 vlaghoogte.
De knoesten staan ongeveer gericht
naar de bovenzijde, respectievelijk de
vluchthoek van de vlag.
Het rode blok meet ongeveer 1/6
bij 2/6 vlaghoogte.
Giel, in griene flechtskeanbaan mei
gnodzen, yn de broektop in vend
lizzend. blok.
WAPEN: In goud een groene
rechtopstaande boomstobbe, aan
weerszijden vergezeld van een rode
baksteen.
Yn goud in griene keale beamstamme,
oan wjerskanten ferlege beselshippe fan
in rende bahstien.

VERKLARING: De boomstobbe komt uit het familiewapen Mellema. De bakstenen
gelden als aandenken aan de vroegere, thans gesloopte steenfabriek, Het goud is in het
wapen Mellema de kleur van de stobbe. Hier is het goud als warme” schildkleur genomen. De stobbe en de baksteen hebben een natuurlijke kleur gekregen.
De vlag is van het wapen afgeleid. De boomstobbe is omgewerkt tot cen schuine baan,
waarbij de richting werd bepaald door het oude wapen van Oostdongeradeel.
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PAESENS-MODDERGAT
Peazens-Moddergat

-

VLAG: ‘Twee evenhoge banen groenrood; over het midden een liggend
Antonie-anker-kruis van geel met de
T-balk op 1/3 vlaglengte van de
broek; in de broektop en de broekhoek op het groen respectievelijk
rood ieder één klaverblad, beide geel.
Het anker is (na meting) plusminus
3/4 vlaghoogte hoog.
Twa like hege banen fan grien en read,
oer it midden in lizzend Anthoniusanker-hrús mei de T-balke op ientredde
fan de broek; yn de broektop en foet in
giel klaverbléd.
WAPEN: In goud een blauwe

dwarsbalk, beladen met een zilveren

vis; de balk vergezeld van boven door
twee groene klavers en van onderen
door een rood staand anker, waarvan

de kop eindigt in een 'T'-kruis,

Yn goud in blauwe dwersbalke, belein

mei in sulveren (nei) hernldysk rjochts

swimmende fisk, en fan hoppen beselskippe fan twa griene klavers en fan
ünderen fan in read anker dêr't de
kop fan einiget yn in T-krús.

VERKLARING: Door de samenvoeging van Oost- en Westdongeradeel konden de
dorpen Paesens (Oostdongeradeel) en Moddergat (Westdongeradeel) worden samengevoegd. Zij liggen tegenover elkaar aan de monding van het riviertje de Paesens in de
Waddenzee. Dat riviertje was dus de grens tussen beide dorpen. De blauwe dwarsbalk
stelt het riviertje de Paesens voor. Het goud is een esthetische kwestie en kan gelden
als de kleur van het land. De vis kan gelden als symbool voor het ontstaan van deze
(dubbele) vissersgemeenschap. Het anker met ‘T-kruis heeft een dubbele betekenis.

Allereerst verbeeldt het T-kruis ofwel St. Antoniuskruk

de H. Antonius,

die kerk-

patroon was in Paesens. De kerkklok van Paesens’ kerk toont dit aan. Het anker
herinnert ook aan de ramp van 1883.
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VLAG: Broekschuingedeeld van wit
(broekzijde) en blauw (vluchtzijde);
in het wit een zwarte letter W, die

een hoogte heeft = 1/3 van de vlag-

hoogte; de voorste haak van de W

overtopt door een groen klaverblad.

Broekshean dield, fn de broek óf wytblau; yn in swarte W fan ientredde
flaggehichte mei boppe de earste helte
fan de W in grien hlaverbléd.
WAPEN: Gedeeld:
IL. In blauw een zilver kruisvaan met
rood aflopend kruis;
UH. In zilver een zwarte letter W, van

boven en van onder vergezeld
van een groene klaver.

Dield:
EL Yn blau in sulveren krüsfindel
mei in read hrús;

IL Yu subver in swarte W fan boppen
en yn’e skyldfoet beselshippe fan in
griene klaver.

Raard ligt aan de grens tussen (West-)Dongeradeel en
VERKLARING:
Ferwerderadeel. Daarom is het wapen verticaal gedeeld, als tegenhanger van Nes (D)
en Nijkerk (D). De veldkleuren zijn dic van Dongeradeel. De kruisvaan staat voor het
Lam Gods, dat hoort bij Sint Johannes de Doper, kerkpatroon van Raard. De W en de
klavers komen uit het wapen Van Kleffens, met dien verstande, dat de klavers in kleur
zijn omgekeerd. Het geslacht Van Kleffens, waaronder ook de minister E‚N. van
Kleffens (1894-1982), heeft nauwe historische banden met Raard. Bij Raard bevindt
zich de terp ”Kleffens-Raard”.
De vlag is afgeleid van het wapen, waarbij de broekschuindeling aansluit bij de andere
vlaggen in Westdongeradeel. Met enige fantasie kunnen we in het witte vlak de terp
Kleffens-Raard ontwaren.
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TERNAARD

- Ternaard
VLAG: Blauw met een golvende

witte broekschuinbaan, die een dikte

heeft, gelijk aan 1/3 van de vlaghoogte; in de broekhoek op het
blauw een zespuntige gele ster.

Blau, in wite wengjende broeksheanbaan fan tentredde flaggehichte, yn de
broekfvet in giele seispuntige stjer.
WAPEN: In blauw een zilveren,
golvende rechterschuinbalk van
boven vergezeld van een zespuntige
gouden ster en van onderen van een
gouden lelie.
Yu blau in weagjende suiveren rjochterskeanbalhe, fan boppen beselskippe
fan in gouden seispuntige stjer, yn?e
skyldfoet fan in gouden leelje.

VERKLARING: Ternaard was de bestuurszetel van de voormalige gemeente
Westdongeradeel. Daarom is het wapen van Westdongeradeel hier de basis. De lelie is
genomen uit het wapen van de familie Aylva. De ster is de oer-friese ”Leid-Ster”, sym
bool van een bestuurscentrum.
De vlag is afgeleid van het wapen, waarbij natuurlijk de lelie moet sneuvelen ten gunste van de leid-ster. Zo zijn vlag en wapen van Ternaard de tegensymbolen van vlag en
wapen van Metslawier, de andere ex-bestuurszetel.
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WAAXENS

- Waaksens
VLAG: Een rode broeking en een
gele vlucht; over alles heeft een
blauwe broekschuinbaan met een
dikte = 1/3 vlaghoogte; in de broektop op het rood een witte lelie.
In veade broeking mei yn’e foet in wite
leelge; in giele flecht; oer alles hinne in
blauwe broekskennbaan fan ientredde
fPlaagebichte.
WAPEN: In goud een rode, spitsgedekte stinspoort met in de topgevel
een zilveren lelie; over alles heen een

versmalde blauwe rechterschuinbalk.

Yn goud in reade stinzepoarte mer
yn?e topgevel in sulveren leelje, oer alles
hinne in blauwe fersmelle rjochter
skeanbalke.

VERKLARING: Het bouwwerkje stelt voor het voornaamste gebouw van Waaxens,
de poort van de Sjuxma-State, met in de topgevel een lelie uit het familiewapen Sjuxma.
De Sjuxma-State staat pal aan de hoofdweg. Die hoofdweg, lopend van Dokkum naar
Holwerd, dwars door Waaxens, wordt weergegeven door de blauwe balk, rechtsschuin
als verwijzing, naar Westdongeradeel. Wat betreft deze schuinbalk maakt het wapen en
de vlag van Waaxens deel uit van de trits Brantgum-Foudgum-Waaxens, allen met dezelfde balk voor de grote weg van Holwerd naar Dokkum. Het rood en blauw verbindt
de symbolen van Waaxens met die van Brantgum en Foudgum. Het goud is gekozen
vanuit esthetische overwegingen.
De vlag is afgeleid van het wapen.
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WETSENS

- Wetsens
VLAG: Vluchtschuingedeeld in
twee stukken, geen en rood; in het

geel een halve zwarte vlucht.

Flechtskean dield fan giel en rend; yn
it giel in swarte heale flecht.
WAPEN: In goud een versmalde

blauwe dwarsbalk; van boven ver-

gezeld van twee zwarte adelaarsvleugels, geplaatst in de vorm van

een aanziende vlucht; van onderen is

de balk vergezeld van een rode etenspot.
Yn goud in blauwe fersmelle dwersbalhe, fan boppen beselskippe fan twa
swarte earnswjukhen, yn’e shyldfoet
fan in vende itenspôt.

VERKLARING: De etenspot staat voor Sint -Vitus, de kerkpatroon. De adelaarsvleugels staan als pars pro-toto voor de adelaar uit het familiewapen Jarla. Ze geven het
wapen vooral een eigen karakter. De versmalde dwatsbalk is, aldus de FREH, een
enigszins ondergeschikte opfleuring en schilddoorsnijding, welke tevens wijst op het
Jellegat (= Jarla’s gat), een waterloop. Ook wijst de ‘dwarsbalk op de verbindingswaterweg langs de interessante terp van Wets ens, benoorden Dokkum, tussen de
wateren Paesens en Dokkumer-Ee.
De vlag is weer teruggetrokken naar de Oostdongeradeel-verdeling in twee stukken,
waarbij de blauwe balk om voornoemde reden is verwaarloosd.
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WIERUM

- Wierum
VLAG: Twee evenhoge horizontale
banen geel-blauw; in het blauw aan
de broekzijde een witte vis.
Twa like hege banen fan giel en blau;

yn it blau oan’e broekside in wite fisk.
WAPEN:

Doorsneden:

IL. In goud een zwart vissersschip
met volle zeilen;

IL. In blauw drie zilveren vissen,
geplaatst twee boven één.

Trochsnien:
LE Yngoud in swart fiskersskip;
IL. Yn blau trije sulveren fisken, set
twa en ien.

VERKLARING: Het is in het verleden meermalen gebeurd, dat vissersschepen door
cen vloedgolf vergingen. In Paesens voltrok zich zo’n ramp in 1883 en in Wierum in
1893. Terwijl de bevolking op de hoge Waddenzeedijk stond te kijken, verging een
hele vissersvloot voor hun ogen in de vloedgolf. Als herinnering hieraan is een vissersboot in zwarte rouwkleur opgenomen, op een blauwe zee met vissen. Het horizontaal

gedeelde goud-blauw laat ook zien, dat Wierum een kustplaats is, goud voor het land
en blauw voor de zee. De vissersboot is als cxtra specifiek voor Wierum te beschouwen
omdat de kerktoren aldaar in zijn windwijzer een vissersboot vertoont.
Om de rouw voor blijdere toekomst niet al te zeer te laten prevaleren, is de zwarte boot
uit de vlag weggelaten. De vis staat natuurlijk als pars pro-toto voor de drie wapenvissen. Met de horizontale deling sluit de vlag weer perfect aan bij de andere vlaggen der
vier kustplaatsen: Holwerd, Paesens-Moddergat + Engwierum. Het geel als landstrook
en het blauw als zeestrook in rechte begrenzing geven dan de situatie langs de
Waddenzee goed weer.
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