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TASPRAAK 65-JIERRICH BESTEAN FRYSKE RIE FOAR HERALDYK 

troch: Jelle Terluin 

Achte oanwêzigen, 

As ik hjir sa om my hinne sjoch, moat ik sizze dat de leden fan de Fryske Rie foar Heraldyk har yn dizze 
seal bêst thús fiele. Al dy famyljewapens en gemeentewapens op it plafond en yn de finsters binne de 
saken der’t wy ús as Rie mei dwaande hâlde al dy 65 jier dy’t efter ús lizze. 

De Rie is ynsteld troch de Fryske Akademy yn 1956 op foarstel fan it Genealogysk Wurkferbân dat doe 
al 10 jier bestie. Heraldyske saken waarden troch inkelde spesjalisten op dat mêd yn it Wurkferbân  

 

behannele. Fragen op dat gebied kamen by harren te lâne. Dy spesjalisten hiene yn 1956 it Fryske 
Flaggerapport skreaun dat oan de Steaten fan Fryslân oanbean waard dy’t yn 1957 de Fryske Flagge 
en it wapen fêststelden. 

De fuortsetting fan it groepke heraldisi waard no de FRYSKE RIE FOAR HERALDYK, wêrfan drs. J. Visser, 
de chartermaster fan it Ryksargyf de foarsitter waard en de hear Klaas Sierksma de skriuwer. 

 

De earste jierren waard bysûnder omtinken jûn oan de gemeenteflagen. Al yn 1938 wiene 
gemeenteflagen brûkt foar in defilee by gelegenheid fan it 40-jierrich regearingsjubileum fan 
keninginne Wilhelmina. Dat wie in fjouwerkante Fryske flage mei yn de boppehoeke it 
gemeentewapen. Mar inkelde gemeenten hawwe dizze flage bewarre.Troch bestudearring fan argiven 
kamen hieltyd mear âlde flagen fan sawol stêden as doarpen oan it ljocht en dizze waarden op advys 
fan de Rie yn eare hersteld. Nije gemeenteflagen waarden ûntwurpen en yn 1957 hie de helte fan de 
Fryske gemeenten in eigen flage. 
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Yn 1963 waard yn de Frieslânhallen de Frisiana 
hâlden, in tentoanstelling fan alles wat mei 
Fryslân te meitsjen hie. Dêr kaam in foarstel om 
by de yngong fan de hallen alle Fryske 
gemeenteflagen út te hingjen. Dus dêr wie wurk 
oan de winkel foar de Rie om op ‘e tiid de noch 
ûntbrekkende gemeenten fan ûntwerpen en 
advys te foarsjen. It is slagge. It earste grutte 
wapenfeit. 

It oantal leden fan de Rie waard fêststeld op 7 nei 
it oantal blokjes yn it Fryske wapen en de 7 
pompeblêden yn de flage. Yn de rin fan de tiid is 
de Rie hieltyd oanfolle mei minsken dy’t ferstân 
fan heraldyk hiene, en op dit stuit bestiet de Rie 
noch út 7 leden. Inkelde wichtige foarsitters 
wiene de hearen D.J. van der Meer, J. Visser, 
boargemaster fan Kollumerlân en J.T. Anema. Ek 
wichtich wiene dejingen dy’t de advizen fan 
tekeningen foarsjen moasten.  

Alderearst wie dêr de hear 
A. B. Dull tot Backenhagen, 
dy’t him yn it bysûnder 

dwaande hâld mei it bringen fan oarder yn de Nederlânske kroanegaos. Hy hat it 
mar klearspile om de grietenijkroane op nije Fryske gemeentewapens te 
pleatsen. Lykwols de stedskroane hat it net helle foar de Fryske alve stêden. De 
hege Rie fan Adel woe der net oan. Nei de hear Dull mocht ik him as tekener 
opfolgje en noch hieltyd is heraldysk tekenjen myn passy. Troch it folgjen fan in 
stúdzje moast ik lykwols yn 1979 ôfheakje en folge de hear P. Bultsma my op. Ek 
hy hat ûngefear 10 jier de Rie tsjinne mei tekeningen en ûntwerpen foar 
gemeente-, doarpswapens en –flagen. Hy is no de tekener fan de Hege Rie fan Adel. Nei him kaam de 
hear R.J. Broersma yn 1989 en hy is it op dit momint noch. Wy binne him tankber dat hy stees trou de 
tekeningen yn it Genealogysk Jierboek fersoarget.  
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Der komt in protte op syn buordsje, om't hy ek 
goede kontakten mei it Frysk Museum hat om 
fragen fan dy kant oangeande wapens op 
sulver fan nammen te foarsjen. Hy hat de 
beskikking oer it kaartsysteem fan dokter Van 
der Kooi, ien fan de earste leden fan de Rie, dat 
in fuortsetting is fan de kolleksje Heerma van 
Vos, en no hieltyd útwreide wurdt mei 
wapenfynsten op sulver en grêfstiennen. Ek de 
konneksje mei de hear Hessel de Walle, 
grêfstienspesjalist neam ik him mar, wurdt 
troch Broersma ûnderhâlden. Yn it 
Genealogysk Jierboek ferskine regelmjittich 
artikels oer op’e nij fûne wapens fan sawol 
grêfstiennen as op sulver. Moai is it as inisjalen 
op berte of houliksleppels omset wurde kinne 
yn nammen, mar dat slagget net by alle wapens. Hjirby is de kennis fan genealogy fan grut belang. It is 
minsken út it ferjit helje, op ‘e nij in ‘gesicht’ jaan. Ek hjiryn fersoargje dejingen yn ús Rie en it Gen. 
Wurkferbân dy’t ferstân en kennisse hawwe fan genealogy in rol, û.o. de hearen Bekkema en Anema 
yn ús Rie. 

Inkelde wapenfeiten:  

 Doarpswapens en –flagen Wûnseradiel 

Nei de gemeenteflagen kamen de doarpswapens en –
flagen yn de belangstelling te stean. Yn 1955, dus noch 
krekt foar de Rie begûn mei har wurk, krigen alle 
doarpen fan de gemeente Wûnseradiel , en de 
gemeente sels, in eigen flage nei ûntwerp fan de hear K. 
Sierksma, dy’t in jier letter skriuwer fan de Rie waard en 
ek it rapport fan de Fryske Flagge skreaun hie. Yn 1967 
waarden dizze doarpsflagen kompletearre mei doarpswapens fan myn hân. Dat wie ek it momint dat 
ik lid waard fan de Rie en de hear Dull opfolge as tekener.  

 Doarpswapens Kollumerlân:  Feankleaster en 
Kollumersweach  

 

 

Kollumerlân folge yn 1969 it foarbyld fan 
Wûnseradiel en dêrnei kamen yn 1977 en 1985 
Tytsjerksteradiel,  

 

 

 

 



4 
 

 

 

 De doarpen Idaard en Friens  

yn 1984 Boarnsterhim (rjochts).  

 

 De doarpen Jouswier en Mitselwier 

yn 1988 Dongeradiel, en ferspraat oer 25 jier 
Opsterlân, Smellingerlân, It Bilt, Achtkarspelen, 
(sûnder plaatsjes). 

 

 De eardere doarpen Dantumawoude en 
Akkerwoude yn Dantumadiel (ûnder). 

 

 Wommels en Wjelsryp 

 

en as lêste gemeente yn 2000 Littenseradiel. Inkelde fan 
dizze gemeenten op oanfraach fan de gemeente en oaren 
troch oanfraach fan de doarpen sels. Wite flekken op de 
doarpswapenkaart binne noch noardwest Fryslân, 
Weststellingwerf en guon dielen fan Súdwest-Fryslân. 
Wiene der yn it begjin 40 âlde doarpswapens bekend, no 
binne der al oer de 250 Fryske doarpen foarsjoen fan in 
wapen en in flage. 
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 Registraasjetekeningen Dull 

 

Elts jier ferskine der yn it Gen. Jierboek nije famyljewapens en ek 
wol famyljeflaggen. Wy binne dêr yn 1964 mei begûn en oant no 
ta binne der 425 famyljewapens registrearre en 325 wapens op 
sulver en grêfstiennen uteraard sûnder kleuroantsjutting troch 
arsearrings (sjoch Eisma). 

 Conscriptio yn It Beaken 

 

Yn it begjin koe de Rie net 
beskikke oer kompjûters en 
ynternet. Dat bestie doe 
noch net. It opsykjen fan 
wapens wie doe noch omslachtich. Men moast dêrfoar nei it argyf 
om dy sels te besjen. Yn dy tiid bestie ús winsk om dy wapens yn 
druk ferskine te litten. It âldste wapenboek fan Fryslân, de 
‘Conscriptio Exulum’ út 1581 waard troch my tekene mei 
kleuroantsjutting 

yn arsearrings en 
ferskynde by 
gelegenheid fan ús 
12 ½ jierrich 
bestean yn 1969 yn 

It Beaken, tydskrift fan de Fryske Akademy mei in 
ynlieding en wapenbeskriuwings fan drs. J. Visser.  

 

 

 

 Conscriptio yn kleur 
 

Hjir wapens út de Conscriptio yn kleur en wat ek yn 
itselde nûmer fan It Beaken stie wie in artikel oer 
kroanen fan de hear Dull. Boppe-oan inkelde 
stêdskroanen. 
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 Flaggeboek Hesman     

 Yn 1975 seach  it Flaggeboek Hesman it ljocht en troch my tekene allinne yn linen sadat men sels de 
flagen ynkleurje koe.  

 

 Borgerlijke Wapenen 

 

Op deselde wize binne yn 1978 
lyksoartige tekeningen fan de 
‘boargerlike wapenen’ út 
Hesman ree kommen, dy’t 
troch leden fan it Gen. 
Wurkferbân fan annotaasjes 
fersjoen binne. Dat wie in hiele 
put sadat de mienskiplike 
útjefte earst yn it Gen. Jierboek 
fan 1993 ferskine koe. 

Dêrnei ferovere ynternet en de kompjûter ús wurksumheden. Alde wapenboeken waarden skend op 
it argyf en koene troch eltsenien ynsjoen wurde. Dochs wie der by ús noch de winsk om de 
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oerheidsheraldyk fan provinsje,  gemeenten en wetterskippen yn in boek del te lizzen. En dêr binne wy 
noch hyltiten mei dwaande. 

 

 wapen Littenseradiel 

In oar wapenfeit is it ta stân kommen fan de wapens en flagen fan de nije gemeenten yn 1984. De 
hearen Bultsma en Dull hawwe harren mei de ûntwerpen dwaande hâlden. Paadwizer hjirfoar wie û.o. 
de betingsten dy’t Ynlânske Saken yn Den Haach hjirfoar opsteld hat, wêrby symboalen út de ferfallen 
gemeentewapens brûkt wurde moasten yn de nije wapens. Dat is in prachtich wurk wurden. It nije 
gemeentewapen fan noardwest Fryslân is lykwols in dúdlike útsûndering. Yn it skyld gjin inkelde 
ferwizing nei de âlde gemeentewapens, mar in hiel nij konsept dat tendearret nei in logo. Allinne de 
skyldhâlders en de kroan binne oernommen fan it âlde wapen. 

 

 

 

 Wetterskip Sevenwolden en De Waadkant 

 

Yn de 90-er jierren fan de foarige iuw hat de 
Rie yn de persoan fan de hear Broersma 
meiwurke oan it ta stân kommen fan in oantal 
wetterskipswapens. Dizze wiene nedich nei in 
twadde konsentraasje fan wetterskippen. 

Hjir waarden net allinne in wapen mar ek in 
flage en wimpel ûntwurpen. Spitigernôch 
hawwe dizze nije wapens net lang bestien. By 
in folgjende konsintraasje waarden alle 
wetterskippen yn ien wetterskip ferienige: 
Wetterskip Fryslân. 
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Der is noch in protte wurk te dwaan foar ús Rie. Ien fan de problemen dy’t der lizze foar de takomst is 
ferjonging fan de Rie. Wa wurdt de folgjende tekener? De âlde tekeners sille iens de tekenpinne dellizze 
moatte en dan? Dit is ús winsk foar de takomst, dat jonge minsken dy’t niget hawwe oan heraldyk lid 
wurde sille fan de Rie en dat ûnder dy jongeren ek guon binne dy’t tekenje kinne.  

 De Rie yn tabbert 

Jo sjogge ús leden toaid mei in tabbert, 
mei dêrop it wapen fan Fryslân. Dat 
wol sizze: wy steane yn tsjinst fan 
Fryslân om de heraldyske saken te 
ferdigenjen, te ûnderhâlden en te 
fernijen. Dizze tabberts binnen ús 
skonken troch de Dokkumer Flaggen 
Sintrale (DVC) by gelegenheid fan ús 
40-jierrich jubileum yn 1996. De DVC 
bestie yn dat jier 60 jier, dat is dus 
tegearre 100 jier. Troch dizze skinking 
waarden wy om samar te sizzen in 
herautskip. Sokke herautskippen 
bestiene al yn de midsiuwen. Oan it hôf 
fan de hartoch fan Gelre wiene twa 
herauten wurksum: heraut Gelre en heraut Fryslân. Dizze lêste titel waard yn 1975 as Heraut Frisia 
troch de hear Sierksma by gelegenheid fan de útjefte fan it  Flaggeboek Hesman oan my skonken, mei 
de opdracht dizze titel troch te jaan as ik dat goed achtsje. Doe’t ik yn 1979 om redenen fan stúdzje 
myn tekenpinne dellizze moast haw ik de titel trochjûn oan de hear Dull, dy’t him op syn bar trochjûn 
hat oan drs. J. Visser. En hjoeddedei draacht de hear Broersma de titel as Heraut Frisia IV. Trochdat no 
alle leden fan de Rie in tabbert drage, waard yn 2006 besletten om alle leden in titel te ferlienen, 
basearre op de tradysje dat yn in herautskip de leden in titel drage dy’t ferbûn is mei in diel fan de 
provinsje. Sa binne der no in heraut Westergoa, Eastergoa, Sânwâlden, Alve Stêden, Waadeilânen, It 
Bilt en Stellingwarf. Yn 2010 hawwe wy de hear Bultsma beneamd ta heraut Stellingwarf.  

 Medaljons 

De titel is werkenber oan de medaljons dy’t wy om ‘e hals drage. 
Wat sjogge jo op ús tabberts? Sawol foar as efter as op ‘e side 
sjogge jo it Fryske wapen. Yn de midsiuwen wiene herauten hege 
amtners en wichtige fertsjintwurdigers fan de foarst by 
ûnderhannelings oer oarloch of frede. As sa’n hege persoan op it 
hynder nei in oar hôf moast, koe hy troch rôvers oanfallen wurde 
of fermoarde. Mar ek dizze kriminelen wisten dat oarloch of frede 
fan dizze persoan ôf hong trochdat hja it wapen fan de foarst op 
de tabbert sjen koene oan alle siden. Dus lieten se him gewurde. 
Sa binne wy dus no ek werkenber as leden fan it Fryske herautskip 
ek al drage wy ús tabbert allinne op gelegenheden as dizze. 

Tank foar jimme oandacht. 

Jelle Cornelis Terluin, 

Heraut Frisia I. 


