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De West-Friese vlag en het wapen

Aan de Raad,
Heerhugowaard, 27 april 2010

Beknopt voorstel
Gezamenlijk met alle gemeenten binnen de West-Friese Omringdijk de West-Friese vlag en het wapen
vastleggen en registreren.

Toelichtinq
West-Friesland kent als gebied een eigen karakter met dialect, munt, strijd, volksgebruiken en een
eigen wapen en vlag. De eerste vermelding van de naam West-Friesland stamt uit 1101. Dat betrof
echter een klein gebied. In latere eeuwen werd de naam West-Friesland gebruikt voor het
baljuwschap binnen de West-Friese Omringdijk. Op dit moment maken de gemeenten Alkmaar
(deels), Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Harenkarspel, Heerhugowaard, Hoorn, Langedijk,
Koggenland, Medemblik, Niedorp, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Wervershoof deel uit van WestFriesland. Niet allemaal binnen net samenwerkingsgebied, maar wel binnen de Omringdijk.
Tot het einde van de dertiende eeuw was er geregeld strijd tussen de Friese (later Hollandse) graven en
de West-Friezen. Pas bij de slag bij Vroonen (1297) onderwierpen de West-Friezen zich definitief.
West-Friesland had ook een eigen Admiraliteit (de Admiraliteit van het Noorderkwartier in Hoorn) en
een eigen munt (afwisselend in Hoorn, Enkhuizen en Medemblik). West-Friesland heeft voornamelijk
een agrarisch karakter met lange lintdorpen en een aantal grotere steden. Het gebied heeft een oudHollands karakter, wat vooral te danken is aan de VOC. West-Friesland is ook voor watersport erg
populair en is goed bereikbaar per boot en op de fiets. Het gebied heeft een eigen dialect, wat van
dorp tot dorp variaties kent. Opvallend is het gebruik van sk- in plaats van sch-. Naar schatting
spreken nog altijd 25.000 West-Friezen het dialect. Ook jongeren gebruiken nog steeds woorden als
(spreektaal) skitterend, skoftig, morrie, noh heui, murgen, kompjoeteren, zoin, heur, moin en
uitdrukkingen als 'mooi zitte, dom koike', 'ik ben d'rdik mee an', 'ik ben daarweest' en 'ja denk'.
Vooral de West-Friese rock & roll band Oos Joos draagt met hun West-Friese teksten (met liedjes als De
Bloemkoole, Blijf bij moin, Snaaibonetoid, Prut aan me leerze) bij aan het behoud van het dialect onder
jongeren. De West-Friezen staan bekend om hun arbeidsethos. Het zijn van oudsher harde werkers en
aanpakkers, die initiatieven nemen en met hun kennis nationaal en intemationaal aan de weg timmeren.
De gemeenschapszin in de dorpen is groot, het verenigingsleven floreert. De kermis, maar ook andere
tradities als de Sint Maartenviering, de Abrahams en erepoorten, leven nog volop.
Wapen en vlag
West-Friesland heeft ook een eigen wapen en vlag. Het wapen van West-Friesland is afgeleid van het
wapen van Friesland. In 1580 kwam er een duidelijk onderscheid tussen beide wapens. Het West-Friese
wapen is een blauw veld met twee gouden aanziende gaande leeuwen over de voile breedte en vijf
blokjes: twee boven, twee in het midden en een onder. De vlag is een getrouwe afgeleide van het wapen.
In de loop van de eeuwen zijn de blokjes van negen naar zeven, naar vijf en van goud naar zilver en weer
terug naar goud gegaan.
Op 23 mei 1907 werd het wapen van de provincie Noord-Holland een samengaan van de wapens
van Holland en West-Friesland. Het wapen van West-Friesland is dus terug te zien in het provinciale
wapen.
West-Friesland kent een rijke geschiedenis en dat geldt hetzelfde voor het wapen en de vlag. De vlag en
het wapen mochten echter tot nu toe nooit officieel gebruikt worden want beiden zijn niet als
wapen en vlag van West-Friesland geregistreerd bij de Hoge Raad van Adel. Een vlag kan alleen
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worden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan. West-Friesland kent geen publiekrechtelijk
orgaan (zoals voorheen het SOW) dat het gehele gebied bestrijkt. Dit houdt in dat alle gemeenteraden
hiertoe een besluiten moeten nemen.
Het Westfries Genootschap heeft onderzocht hoe alsnog het wapen en de vlag geregistreerd kunnen
worden. Dat kan als de raden van alle in West-Friesland liggende gemeenten (dit geldt voor alle
gemeenten in het gebied binnen de West-Friese Omringdijk) hiertoe hetzelfde besluit nemen. Hier zijn
geen financiele consequenties aan verbonden. Er ligt immers al een ontwerp klaar. Dit hoeft alleen nog
maar geformaliseerd te worden.
Het vastleggen van de vlag en het wapen geeft de West-Friese gemeenten de mogelijkheid om
hiervan daadwerkelijk officieel gebruik te maken en datgene dat ons bindt - het West-Friese karakter en
verbondenheid - ook met wapen en vlag uit te dragen. Ook kunnen afbeeldingen waarop het West-Friese
wapen of de vlag staan afgebeeld, worden gebruikt en/of gemaakt.
Procedure
Het vastleggen en registreren van de West-Friese vlag en het wapen is op 26 augustus 2009
besproken met alle burgemeesters van de West-Friese gemeenten. De negen burgemeesters hebben
alien ingestemd met het voorstel om de vlag en het wapen vast te leggen en te registreren. In gesprekken
met de burgemeesters van de overige gemeenten binnen de West-Friese Omringdijk is verzocht dit
initiatief te volgen.
Na eenduidige raadsbesluiten van alle gemeenten binnen de Omringdijk, stelt de gemeente Hoorn als
coordinerende gemeente de Hoge Raad van Adel op de hoogte van het ontwerp van de West-Friese vlag.
De Hoge Raad houdt een register bij waarin beschrijving en inkleuring van de tekening alsmede het besluit
worden opgenomen. De Hoge Raad zal de vlag niet meer beoordelen, maar alleen maar inschrijven.

Wapen West-Friesland:
De vijf gouden blokjes staan voor de vijf West-Friese steden Alkmaar,
Hoorn, Medenblik, Schagen en Enkhuizen. De leeuwen zijn het Friese
wapen dat al in de Middeleeuwen werd gevoerd.

5urgemeg£ter en wethouders van Heerhugowaard,
,De£ecretaris,

de burgemeesten.

/Advies commissie Maatschappeliikfi-Ontwlkkelinq d.d. 12 mei 2010
Advies nog niet bekend t.t.v. veKzending van de raadsagenda
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 april 2010
b e s Iuit
akkoord te gaan met het vastleggen en registreren van de West-Friese vlag
en het wapen
Heerhugowaard, 25 mei 2010
De Raad voornoemd,
de voorzitter,

