WAPEN EN VLAG ORANJEWOUD – nadere uitleg
door Jelle Terluin, Beetsterzwaag

De voorzitter van Plaatselijk belang Oranjewoud heeft mij gevraagd om een artikeltje te schrijven over
het ontwerp “wapen en vlag Oranjewoud”. Als ontwerper van deze insignes en als lid van de Fryske
Rie foar Heraldyk, wil ik u mijn beweegredenen nog eens duidelijk maken, hoe ik aan dit ontwerp ben
gekomen. Overigens, het ontwerp is al in 2012 ingezonden.
Een ontwerp voor een wapen en vlag ontstaat na een bestudering van de geschiedenis van het dorp
en zijn ligging. De atlas van Schotanus is hierbij van groot belang. Deze atlas is begin 18de eeuw
uitgegeven en levert een schat
aan informatie op. Zo zien we op
deze kaart dat de naam
Oranjewoud alleen te vinden is
bij het buiten van Albertina
Agnes. De naam van Brongerga
staat als dorp afgedrukt op deze
kaart en er is een scheiding, een
grens tussen Brongerga en
Oudeschoot
en
tussen
Brongerga en Katlijk. Ook op de
gemeentenatlas van Friesland
door J. Kuyper (1877) is de naam
Oranjewoud te zien bij een
buitenverblijf en wat groter,
cursief gedrukt bij het landgoed
dat zo heet en is de naam van
het dorp Brongerga duidelijk
afgedrukt als dorpsnaam (zie
kaartje hiernaast en vergelijk de
drukwijze met Oudeschoot). Het
buiten “Oranjewoud” ligt op het
gebied van Oudeschoot, maar
heeft
als
landgoed
een
duidelijke grens met het dorp
Oudeschoot. Op de kaart van
Schotanus
(1718)
staat:
“Scheydpaal
van
’t
Oranjewoud”. Scheydpaal betekent “grens”. We kennen dit woord “paal” nog in onze uitdrukking: paal
en perk stellen, d.w.z. een grens aangeven. Deze grens houdt op bij de weg van Schootermolen naar
Kleyn Katlyk. Maar als je hem doortrekt loopt hij tussen Brongerga en het Oranjewoud door. De naam
van het dorp Oranjewoud is blijkbaar officieel gegeven na 1877. Brongerga hoort momenteel bij het
dorp Oranjewoud, maar is als dorp in feite van de kaart geveegd.
Er was een opmerking in de vergadering dat in het nieuwe dorpswapen van Oranjewoud Brongerga te
veel eer heeft gekregen door de prominente hoofdletter B in de rechter bovenhoek van het schild. Dat
is gedaan om dit oude dorp niet te vergeten.
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Het heeft geen genade kunnen vinden in de vergadering. Het zij zo. De inzending van wapen en vlag
was ook een ontwerp, dat beoordeeld moest worden in het dorp.
Op de plaats van de B kan ook een ander symbool worden geplaatst, dat evenzeer recht doet aan de
historie. Hieronder ziet u het wapen van de voormalige gemeente Schoterland. Toen in 1934
Schoterland met Aengwirden werd
samengevoegd
tot
de
gemeente
Heerenveen, werd het gemeentewapen
veranderd, waarbij de bijzonderste
elementen van het Schoterlandse wapen in
het nieuwe gemeentewapen werden
opgenomen, nl. het Catharinarad en het
zwaard (beide attributen van Catharina, een
heilige in de vroege kerk in Egypte). De
andere symbolen, de sterren en de lelie
werden weggelaten.
De lelie staat in het hart van het wapen,
zilver op blauw. In de dorpswapens van
Mildam en Oudeschoot is deze lelie als
herinnering aan het oude Schoterland
opgenomen. Omdat een deel van het
nieuwe dorp Oranjewoud ligt op het
grondgebied van Oudeschoot heb ik
gemeend de B te vervangen door een
zilveren lelie, in de kleuren van het oude
gemeentewapen (blauw en zilver) in lijn met
de genoemde dorpswapens. Tot zover het
vrijkwartier in het wapen van Oranjewoud.
Nu de andere delen:
De naam Oranjewoud staat symbolisch prominent in
het schild. De onderste helft van het schild wordt
ingenomen door een oranjetak, een sinaasappelboom.
Hebt u wel eens gehoord van de taaluitdrukking “parspro-toto”? Dat betekent “deel van het geheel”. We
kunnen moeilijk een heel woud opnemen in het wapen.
Dan maar een deel van het woud, b.v. een boom. Nu
komen bomen vaak voor in wapens, maar ook delen van
bomen. Kijkt u nog eens naar het wapen van
Oudeschoot. Het Schooterwoud is hier gesymboliseerd
door een eikentakje met eikel en twee bladeren. Ook dat
is een pars-pro-toto. Zo is in het ontwerp van
Oranjewoud de oranjetak met 7 vruchten een
symbolisering van de naam Oranjewoud. Bij de belangrijkste buitenplaatsen had men een orangerie.
Dat is een soort kas, die in de winter verwarmd werd, om de oranjeboompjes, die in kuipen waren
geplant, daar de winter door te laten brengen. De achtergrond van het schild is van goud.
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We gebruiken heel vaak de kleur goud voor de zandgrond waarop het dorp is gelegen. Voor veengrond
wordt de kleur zwart gebruikt. Een mooie bijkomstigheid is dat de schildkleur van het wapen van de
Prinsen van Oranje ook goud is.
Dat brengt ons bij het laatste onderdeel van het nieuwe
dorpswapen: de hoorn van Oranje. In 1533 erfde Willem graaf
van Nassau het Prinsdom Orange in het zuiden van Frankrijk, van
zijn neef René van Chalôns. Sinds die tijd noemt hij zich prins van
Oranje-Nassau. Zijn kleindochter Albertina Agnes trouwt met de
Friese stadhouder (haar achterneef) prins Willem Frederik. Zij
bouwt Huize Oranjewoud en daar is het dorp naar genoemd. In
de persoonlijke wapens van onze koninklijke familie staat de
hoorn van Oranje in het tweede en derde kwartier, naast de
leeuw van Nassau-Nederland. Als een hommage aan haar en aan
het lustslot Oranjewoud de hoorn van Oranje. Ziet u wel dat de
hoorn drie kleuren heeft: rood-wit-blauw?
Dan weet u nu ook dat onze nationale driekleur daarvan

afkomstig is (van de Princenvlag).
Hiernaast het nieuwe ontwerp van
het dorpswapen van Oranjewoud
met de lelie van Schoterland in het
zgn. vrijkwartier. De lelie kan ook
verwijzen naar Oudeschoot.
Uw dorp was de enige plaats van
alle Oranjesteden/plaatsen, die nog
geen eigen wapen had. En wat is er
mooier om Oranje duidelijk uit te
laten komen in het ontwerp.
Nu de vlag nog: Ook deze was
afgewezen door de vergadering. Ik
hoop, dat het woord “pars-prototo” uit het voorgaande nog in uw
geheugen zit. De vlag is van geel (de
zandgrond en de achtergrondkleur van het schild) met een blauwe baan aan de onderkant van de vlag.
Deze baan stelt de Oranjegrift voor, die dwars door het dorpsgebied loopt, en uitmondt in de Tjonger.
De groene tak met bladeren en drie oranjeappels symboliseren dus de naam “Oranjewoud”. Omdat
de groene tak over de blauwe baan ligt, moet het gedeelte op die baan van kleur veranderen. Groen
op blauw is niet mooi, dus heeft het kleine gedeelte op de baan de kleur van de achtergrond gekregen.
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Hiernaast de vlag van
Oranjewoud.

Rest ons nog iets te zeggen over Brongerga. Het is
nu een buurtschap onder Oranjewoud. Een
commissie die de herbouw van de klokkenstoel
heeft geregeld wilde op de windwijzer het wapen
van Oranjewoud zetten en heeft daarvoor het
ontwerp met de B gebruikt (zie hiernaast). Die
windwijzer is al klaar. Hoe nu gehandeld? Daarvoor
is wel een oplossing. Als buurtschap kan Brongerga
het wapen met de B best gebruiken, maar dan
alleen voor de buurtschap. Komt dit wel vaker
voor? Ja zeker! Er zijn twee voorbeelden die ik u
wil noemen, waarbij de oude dorpen
buurtschappen werden of zoals we tegenwoordig
zeggen: wijken. Mijn eigen dorp heeft in 1923 het
dorp Beets ingelijfd op verzoek van de bewoners.
Beets bestaat dus niet meer als dorp, maar als
“wijk”. In het jaar 2000 heeft deze buurtschap een
eigen wapen gekregen. Het andere voorbeeld is
Damwoude. DAM in deze dorpsnaam is gevormd door de eerste letters van de oude dorpsnamen:
Dantumawoude, Akkerwoude en Murmerwoude. Elk van deze wijken heeft een eigen Plaatselijk
Belang dat het wapen van de wijk gebruikt.
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De wapens en de vlaggen lijken op elkaar, maar
hebben verschillende accenten. Het is een
streekdorp en ze liggen in elkaars verlengde. Het
elzenblad boven de burcht en de burcht in de vlag
geven de positie aan in de ligging, en in de voet van
het schild staat nog iets bijzonders van het
voormalige dorp.
Zo kan dus ook Brongerga als buurtschap het wapen
van Oranjewoud gebruiken, met de hoofdletter B als
bijzonder accent.
Ik hoop dat ik hierbij een oplossing heb aangedragen
voor het wapen en de vlag van Oranjewoud, en het
buurtschapswapen voor Brongerga.

Zou u als inwoners uw instemming willen betuigen met het ontwerp en dat kenbaar maken aan het
bestuur van Plaatselijk Belang? Dan kunnen zij ook weer verder met hun plannen.

Beetsterzwaag, 11 april 2017, Jelle C. Terluin.
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