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Eerste vlaggen
Wanneer werden de eerste vlaggen gebruikt en
waarvoor? Uit de prehistorie is bekend dat mensen
toenalvlaggenvoerden.Datisafgeleidvanrotsteke-
ningen uit die tijd. Ook de Egyptenaren droegen
vlaggen aan een soort lans. De Romeinen waren de
eerstendietijdenseenoorlogeenvlagofeenvaandel
meevoerden aan een stok. Een vlag vertelt in symbo-
len iets over de plek of het land waar men vandaan
komt. Het verhoogt de saamhorigheid of laat de
afkomst zien.

De geschiedenis van de Nederlandse vlag
De huidige Nederlandse vlag is officieel vastgesteld
bij Koninklijk Besluit van 19 februari 1937. Dat is dus
nog niet zo lang geleden. In Nederland werden
verschillende vlaggen met verschillende kleuren
gevoerd. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648)
kwamen de Noordelijke Nederlanden, met Willem I
(de Prins van Oranje) aan het hoofd, in opstand tegen
de koning van Spanje, Philips 11. Willem 1 voerde de
vlag`oranje-blanje-bleu'of`Prinsenvlag'naasteen
éénkleurige oranje vlag. Waarschijnlijk is deze

laatstevlagdevlagvanhetHuisvanoranje-Nassau.
Het Huis van Oranje-Nassau is in 1544 ontstaan.
Willem 1 erft dan alle bezittingen (o.a. het prinsdom
OrangeinFrankrijk)entitelsvanzijnneefRenéde
Chálons, die de eerste Nassauprins van Oranje is.
Willem 1 neemt de naam en titel van Oranje aan en

Het schip De Halve Maen, met schipper Henry Hudson. Hij zeilde in

1609 een rivier op (Iater de Hudsonrivier genoemd) in Nieuw

Nederland (Amerika). Aan de top van de voormast de rood-wit-

zwarte Amsterdamse stedenvlag met het wapen van Amsterdam.
Aan de middenmast waait de Statenvlag. Aan de achtermast een
oranje-wit-blauw-of Prinsenvaantje. En aan de achtersteven waait

de oranje-blanje-bleu-of Prinsenvlag met het teken van de

Amsterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
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houdt ook de naam van zijn eigen geslacht. Het wordt
dan Willem van Oranje-Nassau. In 1572, toen Willem
1 van Oranje stadhouder werd van Holland en
Zeeland, is de vlag oranje-blanje-bleu ontstaan.
De kleuren blauw en wit zijn de livreikleuren van het
prinsdom Orange. De oranje baan werd toegevoegd
als persoonlijk eerbetoon aan Willem 1, Vader des
Vaderlands. De volgorde van de kleuren werd in 1599
vastgelegd. De Republiek der Verenigde Nederlan-
den voerde de Statenvlag. Deze vlag had een geel-
kleurig doek waarop afgebeeld een rode leeuw met
blauwe tong, zwaard en pijlen.
Rond 1640 verandert de kleur van de bovenste baan
van de oranje-blanje-bleu regelmatig van oranje naar
rood. De kleuren rood, wit, blauw komen uit het
stamwapen van Oranje (zie blz.104, `Wapens,
vlaggen en zegels van Nederland'). Rond 1780 is de
kleur van de bovenste baan inzet van een politieke
strijd. De Oranjegezinden zweren bij oranje-wit-
blauw maar de patriotten bij het rood-wit-blauw.
Wanneer de Fransen in 1794 de Verlichting komen
brengen, wordt het oranje-blanje-bleu uitgebannen.
In 1796 besluiten de Staten-Generaal twee weken
voordat zij plaats moeten maken voor de Nationale
Vergadering van de Bataafse Republiek dat "voortaan
en in het toekomende de Nationaale Vlag van deezen
Staat zal zyn de gewoone en altoos in gebruik ge-
weest zynde Bataafse of zoogenaamde Hollandsche
Vlag, bestaande in drie evenwydige en horizontaale
Banden van gelyke Breedte, en van welke de boven-
ste rood, de middelste wit of ongekleurd, en de
benedenste blaauw gekleurd is".

Oranje-blanje-bleu of Prinsenvlag.

Tijdens het Koninkrijk Holland (1806-1810) met
Lodewijk Napoleon op de troon is ook het rood-wit-
blauw de nationale vlag. Maar als Holland in 1810
wordt ingelijfd bij Frankrijk wordt, hoe toevallig, de
vlag `op zijn kant gezet'. De nationale vlag is dan de
`tricolore' van Frankrijk die in 1789 is ontstaan.

Wanneer de Fransen in november lsl3 worden
verjaagd, verschijnen weer de oude vlaggen. Op veel

plaatsen worden effen oranje en horizontale rood-
wit-blauwe vlaggen buiten gehangen. Op het paleis
Noordeinde in Den Haag wordt de Hollandse vlag
(rood-wit-blauw) met een oranje strik aan de boven-
kant uitgestoken. Dit is het begin van een traditie
om, met een oranje wimpel boven de vlag, loyaliteit
aan het Oranjehuis te tonen. Wanneer koning
Willem 1 regeert, handhaaft hij de rood-wit-blauwe
vlag. Toch laait regelmatig een strijd op van Oranje-
gezinden, die de oranje-wit-blauwe vlag als nationaal
symbool willen zien. Pas op 19 februari 1937 tekent
koninginwilhelminahetKoninklijkBesluitwaarin
de kleuren van de vlag, rood-wit-blauw, worden
vastgelegd.

Statenvlag van de staten                   Statenvlag van de staten
Generaal begin 80-jarige oorlog.    Generaal, Bataafse Republiek.

Vlag van Noord-Holland
De vlag van Noord-Holland is net als de nationale
vlag een horizontale driekleur met in eerste instantie
de kleuren rood, geel, blauw. In deze kleuren heeft de
Noord-Hollandse vlag lange tijd officieus gewapperd.
Omdat deze horizontale kleurencombinatie te veel
op de nationale vlag lijkt, is de vlag aangepast in een
andere kleurvolgorde, n.l. geel, rood, blauw.
Op 22 oktober 1958 is de vlag officieel vastgesteld
door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Vlag van de Provincie Noord-Holland,

vastgesteld op 22 oktober 1958.

Defilévlaggen
ln l938 wordt ter gelegenheid van het 40-jarig
regeringsjubileum van koningin wilhelmina een
defilé gehouden. Veel dorpen uit Noord-Holland
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laten een speciale defilévlag maken. De vlag is
gebaseerd op de officieuze Noord-Hollandse vlag met
de kleuren rood, geel, blauw. De kleuren zijn ont-
leend aan het wapen van de provincie Noord-Hol-
land. De gemeenten plaatsen in het broektopkwar-
tier hun gemeentewapen. Ook de voormalige
gemeente Nibbixwoud en Wognum bestellen een
dergelijke defilévlag.

Defilévlag gemeente Nibbixwoud.

Defilévlag gemeente Wognum.

Pas later gaan veel gemeenten over tot een ontwerp
van een eigen gemeentevlag. Advies wordt gegeven
door de Hoge Raad van Adel in Den Haag. Na goed-
keuring en vaststelling door de raad wordt de vlag
ingeschreven in het vlaggenregister dat de Hoge
Raad van Adel bijhoudt. Daarin worden de beschrij-
ving, de ingekleurde tekening en het bestuursbesluit
opgenomen.

Gemeentevlag Medemblik
De vlag van de stad Medemblik is officieel vastgesteld
in de gemeenteraad op 30 juni l959.
De omschrijving luidt als volgt: "Een vlag van zes
schuine banen van gelijke breedte, afwisselend zwart
en geel. De diagonaal loopt van de broekingstop naar
de punt van het uitwaaiend gedeelte, vormend de
scheidingslijn van de beide middelste banen. In het
bovenkanton strekkend ter hoogte van ruim 1/3 der
totale vlaghoogte, geplaatst een blauwe gekanton-
neerde en geopende heraldische burcht."
De gemeentevlag is destijds op verzoek van het
college van burgemeester en wethouders ontworpen
door de heer K. Sierksma uit Muiderberg.
Op 26 maart 2007 heeft de gemeenteraad van de
nieuwe gemeente Medemblik de al bestaande
stadsvlag van Medemblik vastgesteld als de officiële
gemeentevlag.

Vlag van de gemeente Medemblik, vastgesteld op 26  maart 2007.

Gemeentevlag Nibbixwoud
Nibbixwoud laat eerder dan Wognum een gemeente-
vlag ontwerpen. Dit gebeurt "uit een oogpunt van
representatie en ter bevordering van de burgerzin"
en omdat "de instelling van een eigen vlag voor de
gemeente als insignia naast het wapen en de burge-
meestersketen wenselijk is". Aldus het raadsvoorstel.
Op 30 september 1969 besluit de raad van Nibbix-
woud een vlag in te stellen met als omschrijving:
"Twee banen van groen en blauw, in een lengtever-
houding van 1 : 2, met over het midden, ter hoogte
van 1/3 van de vlaghoogte, een gele baars."
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Vlag van de gemeente Nibbixwoud, vastgesteld op

30 september 1969.

De motivering van de vlag is als volgt: de gele baars
staat voor de drie baarzen uit het gemeentewapen
van Nibbixwoud. De `woudnaam' van de gemeente
geeft de, voor de hand liggende, mogelijkheid de
kleur groen aan de vlag toe te voegen. Het overwe-
gend agrarisch karakter van het dorp in die tijd,
wordt daarmee ook duidelijk getypeerd. In de
vlaggenkunde is de symbolische kleur voor water
groen en past daarmee uitstekend bij het visem-
bleem. De vlakverdeling is bewust vertikaal gekozen
omdat veel Nederlandse vlaggen horizontaal ver-
deelde vlakken hebben.
Het groen van de vlag moet donker van tint zijn. Het
blauw (zgn. verenigde naties-blauw) licht van kleur.
Het geel ®rinsengeel) dient weer donker te zijn.

Gemeentevlag Wognum
Zes jaar later dan de gemeente Nibbixwoud laat de
gemeente Wognum ook een vlag ontwerpen. In het
voorstel aan de raad "lijkt het college het wenselijk
om vooral ook in deze tijd (J975 red.) op enige
traditie te kunnen terugvallen."
De raad besluit op het voorstel van burgemeester en
wethouders en op het advies van de Stichting voor
Banistiek en Heraldiek op 23 september 1975 tot het
instellen van een gemeentevlag. De beschrijving
luidt: zes banen zwart-rood-zwart-rood-zwart-rood

Vlag van de gemeente Wognum,
vastgesteld op 23 september 1975.

met over alles heen
een leeuw in witte
contourlijn, met in
de rechterklauw
een groene knoes-
tige staf. De banen
geplaatst volgens de
broekdiagonaal.
De kleuren van de
vlag zijn ontleend
aan die van het

gemeentewapen. Het hoofdpatroon (de schuine
banen) is gekozen naar analogie van het patroon van
de gemeentevlag van Medemblik! De leeuw in
zogenoemd schaduwpatroon staat voor de twee
leeuwen in het wapen en draagt de kleuren van deze
beide leeuwen. De groene knoestige staf is als
zinnebeeld gekozen voor de boom in het wapen, en
als zinnebeeld (commandeursstaf) voor het burge-
meestersgeslacht commandeur dat bijna anderhalve
eeuw zijn stempel op het gemeenteleven heeft
gedrukt. Boom en commandeursstaf laten zich goed
samenvatten in een knoestige tak.

Gemeentevlag van de gemeente Wognum na de
herindeling
De vlag van de gemeente Wognum heeft niet lang
gewapperd. Op 1 januari 1979 vindt n.1. een grote
gemeentelijke herindeling plaats. Wognum, Nibbix-
woud en Zwaagdijk-West worden dan samengevoegd.
De Beleidsgroep Wognum en Nibbixwoud houdt zich
bezig met o.a. het nieuwe gemeentewapen en vlag. In
een brief van de Hoge Raad van Adel van 2 februari
1979 wordt een opzet gegeven voor een nieuwe
gemeentevlag. Helaas ziet de Hoge Raad van Adel de
vastgestelde vlag van Wognum daterend van 23
september 1975 over het hoofd. Bij de samenstelling
van een eventuele nieuwe vlag wordt uitgegaan van
de defilévlag van Wognum en de vastgestelde vlag van
30 september 1969 van Nibbixwoud. Het zwaarste
accent als uitgangspunt voor een vlag van de nieuwe
gemeente Wognum komt dan ook op Nibbixwoud te
liggen. Het ontwerp ziet er als volgt uit: twee banen
met afwisselende kleuren, zwart en rood, met over
alles heen een gele baars ter hoogte van l/3 van de
hoogte van de vlag.

zuart.      0 rood•\T\á,,

rood

--ge    .--    .         N ------      `---zuart

Het ontwerp heeft het niet gehaald. Men komt
erachter dat wognum wel degelijk een vastgestelde
vlag heeft, die van 23 september 1975. Het ontwerp
wordt aangepast en de nieuwe gemeentevlag luidt als
volgt: zes banen groen-blauw-groen-blauw-groen-
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blauw met over alles heen op 4/5 van de vlaghoogte
een leeuw, met in de rechterklauw een knoestige tak,
geheel in gele contourlijnen. De kleuren zijn donker-
blauw, heldergroen en warm ®rinsen)geel.

Gemeentevlag Wognum van 1979 tot 2007.

Dorps- en kernvlaggen
ln het raadsbesluit van de gemeente Medemblik van
26 maart 2007 worden naast de vaststelling van de
nieuwe gemeentevlag ook de gemeentevlaggen van
de opgeheven gemeenten aangemerkt als dorps/
kernvlag. Dat zijn de vlaggen van voor de herindeling
van 1979 van de toenmalige gemeenten Midwoud,
Nibbixwoud, Wognum en 'I\hrisk.
De dorpsraad van Wognum, in samenwerking met de
Hist. St. De Cromme Leeck, geeft gehoor aan het
raadsbesluit en stelt de voormalige gemeentevlag
zwart-rood met de leeuw in witte contourlijn vast als
dorpsvlag.
De dorpsraad van Nibbixwoud kiest de defilévlag uit
1938. De inwoners vinden deze vlag mooier dan de
officiële vlag die door de toenmalige gemeenteraad is
vastgesteld op 30 september 1969. Zwaagdijk-West
heeft geen vlag en laat een vlag ontwerpen.

Dorpsvlag uitgekozen in 2008 door de dorpsraad van Nibbixwoud.

Een vlag (ca.1955) van Nibbixwoud geschonken aan

de ijsbaan van Nibbixwoud.

Wapen en vlag Zwaagdijk-West
Drs. J.F. van Heijningen uit Utrecht heeft in mei
2008 het ontwerp van het wapen en de vlag voor
Zwaagdijk-West gemaakt. De dorpsraad van Zwaag-
dijk-West keurde beide goed en samen met de Hist.
St. De Cromme Leeck werden de vlaggen aange-
schaft. De beschrijving van het wapen luidt: keper-
vormig doorsneden van groen en goud met over de
deellijn een keper, langs zijn lange as golvend door-
sneden van zilver en blauw. De keper van boven
vergezeld van twee naast elkaar geplaatste peren van
goud en beneden van een geoorde rode sint-jakobs-
schelp.

Wapen van Zwaagdijk-West.

De verklaring van
het wapen is: de
gouden punt die
vanuit de schild-
voetoprijst
symboliseert de
Zwaagdijk. De
schelp staat voor
Sint-Jacobus, aan
wie de plaatse-
lijke kerk is
gewijd. Rood is
een van de
mo8elijke
heraldische
kleuren voor een
schelp. De

aansluitende keper bestaat uit twee golvende delen.
Deze delen symboliseren de meanderende Kromme
Leek in het weidegebied en de overtoom die ooit in
Zwaagdijk-West aanwezig was. De waterloop gaat
`over de dijk'. De Kromme Leek baant zich een weg

door en langs de zwaaggronden. Het groen daarbo-
ven is een uitbeelding van het woord `zwaag', dat
weiland of weidegebied betekent. Tegenwoordig
vormen fruitteelt en bloemen de motor van de
Zwaagdijkse economie. Als symbool daarvan is de
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peer opgenomen, om esthetische redenen in twee-
voud, rechts en links naast de keper. Peren hebben
van nature een goud- of groene kleur.

Een vlag is een verregaande vereenvoudiging van het
wapen. Vandaar dat het wapen eerst - en daarna de
vlag wordt ontworpen. Bij een wapen werkt men
langs de staande as, van boven naar beneden of van
beneden naar boven. In een vlag werkt men bij
voorkeur langs een liggende as, gaande vanuit de
stok-of broekzijde richting vlucht-of uitwaaiend
gedeelte.

De vlag van Zwaagdijk-West wordt als volgt beschre-
ven: in vier stukken broekgekeperd van geel, blauw,
wit en groen met dien verstande dat de boven- en
onderzijde van de vlag worden verdeeld in vier
stukken waarvan de lengten zich verhouden als
l:7:7:9. De top van de witte keper ligt op 23/24
vlaglengte, gerekend vanaf de stok-of broekzijde. Op
het geel een geoorde rode sint-jacobsschelp."
De volgende verklaring geeft Hans van Heijningen
over de vlag. De dijk is tegen de stokzijde geplaatst.
Daarnaast is, het profiel van de dijk volgend, de
blauw-wit gegolfde en meanderende Kromme Leek
geplaatst. Met het blauw langs de dijk wordt ook de
ooit aanwezige overhaal gesymboliseerd. Het witte
deel langs het groen benadrukt de plaats van de
Kromme Leek in het weidelandschap. De golvende
lijn is hier strak gehouden. Getracht is van de vier
kepers in de vlag een simpele vierkleur te maken. Van
de symbolen voor fruitteelt is afgezien. Het groen en
geel in deze vlag symboliseren ook de fruit- en
bloementeelt.
Het wapen en de vlag zijn niet vastgesteld door een
raadsbesluit van de gemeente. Vandaar dat het geen
officieel wapen en geen officiële vlag is. Beide staan
dus niet geregistreerd in de registers van de Hoge
Raad van Adel.

Vlag Wadway
Tijdens de kermis in Wadway wappert op het kermis-
terreinaljaarendagdevlagvanhetcomitévolks-
vermaak. Inwoner Piet Huisman wilde op enig
moment ook graag een `Wadwayer vlag'. Na inventa-
risatie onder de Wadwayers bleek er genoeg animo te
zijnomvoorbelangstellendenvlaggentebestellen.
Er moest wel een nieuw ontwerp komen. De vlag van
het Comité Volksvermaak was moeilijk na te maken.
Jos en Nico Blank, geboren Wadwayers, hebben de
Wadwayervlagontworpen.
De vlag toont een wapen met daarin een leeuw, een
vogel en daaronder twee vissen. De kleuren zijn geel,
rood en groen. De leeuw staat voor moed, trots en
kracht. Eigenschappen die bij de gemiddelde Wad-
wayer ruimschoots aanwezig zijn. De vogel staat voor
eigenzinnigheid en vrijheid. Het is n.l. een vreemde
vogel die perfect de Wadwayer eigenheid en onafhan-
kelijkheid weergeeft. Het is immers de Republiek
Wadway. De twee vissen verbeelden de dieren uit het
Zwet, het water dat Wadway doorkruist.
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Vlag van de Republiek Wadway.

De kleur rood is genomen omdat het de kleur voor
passie en liefde is. Passie voor de volksspelen. Liefde
voor de gemeenschap Wadway. De kleur groen
symboliseerthetweiland.Wadwaybetekentlaagge-
legen weide. De kleur geel verbeeldt de producten
van het Wadwayer land. Graan, tulpen, ma.i.s, bier en
8ele vla.
De vlag is gepresenteerd in het 75e jubileumjaar van
de volksspelen in 2006. In 2007 krijgt De Cromme
Leeck, uit handen van Ton Ootes, voorzitter Comité
Volksvermaak, de Wadwayer vlag aangeboden.

Bronnen:
Internetsite: www.crwflags.com

lnternetsite: www.hogeraadvanadel.nl

lnternetsite: www.willemvanoranje.com

lnternetsite: www.vlaggeninformatie.nl

lnternetsite: www.wikipedia.nl

T. van der Laars, Wapens, vlaggen en zegels van Nederland
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