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Betreft: Het nieuwe gemeentewapen van Noordwijk 

 

 

Geachte leden van de Raad 

 

Onder de ingekomen stukken voor de Gemeenteraad bevindt zich een raadsvoorstel (zaaknummer 6698) 

voor een nieuw wapen voor de Gemeente Noordwijk. Jammergenoeg zijn er een paar onvolkomenheden 

in het voorstel geslopen.  

Bij voorstel nr. 2 wordt vermeld: Het tweede ontwerp grijpt terug op het oude gemeenschappelijke wapen 

van de beide heerlijkheden Noordwijk en Noordwijkerhout, namelijk de zwarte leeuw op een zilveren 

schild. Dat is een stelling die helaas niet te onderbouwen is. De wapens (zo die er al waren) van de oude 

heerlijkheden zijn simpelweg niet bekend, en dan kan er ook niet op worden teruggegrepen. Het advies 

van de Hoge Raad van Adel is op dit punt wat verwarrend, mogelijk wordt gedoeld op de wapens van de 

ambachtsheren van beide heerlijkheden, daarover later meer.  

Voorts wordt gesteld: de leeuw lijkt meer op de leeuw uit het wapen van Noordwijkerhout. Dat is niet zo: 

de leeuw in voorstel 2 is gewoon de leeuw uit het oude gemeentewapen van Noordwijk – die van 

Noordwijkerhout was immers van goud. Kortom, voorstel 2 is het oude Noordwijkse wapen, waaraan een 

kroon is toegevoegd. Niet bepaald een typisch Noordwijkerhouts element want, zie het raadsvoorstel, een 

kroon is gebruikelijk en het was door Noordwijk nagelaten die aan te vragen. 

 

In 1815 heeft het toenmalige gemeentebestuur van Noordwijk als wapen voorgesteld een zwarte leeuw op 

een wit veld, waarvan, zo vermeldde men er zelf bij, de herkomst onbekend was. Zo staat het letterlijk in 

de aanvraag en dus was het nu niet bepaald een (historisch) onderbouwde keuze van de Noordwijkers. 

Het kan echter wel teruggrijpen op de wapens van de ambachtsheren van Noordwijk en Noordwijkerhout, 

maar daarbij is vergeten dat in die wapens de leeuw, zoals dat in heraldische termen heet, rood getongd 

en genageld was. Het oude gemeentewapen van Noordwijk heeft daardoor geen correcte historische 

achtergrond. En dat gold ook al, zie het advies van de Hoge raad van Adel, voor het wapen van de 

gemeente Noordwijkerhout. 

 

Beste gemeenteraadsleden, u heeft nu een unieke kans om die historische onvolkomenheden recht te 

zetten door, via een beperkte toevoeging aan voorstel 2, het nieuwe wapen van Noordwijk de leeuw te 

voorzien van een rode tong en nagels.  

Daarmee wordt pas met recht teruggegrepen op het oudst bekende gekleurde wapen van een van de leden 

van de familie Van Noordwijk, aangetroffen in het Wapenboek van Bellenville uit circa 1350. Tevens 

wordt daarmee méér recht gedaan aan Noordwijkerhout, want de betreffende Jan van Noordwijk was 

immers ambachtsheer van die plaats. Twee vliegen in één klap dus. 

Overigens komt de rood getongde en geklauwde leeuw ook terug in de wapens van de latere 

ambachtsheren van Noordwijk, uit de familie Van de Boekhorst. Deze leeuw heeft dus zijn wortels in 

beide heerlijkheden. Beide wapens zijn te zien op de hieronder ingevoegde afbeeldingen, met onderaan 

ook nog een voorbeeld uit het Wapenboek Leblanq. 

 

Noordwijk, 13-10-2019 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 



 


	Word-bladwijzers
	a6
	QuickMark


