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Wat betekent het dorpswapen? 

 

Het wapen van Jirnsum is afgeleid van dat van de voormalige gemeente Rauwerderhem 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rauwerderhem en het wapen van de heilige Mauritius, aan wie de 

kerk op de oude dorpsterp was gewijd http://nl.wikipedia.org/wiki/Mauritius_%28heilige%29 

De golvende zilveren baan staat voor de rivier de Boarn. Rood is de hoofdkleur van de 

gemeente Rauwerderhem. Het blauwe klaverkruis in het midden is het teken van Mauritius. 

Het wordt ook wel Mauritiuskruis genoemd. 

 

Vaststelling van het dorpswapen 

 

Bij gemeenteraadsbesluit van 8 december 1985 zijn een wapen en een vlag vastgesteld voor 

de 18 dorpen van Boarnsterhim. Van sommige dorpen waren al wapens bekend. De andere 

(waaronder Jirnsum) zijn ontworpen door de Fryske Rie foar Heraldyk en geregistreerd in het 

“Genealogysk Jierboekje 1986” van de Fryske Akademy, publicatienummer 662. 

 

Bron: Overzicht van dorpswapens en –vlaggen in Fryslân 

http://www.fryske-akademy.nl/nl/undersyk/wurkferbannen-en-

wurkgroepen/heraldyk/oersjoch-fan-de-doarpswapens-en-flaggen-yn-fryslan/ 

 

Bron: Genealogysk Jierboekje 1986 – side 108/110 

“Yn read in sulveren dwarsbalke mei slaggen deryn, belein mei in blau klaver- of Mauritius-

krús. As basis hat it wapen fan de opdoekte gemeente Raerderhim tsjinne, mei op de dwars-

balke it teken fan de hillige oan hwa’t de Jirnsumer tsjerke tawijd wie.” 

 

 
 

Het officiële wapen van Jirnsum 
 

In rood (keel) een gegolfde zilveren dwarsbalk, daarop een 

blauw klaver- of Mauritiuskruis.  

Deze afbeelding is gebaseerd op de officiële tekening 

(zwart/wit), die de juiste vorm en verhoudingen weergeeft.  

 

Doarp oan de rivier 

 

Aan dit wapen is de dorpsslogan toegevoegd. De combinatie 

bij voorkeur gebruiken in het weergegeven lettertype. Dit 

geeft namelijk een goede herkenbaarheid (en leesbaarheid) 

bij gebruik in / op uiteenlopende media (digitaal, drukwerk, 

borden, ansichten, souvenirs, etc).    

 
Toelichting heraldische kleuren 

 

Zie voor de heraldische basiskleuren  http://nl.wikipedia.org/wiki/Heraldische_kleur  

Van oorsprong werden schilden gebruikt als herkenningsteken op het slagveld. Dit gebruik ontstond aan het 

begin van de twaalfde eeuw. Contrast is daarbij belangrijk. In de heraldiek wordt daarom een beperkt aantal 

kleuren (harde basiskleuren) gebruikt.   


