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Wapen:  "Van twee stukken zwart en blauw, de doorsnijdingslijn gevormd door een 
gouden, gestileerde waag, een onderdeel van een Friese klok; in het zwart een gouden 
posthoorn, geopend en gemond van rood en in het blauw een gouden anker."  
 

Helmteken:  een vlucht van, goud en zwart.  

Helmkleed:  blauw, gevoerd van geel. 
 
Ontwerp:  J.C. Terluin in samenwerking met de heer J. I. Wagenmakers. 

Maandag 8 april 2002. 
 

Inzender:  de heer J. I. Wagenmakers,  De Hegen 36, 7824 XC EMMEN. 
Telefoon 0591 - 622482.  

Het wapen mag gevoerd worden door de nakomelingen van Leendert Clasis.  

Motivatie:  Centraal in het wapen staat de "waag", een onderdeel in de Friese klok. Het 
is een belangrijk deel van deze kIok. Leendert Clasis, wonende in Sneek in 
het midden van de 18de eeuw, maakte dit onderdeel en noemde zich 
hiernaar Wagenmakers.  

Deze waag is in het wapen een herautstuk geworden en wel van goud, want dit onderdeel, 
evenals de andere onderdelen, werd van geel koper gemaakt, zodat de kleur goud heel 
passend is. 

De familie is later ook in Lemmer komen wonen, waar men werkzaam was in de sleep-
vaart. Van hieruit is de familie via de Zuiderzee naar alle windstreken uitgevaren, waarbij 
hun beroep meeging. Als symbool voor dit beroep is het anker gekozen. Een gouden anker 
op blauw. Blauw is de kleur van het water en komt tevens als hoofdkleur in het dorps-
wapen van Lemmer voor. 

Leden van de familie zijn in enkele generaties werkzaam geweest bij de Posterijen. Als 
symbool hiervoor staat in: bet bovenste deel van bet schild een gouden posthoorn, rood 
geopend en gemond op een zwart veld. De kleuren zwart en goud zijn ontleend aan de 
stadskleuren van Sneek, de stad van herkomst. Het rood in de posthoom is de geeigen-de 
kleur van de Posterijen in Nederland.  
Het helmkleed is blauw, gevoerd van geel, de kleuren uit het onderste deel van het 
schild en tevens de kleuren van Friesland, de provincie van herkomst. Het helmteken, 
een goud-zwarte vlucht, verwijst naar de Friese halve adelaar in het wapen van Sneek 
en draagt tevens de kleuren van die stad.  

HET  WAPEN  
WAGENMAKERS. 
 

 


