
 

Smedema
Blazoenering:

In blauw een zilveren linkerschuinbalk, beladen met een rood zwaard; de balk van boven vergezeld
van een aambeeld en van onderen van een mercuriushelm, alles van goud. Het wapen hangende aan
een zwarte riem aan een ‘oranjetak’. 

Motivatie: Gebruikt zijn de kleuren van het wapen van Dongeradeel (en van de Friese vlag), de linkerschuinbalk van zilver met
het rode zwaard symboliseert het ‘Kollumer oproer’ waar Johannes Wessels aan deelnam en voor werd gearresteerd, ook
symboliseert het de strijdlust en doortastendheid van de familie. De kleur rood geeft aan het bloed wat toen helaas is gevloeid
en wat ook de kleur is van het ‘pompebled’ in de friese vlag. Het aambeeld is als teken voor de grofsmid die hij was en waaruit
de naam ‘Smedema’ is ontstaan. Het geeft ook aan de degelijkheid en het technisch inzicht wat in de familie veelvuldig
voorkomt. De ‘mercuriushelm’ staat voor ‘koopman’ en handelsgeest, hij had een eigen smederij en veel familieleden hebben
eigen bedrijven. De ‘oranjetak’ staat voor het ‘prinsgezind’ zijn wat min of meer de reden van het ‘Kollumer oproer’ was, maar
staat ook voor loyaliteit. 

Bovenstaand wapen is aangevraagd door Hans Smedema, rechtmatig afstammeling van ‘Johannes Wessels’, geboren te
Leeuwarden op 27 maart 1948, die alle afstammelingen van ‘Johannes Wessels’ conform heraldische regels het recht geeft dit
te gebruiken. Ingediend en goedgekeurd door de ‘Fryske Rie foar Heraldyk’ te Leeuwarden en opgenomen in het ‘Genealogysk
Jierboek’ van 2004. 

Het mag uitsluitend worden gebruikt door alle agnatische (rechtstreekse manlijke lijn) afstammelingen van ‘Johannes Wessels’
geboren te ‘Morra’, gemeente ‘Oostdongeradeel’ op 16 december 1764. Deze nam op 13 december 1811 de naam ‘Smedema’
aan. Hij was op 24 mei 1801 getrouwd met ‘Lutske Geerts’ geboren te ‘Westergeest’ in 1774, wiens familie in 1811 de naam
‘Ludema’ aannam. ‘Johannes Wessels’ overleed op 20 februari 1827 te ‘Morra’ en zijn vrouw ‘Lutske Geerts’ overleed op 19
mei 1840 ook te ‘Morra’. 

Het wapen is getekend conform heraldische eisen door ‘Rudolf J. Broersma’, tekenaar ‘Fryske Rie foar Heraldyk’.


