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Nummer 01/maart 2012 
 

Nieuwsbrieven van de Stichting ‘De Grijpvogel’ beogen geïnteresseerden te informeren over 
wetenswaardigheden in het licht van het doel van de stichting en over onder handen zijnde 
initiatieven respectievelijk projecten. Ik stel het op prijs dat er naar hartenlust op de inhoud 
wordt gereageerd en er bestaat geen enkel bezwaar tegen dat de nieuwsbrieven ook worden 
doorgestuurd aan andere (potentieel) geïnteresseerden. 
Frans Wuijts 

 
1. OVER DE STICHTING ‘DE GRIJPVOGEL’ 

 
De Stichting ‘De Grijpvogel’ heeft ten doel:  
a. het bevorderen van kleinschalige economische, sociale en culturele ontwikkelingen in 

de provincie Friesland; 
b. het bevorderen van het nemen van initiatieven ook door anderen in dezelfde geest 

en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin van het woord verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De met nadruk niet commerciële stichting 
biedt een platform om kennis te delen en deskundigheid te verdiepen, een 
gelegenheid tot verbinding, tot inspireren en geïnspireerd te raken. Het platform 
staat in beginsel open voor iedereen die het doel van de stichting onderschrijft en dit 
wil ondersteunen;  

c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  
a. het nemen van initiatieven; 
b. het vormen van initiatief-, studie- en werkgroepen; 
c. het organiseren van thema- en ontmoetingsbijeenkomsten;  
d. het naar buiten te treden via media.  

 
De Stichting ‘De Grijpvogel’ is opgericht op 3 februari 2012. 
 

2. EERSTE INITIATIEF 
Het eerste initiatief van de Stichting ‘De Grijpvogel’ betreft het doen herstellen van een 
16-tal beschadigde gevelstenen met het wapen van de gemeente Ooststellingwerf, zo 
veel mogelijk volgens de richtlijnen van het oorspronkelijke ontwerp en met behulp van 
fondsenwerving en andere schenkingen. 
 
3. COMITÉ VAN AANBEVELING 
Onderstaande personen hebben zich bereid verklaard het initiatief te ondersteunen als 
lid van een Comité van Aanbeveling i.o.: 
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 Karst Berkenbosch   Schrijver, cabaretier en creatief denker 

 Henk Bloemhoff    Taelkundige en heufddocent NHL Hogeschool 

 Hendrik Betten    Presentator Radio Odrie en mediacorrespondent 

 Jouke Jongsma    Directeur Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen  
      in Friesland 

 Hiltsje Jongsma    Dichteres en coach 

 Johan Veenstra   Schriever en verhaeleverteller 
 

4. INGEZONDEN 
In de Leeuwarder Courant van 11 maart 1965 verscheen een kritisch  ingezonden stuk 
over het wapen van Ooststellingwerf van de hand van de heer A.B. Dull tot Backenhagen: 

 
WAPEN VAN OOSTSTELLINGWERF  
Leeuwarden, A.B. Dull tot Backenhagen*; 11 maart 1965 

In de pers in ons noorden kon men lezen dat voor de gemeente Ooststellingwerf 
speldjes werden geslagen voor culturele doeleinden o ook ter gelegenheid van het 
afscheid van de bekende de Heraldicus burgemeester mr. G. A. Bontekoe. Van hem is 
bekend het prachtige  en niet te onderschatten werk voor de gemeentewapens van 
Drenthe. 
De Raad voor de Wapenkunde in Friesland, de Fryske Rie foar Heraldyk (FRfH) 
ondersteunt gaarne dergelijke spontane acties en beveelt ze bij andere 
gemeentebesturen en instanties aan. Echter dient dan wel terdege ‘kitsch’ voorkomen te 
worden, vooral bij eventuele uitvoeringen van overheidsheraldiek aangezien hierin door 
allerlei fabrikanten, uitgevers en drukkers vaak de meest spectaculaire onzin wordt 
verkocht. 
Zeer helaas zien wij hierin teveel voorbeelden van foutieve heraldiek. Zo 
zijn ook sinds enige jaren in de uitvoering van het wapen der gemeente Ooststellingwerf 
een drietal fouten aan te wijzen. 
1.  In de wapenkunde heeft – anders dan bij de leeuw - de griffioen zijn staart 

neerwaarts geslagen; 
2. De griffioen heeft volgens de moderne tekeningen van het gemeentebestuur de 

opgetrokken trokken voorpoot ‘gebroken’, deze dient natuurlijk te ‘klimmen’; 
3. De kroon is sinds de laatste jaren foutief een gewone dorpengemeentekroon; dit 

hoort een Friese Grietenijkroon te zijn, zoals deze onlangs bij Koninklijk Besluit van 26 
november 1964 wederom is vastgesteld geworden op het nieuwe wapen van 
Hemelumer Oldeferd; 

4. Voorts is een twistpunt de groene grasgrond waarop de griffioen staat. In de vele 
slordige en vaak onjuiste wapenacten van de Hoge Raad van Adel staat zoals hier in 
die van Ooststellingwerf geen grasgrond beschreven terwijl diverse oude tekeningen 
deze wel geven als een geheel-de-schildvoet-vullende grasgrond.  

Moderne uitvoeringen van Ooststellingwerf doen het soms geheel zonder deze grond en 
nu de laatsten met een ‘zwevende’ -grasgrond los van de schildrand. De FRfH raadt aan 
om allerlei lukraak gefabriceer van wapens te voorkomen. Een dergelijk ‘versieren’ is in 
onze tijd uit de tijd.  
*A.B. Dull tot Backenhagen 
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18 september 2009 , pag. 13 Leeuwarder Courant 
LEEUWARDEN - De heraldicus Anton Dull tot Backenhagen is woensdag in zijn 
woonplaats Leeuwarden overleden. Hij is 88 jaar geworden. Dull tot Backenhagen 
werkte zijn hele leven bij de voormalige gemeente IJlst, waar hij onder meer ambtenaar  
van de burgerlijke stand was. In Friesland was hij vooral bekend als kenner van de 
heraldiek, de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van wapenschilden. 
Jarenlang nam hij een belangrijke positie in binnen de Fryske Rie foar Heraldyk. 
Dull tot Backenhagen werd vaak te hulp geroepen bij restauraties. Zo gaf hij in 
Leeuwarden advies over het Amelandhuis, het Stadhouderlijk Hof en de Kanselarij. Ook  
bij de restauraties van herinneringstenen en rouwborden in kerken werd vaak een 
beroep op hem gedaan. 
Voor zijn publicaties over Belgische heraldische kwesties werd hij in dat land 
onderscheiden met het Commandeurskruis Belgisch-Spaanse Ordre du Mérite. In 
Nederland werd Dull tot Backenhagen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. 

 
Onderstaande voorbeelden brengen de verschillen, die de heer Dull tot Backenhagen 
benoemt, tot uitdrukking: 
 
 

                            
Hoge Raad van Adel 1818  Gemeente 1980 (links)       Fryske Rie (rechts) 
 
 

                                                      
Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910   Wapen in Koffie Hag albums +/- 1930     

 

 
 
 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Oldenkott
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Koffie_Hag_albums
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ooststel.gif
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ooststellingwerf1.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ooststellingwerf.ok.jpg
http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ooststellingwerf.hag.jpg
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Vlag Ooststellingwerf 1963           Oude stadhuis Oosterwolde 
 
 
 
 

                                                                           
     Radio Odrie                        School Oldeberkoop                       Oude school Nijeberkoop          

 


