
NIEUWSBRIEF STICHTING ‘DE GRIJPVOGEL’  

Correspondentieadressen: Bovenweg 32, 8422DH Nijeberkoop en info@stichtingdegrijpvogel.nl 

 
Nummer 12/februari 2013 
 

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 

 
ENKELE BERICHTEN 
 
Nieuw ontwerp voor de spreuk ‘Iuste iudicate filii hominum’ 
 
Op het oude gemeentehuis prijkte deze spreuk boven de hoofdingang. 
 

 
 
Om even het geheugen op te frissen: tijdens een vergadering van de 
Raadscommissie Ruimte op 12 juni 2012 stelde mw. Lien Dankbaar de vraag waar 
de letters van de spreuk ‘IUSTE IUDICATE FILLI HOMINUM’ (‘Oordeelt rechtvaardig, 
Gij mensenkinderen’) na de verbouwing van het oude gemeentehuis waren 
gebleven. Niemand bleek het te weten en aldus zette de Stichting ‘De Grijpvogel’ een 
speurtocht in met als resultaat dat ze werden gevonden in het kleine ketelhuis van 
de gymzaal aan de Weemeweg. Buitendienstmedewerkers Melle de Boer en Piet Hof 
hadden zich erover ontfermd. 
Op verzoek van wethouder Sierd de Boer is daarna een werkgroep aan de slag 
gegaan, bestaande uit beeldend kunstenaar Liduin van Noord uit Nijeberkoop, 
schrijver, cabaretier en creatief denker Karst Berkenbosch uit Oudehorne en 
inititator van de Stichting ‘De Grijpvogel’ Frans Wuijts uit Nijeberkoop, om voor 
deze spreuk een nieuwe oplossing te bedenken. Zij hebben de laatste maanden met 
gebruikmaking van de bestaande letters een geheel nieuw ontwerp gecreëerd.  
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Dat was ook noodzakelijk aangezien de bestaande letters niet kunnen worden 
herplaatst op de ronde gevel van het nieuwe gemeentehuis. Het gietijzeren materiaal 
van de spreuk leent zich niet voor ronding en ook het herplaatsen van de spreuk 
binnen het gemeentehuis is geen geschikte optie. 
Inmiddels heeft het College van B&W het nieuwe ontwerp omarmd, voor de 
uitvoering ervan een geldbedrag beschikbaar gesteld en tevens de werkgroep 
gevraagd deze uitvoering voor te bereiden. Hoe het ontwerp eruit ziet, blijft nog even 
een verrassing. Wel kan al worden aangegeven dat de historie van de Stellingwerven 
erin is verwerkt (de spreuk stond al op oude Stellingwerfse zegels in de 14e eeuw), 
dat er in het nieuwe ontwerp een verbinding wordt gelegd tussen verleden, heden en 
toekomst, dat de spreuk prominent zichtbaar zal worden en voor ambtenaren, 
gemeenteraadsleden en ingezetenen van Ooststellingwerf zowel letterlijk als 
figuurlijk een steun in de rug kan worden. U gaat er zeker meer over horen in de 
komende tijd!  
 
GEDICHT ‘Oons waopen’  
(Bron: ‘De Ooststellingwerver’ van 19 mei 1939; het gedicht is van de hand van H.J. 
Bergveld uit Oosterwolde….O. en B., zie onderaan gedicht).  
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Hendrik Johannes Bergveld (1902-1966) was een bekende Stellingwerfse schrijver 
en dichter, die als een van de eersten regelmatig en volgens een vast woordbeeld in 
het Stellingwerfs schreef. Blijkens de inhoud van het gedicht was Bergveld op de 
hoogte van de poging tot wijziging van het gemeentewapen door oud-burgemeester 
Bontekoe.    
Het gedicht werd in de Ooststellingwerver gepubliceerd; dit was ruim een week 
nadat de gemeenteraad van Ooststellingwerf op 11 mei 1939 een voorstel van oud-
burgemeester Bontekoe tot wijziging van het gemeentewapen had geaccepteerd. Op 
basis van een historische inventarisatie van oude zegels en afbeeldingen van het 
wapen had Bontekoe de volgende wijziging voorgesteld: 
‘In azuur een omgewende, gaande, ongevleugelde griffioen van goud, de staart over 
de rug dragend, aan de schildvoet vergezeld van een penning, geheel vrijstaand van 
den griffioen, eveneens van goud, beladen met een pentagram van sabel, waarvan de 
punten den rand raken en één punt naar boven is gericht. Het schild gedekt met een 
gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen’.  
Voortvarend als hij was, stuurde Bontekoe meteen al op 12 mei een dergelijk 
verzoek aan de Koningin. Zowel de ‘Minister van Algemeene Zaken’ als de ‘Hooge 
Raad van Adel’ wezen het verzoek van de hand ‘aangezien voor inwilliging van het 
verzoek geen termen aanwezig zijn’. 
 
PARELS IN DE KROON: vervolg 
 

Op oude grietenijkaarten van Schotanus à Sterringa (Bernardus) uit de 17e en begin 
18e eeuw zijn grietenijwapens te zien met kroon en twee trosjes van drie parels, 
conform de beweringen van het lid van de ‘Fryske Rie foar Heraldyk’, heraldicus 
Anton Dull tot Backenhagen reeds in de ’60-er jaren van de vorige eeuw. Hij 
bestreed de opvatting van oud-burgmeester Bontekoe als zouden grietenijwapens 
van de 16e tot de 18e eeuw slechts hoogst sporadisch zijn gebruikt. 
Bernardus Schotanus à Sterringa werd geboren in Franeker in 1639 en overleed te  
Leeuwarden in 1704. Hij was zoon van historicus Christiaan Schotanus à Sterringa, 
studeerde in Franeker letteren, filosofie, medicijnen en wiskunde en vestigde zich als 
arts in Leeuwarden. Hij had het toezicht op de landmeters Sjoerd Ates Haacma en 
Sytse Gravius, die gedurende de jaren 1658-1662 in opdracht van Gedeputeerde 
Staten van Friesland kaarten maakten van de Grietenijen van Friesland. De 
gedeputeerden hadden deze opdracht gegeven op voorstel van de vader van 
Bernardus, Christiaan Schotanus. Gedeputeerde Staten waren echter niet tevreden 
met het resultaat. In 1664 verscheen de eerste atlas, 'Beschrijvinge van de 
Heerlijckhydt van Friesland' van Christiaan Schotanus. In 1682 ontving Bernardus 
Schotanus opdracht van Gedeputeerde Staten de grietenijen opnieuw te karteren. In 
1698 kwam deze atlas uit: 'Friesche Atlas vertoonende (...)'. De oplage van 125 bleek 
te klein. In 1718 verscheen een herdruk bij Francois Halma te Leeuwarden., 
literatuur: - C. Koeman, Geschiedenis van de kartografie van Nederland (Alphen aan 
den Rijn, 1983), pp. 99-100 - J.J. Kalma, Bij de Friese atlas van Schotanus-Halma 
(Leeuwarden-Amsterdam, 1970) - J. Keuning 'Bernardus Schotanus à Sterringa, zijn 
leven en kartografisch oeuvre' in: De Vrije Fries 42 (1955) pp. 37-87. - Jaarboek Fries 
Scheepvaart Museum 1966, p. 21 
http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/nl/zoeken-in-de-
collectie/indeling/lijst/start/36/trefwoord/Subcategorie/kaarten/trefwoord/Trefwoo
rden/Friesland  
 
 
 

http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/nl/zoeken-in-de-collectie/indeling/lijst/start/36/trefwoord/Subcategorie/kaarten/trefwoord/Trefwoorden/Friesland
http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/nl/zoeken-in-de-collectie/indeling/lijst/start/36/trefwoord/Subcategorie/kaarten/trefwoord/Trefwoorden/Friesland
http://www.friesscheepvaartmuseum.nl/nl/zoeken-in-de-collectie/indeling/lijst/start/36/trefwoord/Subcategorie/kaarten/trefwoord/Trefwoorden/Friesland
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DE RODE BAL MET ZESPUNTIGE STER  
 
Wij verleggen onze aandacht nu naar de rode bal met de zespuntige gouden ster 
(hexagram?) in het Wapen van Ooststellingwerf. Daarover heerst wellicht de meeste 
onduidelijkheid. Die onduidelijkheid zit niet alleen in de veronderstelde betekenis. 
Is het slechts een hexagram of is er sprake van een diepere betekenis? Slechts 
sporadisch krijgt deze figuur in de aangetroffen bronnen een benaming, zoals ‘zegel 
van David of ook wel van Salomo’. Doorgaans wordt er echter gesproken over een 

‘penning’ of een ‘ring’ of er wordt een enigszins vage aanduiding genoemd zoals ‘een 
cirkel, waar binnen twee over elkander liggende driehoeken; men vindt dezen 
dubbelen driehoek ook reeds op Gallische munten en op verscheidene der te Franeker 
gevondene Frankische penningen’.  
Ook is het de vraag waarom de ster in het Ooststellingwerfse wapen zespuntig zou 
moeten zijn en waarom van goud, terwijl er in het verleden – afhankelijk van de 
verschillende bronnen – zeker in de vroegste tijden afwisselend met de zespuntige 
ster ook sprake was van een vijfpuntige ster. Deze vinden we bijvoorbeeld ook nog 
steeds afgebeeld in het wapen van Weststellingwerf. Die  ster is van zilver. Vanwaar 
die verschillen? We gaan een poging doen er enig licht op te doen schijnen. Behalve 
enkele oude afbeeldingen lijkt er voorlopig, voor zover wij hebben kunnen nagaan, 
in de schaarse bronnen over het wapen weinig of geen verklarende tekst 
beschikbaar.  
 
De afbeeldingen van de ‘penning’ vóór 1962 
In 1962 werd het gemeentewapen door een herhaalde poging van oud-burgemeester 
Bontekoe gewijzigd. Hoe hij hiertoe te werk ging, komt in een volgende nieuwsbrief 
aan de orde. Hij deed zijn inventarisatiewerk in de voor- en naoorlogse tijd zonder 
internet e.d. tamelijk grondig. 
In zijn correspondentie met o.a. de Hoge Raad van Adel beschreef hij bijvoorbeeld 
12 bronnen uit het Rijksarchief te Leeuwarden daterend van 1408 tot 1818. Zijn 
doel was om het wapen in de historisch meest oorspronkelijke vorm terug te 
brengen. Daar is iets voor te zeggen, hoewel deze keuze ook kan worden 

gekarakteriseerd als het invullen van zijn persoonlijke voorkeur. Daarbij ging hij 
dus wel grondig te werk, maar niet steeds accuraat. Dat zal ik later onderbouwen. 
Laten we eerst eens wat nader bekijken, wat hij heeft gevonden, vooral wat betreft 
de ‘roode bal, beladen met een gulde star’. De beschrijvingen bij de afbeeldingen zijn 
van zijn hand. 
 

 1408 Zegel:  
 
 
 

‘Tusschen voor- en achterpooten komt een 
ring voor, waarin een pentagram, met de 
punt naar boven, dat de rand raakt’ (op de 

afbeelding helaas niet goed zichtbaar) 
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 1485 Zegel: Friesche oudheden W. Eekhoff (niet in de correspondentie van 
Bontekoe aangetroffen) 

 
         ’Tusschen voor- en achterpooten, vrij van 

de dierfiguur bevindt zich een ring, 
waarin een ongeveer op een punt staand 
pentagram, vrij van den rand’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 1597 Het Burmaniaboek:  
 

 
‘Tusschen voor- en achterpooten, maar geheel vrij van de dierfiguur bevindt 
zich een ring, waarin een op de punt staand hexagram (?) is aangebracht, 

dat den rand raakt’.  
 

 1622 Kaart van Friesland van Adrianus Metius en Gerardus Freitag, 
vastgehecht in de Chronique van Vrieslant van Pierius Winsemius (1622):  
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‘Tusschen voor-en achterpooten, maar geheel vrij van de dierfiguur bevindt 
zich een ring, waarin een op de punt staand hexagram (hierboven), aan alle 
punten flink vrij van den rand geteekend’. (terwijl bij Winsemius op de 
afbeelding in zijn tekst hieronder een pentagram in houtsnede is getekend 
volgens de zegel van 1485). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1622 – 1664 Wapenboek van Roorda:  
 

 
 

‘Tusschen voor- en achterpooten is een penning geplaatst 
van goud, beladen met een hexagram van sabel (?), juist 
vrij van den rand’. (sabel in een heraldiekteken is de kleur 
zwart, weergave met horizontale en verticale arcering of 
effen zwart; mogelijk heeft Bontekoe een ongekleurde versie 
bekeken). 

 
 

 1664 Kaart ‘De Beschrijvinge van de Heerlijckheijdt van Frieslandt enz.’ van 
Christianus Schotanus:  
 

‘Tusschen voor- en achterpooten een ring, beladen met 
een op een punt staand hexagram, dat den rand raakt’. 
(Interessant detail: de trosjes van drie parels op de kroon! 
van het wapen van ‘Stellingwerf Oosteynde’ al in de 17e 
eeuw). 
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 +/- 1670 – 1676 Stamboek, opgemaakt door Sybolt van Adélen van 
Cronenburgh: ‘Tusschen voor-en achterpooten een ring, beladen met een op 
een punt staand hexagram, vrij van den rand’. (nog geen afbeelding van 
gevonden). 
 

1682 – 1698 Atlas van Bernhardus Schotanus à Sterringa: ‘Tusschen voor- 
en achterpooten een ring, beladen met een ongeveer op een punt staand 
pentagram, dat de rand raakt’. (Ook hier weer de kroon met twee trosjes van 
drie parels! En de grasgrond verschijnt.(  
 

 1705 Wapenkaart van Vrieslant: ‘Tusschen voor- en achterpooten een 
penning van keel, belegd met een hexagram, opgevuld met goud, zeer ver vrij 
van den rand’. (nog geen afbeelding van gevonden). 

 

 1718 Atlas van Bernhardus Scotanus à Sterringa (nieuwe editie van de atlas 
van 1682 – 1698):  
 

‘Tusschen voor- en achterpooten een penning van 
sabel met gouden rand en een pentagram, ook van 
goud, ongeveer op een punt staande’. (Het gaat hier 
om dezelfde afbeelding als in 1698, maar dan met 
kleur).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1719 Copie van het hs.Conscriptio Exulum van 1580 (door A,W.(?) Clant): 
‘Tusschen voor- en achterpooten een gouden penning, beladen met een 
zwart, op één punt staand hexagram’. (Nog geen afbeelding van gevonden). 

 

 1739 Kaart van Friesland met Stellingwerf Oosteinde en Westeinde van Jhr. 
Johan Vegelin van Claerbergen, lid van Gedeputeerde Staten:  
 

    
‘Tusschen voor- en achterpooten op zilver een ring beladen met een 
pentagram, staande op een punt, alles van sabel’. (Ook hier de pareltrosjes 
en de groene grasgrond). 
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 1817 Hoge Raad van Adel (zie blad 2) (de pareltrosjes zijn verdwenen, maar 
de groene grasgrond is gehandhaafd; de bal met ster is meer naar links 
verschoven). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot zover deze keer over de bronnen met afbeeldingen van de ‘roode bal met gulde 
star’. In de volgende nieuwsbrief meer over de achtergronden van o.a. de mogelijke 
betekenissen van de zespuntige ster in een cirkel. Ook over het besluit in 1962 om 
het wapen van Ooststellingwerf te wijzigen in de huidige vorm en de invloed van  
mr. Bontekoe daarop. 
 

Stichting ‘De Grijpvogel’/Frans Wuijts/februari 2013 


