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Nummer 13/februari 2013 concept 
 

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’ (update) 
In de 12e nieuwsbrief meldden wij u dat het College van B&W het nieuwe ontwerp 
voor de plaatsing van de spreuk heeft omarmd en een geldbedrag daartoe ter 
beschikking heeft gesteld. In de komende Raadsvergadering in maart 2013 zal het 
College aan de Raad instemming vragen voor de uitvoering.  
 
Beschrijving van het ontwerp 
Het schetsontwerp betreft een spreukbank met rechterstoel onder een nieuw te 
planten lindeboom.  
Het ontwerp is vorm gegeven op basis van een verhaal, een beeld, met en zonder 
waarheidsgehalte, denkbeeldig in zijn fantasie en toch niet helemaal zonder ‘grond’.  
De historie van de Stellingwerven is erin verwerkt. Aan het einde van de 
Middeleeuwen komen we de spreuk ‘Iuste iudicate filii hominum’ al tegen op oude 
zegels van de Stellingwerven. Nog vroeger werd er onder de lindeboom (boom van 
liefde en recht) al recht gesproken en werden er volksvergaderingen gehouden. In de 
lindeboom woonde ook de grijpvogel, vertelt een sage. Deze was in zekere zin de 
beschermvogel van de Stellingwerven. Hij waakte tegen onraad en onheil, verliet 
eens per maand op een vrijdag de lindeboom en vloog dan over het gebied om het te 
beschermen. Ook tijdens de vergaderingen en bijeenkomsten waakte hij over de 
aanwezigen opdat rechtvaardigheid zou worden betracht. In de oude tijden werden 
deze gehouden op de dingplaats. Deze lag op een verhoogde aarden wal (een ‘bank’, 
vergelijk het woord ‘zandbank’ in de zee). Het woord ‘ding’ komen we nog tot in deze 
tijd tegen in de woorden ‘kort geding’ en de uitdrukking ‘in het geding zijn’.   
De spreuk roept iedereen op tot rechtvaardige oordelen, opdat er ook rechtvaardig 
zal worden gehandeld. Daar kunnen we nog vele jaren mee vooruit. Op deze wijze 
zijn in de spreukbank verleden, heden en toekomst samengebracht’. 
 
In het beeld van de spreukbank zijn ‘dingen’ met elkaar in verband gebracht, die niet 
altijd door feiten kunnen worden gestaafd. Of een grijpvogel buiten de zegels en het 
wapen ooit iets met de Stellingwerven van doen heeft gehad en in een lindeboom 
woonde, is niet bekend. De schrijver Han Wielick eindigt de sage in zijn boek ‘De 
Grijpvogel’ niet voor niets met de woorden: Of het waar is.....?  
De in de spreukbank verwerkte rechterstoel heeft een feitelijke relatie met de 
dingplaatsen, zoals die in Drenthe voorkwamen en met de rechtspraak van de 
Stellingen in de Stellingwerven. Of men de term ‘dingplaats’ ook in de Stellingwerven 
heeft gebruikt, is ook niet bekend, maar is ter verduidelijking in de beschrijving  
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opgenomen. 
Omdat de spreukbank in een kunstzinnige setting is weergegeven, doet de bank niet 
alleen een beroep op het rechtvaardigheidsgevoel, maar geeft hij ook alle ruimte aan 
de verbeelding en dus aan het begrip vrijheid. Een vrijheid die ongetwijfeld in de tijd 
van de Vrije Natie Stellingwerf (tussen 1300 en 1500) het karakter van de 
Stellingwervers gevormd heeft. Kunst helpt ons die vrijheid vorm te geven, want in 
kunst kan de geest waaien waarheen hij wil. 
 
Het is de bedoeling dat de lindeboom met spreukbank recht tegenover de ingang 
van het gemeentehuis komt te staan op de groene grasgrond. In de rugleuning van 
de spreukbank wordt de spreuk aangebracht. Links komen 2,5 meter breed de 
woorden ‘IUSTE IUDICATE’ en rechts ook 2,5 meter breed de woorden ‘FILII 
HOMINUM’. Het zitvlak wordt gevormd door blank gelakte smalle planken van 
lindehout. Te midden van beide rugstukken staat de rechterstoel met het zitvlak 
iets verhoogd ten opzichte van de twee zithelften van de bank. Het geheel wordt met 
beton in de grond verankerd en in een soort bak geplaatst. 
Vanuit de uitgang van het gemeentehuis heeft men een prominent zicht op de 
spreukbank met tekst en kan men ernaar toe lopen via het smalle paadje dat er al 
ligt. Zit men op de bank als ambtenaren, gemeenteraadsleden, leden van het  
College van B&W of ingezetenen van Ooststellingwerf dan kan men ervaren dat de 
woorden van de spreuk zowel letterlijk als figuurlijk een steun in de rug kunnen 
zijn. 
Het is de bedoeling dat de spreukbank zal worden gemaakt door een regionale 
siersmid in samenwerking met de Stichting ‘De Grijpvogel’ en de gemeente. 
 
Voorlopige schets  
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Ingezonden stuk in LC 9 februari 2013, pag. 14 
 

logostiek 
De grijpvogel - deftiger gezegd: griffioen - bestaat niet echt. Het is een fabeldier, 
deels leeuw, deels adelaar, dat door die combinatie heerst op de aarde en in de 
lucht. De griffioen staat in het gemeentewapen van beide Stellingwerven en in dat 
van Skåne, de zuidelijkste provincie van Zweden. 

Zo kwam het dier in het beeldmerk van Scania (latijn voor Skåne), 
een fietsenfabriek die in 1891 in hoofdstad Malmö begon en later 
andere voertuigen ging 
maken. Door een fusie van Scania en Saab in 1984 kreeg ook Saab 
de grijpvogel. 
De auto’s staan goed bekend, maar Saab zelf is een vreemd bedrijf, 
dat als een hete aardappel van de een naar de ander geschoven 
wordt. Het was een vliegtuigmaker, die in 1949 met auto’s startte. 
Daarom was het logo in die tijd een schildje met 
een gestileerd propellorvliegtuig, recht van voren. De Nederlandse 

ondernemer Victor Muller, die er een tijd eigenaar van was, vond dat het mooiste 
logo, maar toen was de griffioen er al. 
Saab is nu van National Electric Vehicle Sweden, een bedrijf uit Hongkong, dat 
vooral wagens wil maken voor de Chinese markt. Ze hebben, grappig genoeg, alles 
overgenomen, behalve het logo. Dus de naam Saab mogen ze gebruiken – een 
Zweeds reclamebureau heeft net deze grijze letters geïntroduceerd, die bij 
reclamecampagnes ingevuld worden met plaatjes van de seizoenen – maar de 
griffioen niet: die is van Saab AB (de vliegtuigmaker) en Scania.  

Je kunt over land heersen en over de lucht, maar China, dat 
is een ander verhaal. 

ASING WALTHAUS 

MR. BONTEKOE: ‘VADER’ VAN HET HUIDIGE WAPEN VAN OOSTSTELLINWERF 
 
Gerlof Auke Bontekoe (Hardegarijp, 21 februari 1900 - Oosterwolde, 22 september 
1988) was een Nederlands burgemeester en heraldicus. Hij studeerde rechten in 
Leiden en was vervolgens werkzaam op de gemeentesecretarie in Wymbritseradeel  

en Sneek. In 1927 werd hij burgemeester van Sleen en in 1938 van 
Ooststellingwerf. Hij bleef hier aan tot zijn pensioen in 1965. Sleen had nog geen 
gemeentewapen en daarom ontwierp Bontekoe er een.  
 
(Bontekoe was twee jaar volontair geweest bij Friese gemeenten. Bij het in- en 
uitschrijven van verhuizingen was het hem nooit opgevallen dat er stukken binnen 
kwamen van een gemeente die geen wapen voerde. ‘Als Fries wist ik niet beter of 
elke gemeente had vanouds een wapen’, zei hij in 1950 in het interview met 
‘Drenthe’; Nieuwsblad van het Noorden 30 sept. 1988).  
 
Vervolgens ontwierp hij ook wapens voor 25 andere Drentse gemeentes en de vlag 
van Drenthe. Zijn vrouw werkte de schetsen in kleuren uit. In 1979 werd hij in het 
provinciehuis in Assen gehuldigd, omdat hij zijn 150e overheidswapen (dat van de 
gemeente Buren) had ontworpen.  
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hardegarijp
http://nl.wikipedia.org/wiki/21_februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1900
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterwolde_%28Friesland%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/22_september
http://nl.wikipedia.org/wiki/1988
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Burgemeester
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heraldiek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsgeleerdheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leiden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wymbritseradeel_%28voormalige_gemeente%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sneek_%28gemeente%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sleen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ooststellingwerf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_%28heraldiek%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drenthe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_%28bestuur%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Drenthe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlag_van_Drenthe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciehuis_%28Drenthe%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Assen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buren_%28Gelderland%29
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          1980 

Bontekoe was betrokken bij de totstandkoming van een gedenksteen ter herinnering 
aan in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Franse parachutisten en kreeg daarvoor 
van Frankrijk een zilveren eremedaille (1958). Hij was ook Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau (1965). In 1966 ontving hij de Culturele prijs van Drenthe. Bontekoe 
en zijn vrouw overleden in 1988 slechts een uur na elkaar. Zij werden begraven in 
Langedijke. Bronnen o.a. http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerlof_Bontekoe  
 
Acties van oud-burgemeester Bontekoe in 1938/1939 
Mr. Gerlof Bontekoe is de ‘vader’ van het gemeentewapen van Ooststellingwerf. Met 

een niet aflatende volharding deed hij vanaf 1938 met 
tussenpozen gedurende 24 jaar diverse pogingen 
om de toenmalige afbeelding van het wapen 
gewijzigd te krijgen. De huidige afbeelding van het 
wapen van Ooststellingwerf (rechts) is van 1962. 
Gedateerd 6 december 1962  ontving B&W van de 
Hoge Raad van Adel (HRvA) een kopie van het 
wapendiploma van 25 maart 1818. Het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken (de Chef der Afdeling  
Binnenlands Bestuur) had daarvoor op 5 november 
1962 al aangegeven dat er voor de gemeente ruimte  

was om binnen de tekst van het oorspronkelijke diploma van de HRvA eigenstandig 
wijzigingen aan te brengen. Dat deed Bontekoe begrijpelijkerwijze dan ook grif en 
gretig.  
Op een handige manier (met een duwtje in de rug door de Hoge Raad van Adel) wist 
Bontekoe uiteindelijk gedaan te krijgen dat de oude tekening van het wapen van de 
Grietenij Stellingwerf-Oosteinde (links), zoals die al vanaf 1817 in bezit was bij de 
HRvA, werd gewijzigd in de tegenwoordige afbeelding.  
Uit correspondentie met de Rijksarchivaris In Drenthe en Groningen blijkt dat mr. 
Bontekoe al in 1938 een onderzoek instelde ‘naar de samenstelling van het wapen 
der Stellingwerven in de oudste tijden’.  
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Officier_in_de_Orde_van_Oranje-Nassau
http://nl.wikipedia.org/wiki/Officier_in_de_Orde_van_Oranje-Nassau
http://nl.wikipedia.org/wiki/Culturele_prijs_van_Drenthe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Langedijke
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerlof_Bontekoe
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Bontekoe ging op een voor die tijd zonder internet e.d. vrij grondige, maar niet altijd 
accurate manier te werk met zijn onderzoek en diende weldra een eerste verzoek in 
om het wapen gewijzigd te krijgen. Hij schreef allerlei instanties aan, zoals o.a. de 
Rijksarchivaris in Drenthe en Groningen, de secretaris van de HRvA, ‘Hare Majesteit 
de Koningin’ en ‘Zijne Excellentie den Minister van Staat Minister van Algemeene 
Zaken a.i. 
Op 12 mei 1939 verzoekt hij de koningin: 
‘Ter voldoening aan een besluit van den raad onzer gemeente d.d. 11 Mei j.l. hebben 
wij de eer Uwe Majesteit eerbiedig te verzoeken te willen bepalen, dat het wapen der 
gemeente Ooststellingwerf zal worden gewijzigd in dier voege, dat de omschrijving zal 
luiden als volgt: 
‘In azuur een omgewende, gaande, ongevleugelde griffioen van goud, de staart over 
den rug dragend, aan den 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 beneden is gericht’. Het schild 
gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen’. 
Hij veronderstelt in deze brief verder dat er in het wapen van de gemeente ‘kennelijk 
enkele onjuistheden waren geslopen’. 
Bontekoe: ‘Na nauwkeurig onderzoek van alle op het rijksarchief te Leeuwarden 
beschikbare bronnen (twaalf in getal, dateerend van 1408 tot 1818) zijn wij tot de 
conclusie gekomen, dat de hierboven omschreven vorm naar alle waarschijnlijkheid 
de oudste vorm van het wapen is geweest. Daar het wapen van Ooststellingwerf een 
van de drie oudste grietenijwapens van Friesland is, achten wij het van groote 
beteekenis, dat het schild weer zijn oude gedaante terugkrijgt’. 
 
Uitgangspunt voor Bontekoe was dat de enig juiste vorm van het gemeentewapen 
van Ooststellingwerf die vorm zou moeten zijn die beantwoordde aan de oudste 
afbeeldingen. Daar is op zich wat voor te zeggen, hoewel Bontekoe in dit 
conservatieve standpunt ook eigen voorkeuren verwerkte.  
Derhalve stelde hij een ongevleugelde griffioen voor (wat toch wel wat merkwaardig 
is aangezien een griffioen zelden ongevleugeld wordt afgebeeld en in wezen een 
hybride beeld is van een adelaar en een leeuw), een gouden ‘penning’ met een 
pentagram en géén vijfpuntige ster (deze opvatting ontleende hij aan een van de 
oudste zegels) en een ‘normale’ kroon met drie bladeren met twee parels. Van een 

alternatieve vorm met twee trossen van drie parels, zoals de Fryske Rie later 
propageerde, wilde hij niet weten. Hij kon echter van deze vorm op de hoogte zijn 
geweest, aangezien hij het wapen van Ooststellingwerf compleet met kroon en 2 x 3 
parels was tegengekomen op een oude kaart van Schotanus uit 1664. Maar 
misschien heeft hij niet goed opgelet of was hij gewoon wat ‘eigenzinnig’. Daarbij 
was hij ervan overtuigd dat de toenmalig gangbare afbeelding van het wapen in 
1938/1939 vanwege verschillende elementen niet klopte. 
 
Zijn verzoek wordt afgewezen. Dat stelt hem teleur en hij schrijft dan ook aan de 
secretaris van de HRvA:  
‘Ik heb alle moeite gedaan om de oudste vorm weer terug te vinden en al geef ik 
gaarne toe, dat met zekerheid niet kan worden beweerd dat ik daarin ben geslaagd,  
de waarschijnlijkheid was er m.i. toch wel. En bovendien staat vast, dat de 
tegenwoordige vorm zeer stellig niet de juiste is’.  
Bontekoe trok hier een toch wel wat grote broek aan. De in die tijd gebruikte 
afbeelding van het Wapen van Ooststellingwerf paste heel wel binnen de ruim  
geformuleerde tekst in het wapendiploma van de Hoge Raad van Adel van 25 maart 
1818. Dit zou in 1962 ook wel blijken.  



Vervolgblad nieuwsbrief Stichting ‘De Grijpvogel’ 

6 
 

 
In 1938 had Bontekoe meteen na zijn benoeming dus al een verzoek aan de 
secretaris van ‘Den Hoogen Raad van Adel’ gericht om een kopie van het 
wapendiploma te mogen ontvangen. Deze kopie zag er – in nog handgeschreven 
vorm – als volgt uit: 

 
 
Bontekoe vatte de tekst van het wapendiploma nogal letterlijk op en wenste in 1939 
een meer gedetailleerde formulering die recht deed aan zijn eigen vermeende 
inzichten. 
De Hoge Raad van Adel gaf hem echter ook in tweede instantie nul op zijn rekest, 
aangezien er geen absolute zekerheid over het oudste wapen bleek te verkrijgen op 
grond van de door hem ingebrachte gegevens uit de archieven. 
Ook daarmee stelde de volhardende Bontekoe zich echter nog niet tevreden. Op 19 
oktober 1939 schreef hij aan de Minister van Algemene Zaken a.i. onder andere: 
 
‘Ofschoon wij deze beslissing niet hadden verwacht, leggen wij ons uiteraard gaarne 
(sic!) bij deze uitspraak neer. Echter zouden wij het ten zeerste op prijs stellen thans 
nauwkeurig te mogen vernemen hoe het nu gehandhaafde wapen van  
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Ooststellingwerf behoort te worden afgebeeld. Het in ons bezit zijnde wapendiploma 
van 25 maart 1818 vertoont een afbeelding, die niet in overeenstemming is met de 
beschrijving’……en nog een keer…....’Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen een  
officieele interpretatie van deze wapenbeschrijving, gaarne vergezeld van een  
verduidelijkende teekening, te mogen ontvangen’.  
Wij hebben in het gemeentearchief geen antwoord van de minister aangetroffen. De  
situatie in ons land eind 1939 is daaraan mogelijk debet. 
 
Samenvatting van Bontekoe’s gezichtspunten in 1939 over de door hem 
gewenste afbeelding 

Bontekoe’s uitgangspunt was dat de enig juiste afbeelding van het Wapen van 
Ooststellingwerf er één zou moeten zijn die de oudste in de heraldiek en op oude 
zegels voorkomende afbeeldingen het sterkst benaderde. Hij beriep zich hiertoe 
vooral op het oude zegel van 1408, het Burmaniaboek van 1597 en de kaart van 
Metius en Freitag van 1622 (zie de 12e nieuwsbrief). De gezichtspunten van 
Bontekoe die daaruit voortvloeiden voor zijn ontwerp waren (zie de schets 
hieronder): 

 Een ongevleugelde gouden griffioen met opgeheven linkerpoot (in 
azuurblauwe achtergrond) en met een gewone staart met pluim; 

 De griffioen dient ‘gaande’ te worden afgebeeld (onder ‘gaande’ verstond 
Bontekoe dat het dier ‘met drie pooten op den grond staat); 

 Geen terras onder de griffioen (en toch op de grond staand zonder die grond 
af te beelden)? 

 Een vrijstaande gouden penning die geen poot bedekt; 

 Een pentagram (géén ster) van sabel (zwart) in de penning met één punt naar 
boven gericht; alle vijf punten raken de rand van de penning; 

 De ‘normale’ gouden kroon van drie bladeren en twee parels. 

 
Door HRvA afgewezen ontwerp Bontekoe in 1939 

 

                                            
1. HRvA 1818           2. Wapen vanaf ?? tot 1962    3. Wapen vanaf 1962 

 
Opmerking ad 2:  
Deze afbeelding wijkt af van de tekening van de HRvA voor wat betreft de staart, de 
opgeheven linker voorpoot en plaats van de bal met ster. Ik heb hierover geen 
stukken in het gemeentearchief aangetroffen.  
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Nieuwe poging van Bontekoe in 1951 
 
Tijdens een excursie van leden van het Drents Genootschap naar de Graafschap in 
1950 ontmoet Bontekoe een Duitse heraldicus en meteen begint zijn heraldische 
bloed weer te stromen. Hij pakt de vooroorlogse draad weer op. Eerst doet hij 
diverse pogingen om meer zicht te krijgen op de oudste Stellingwerfse zegels om 
daarna in 1951 zich opnieuw tot de Hoge Raad van Adel te wenden. 
 
Bontekoe vermeldt in een brief aan de HRvA op 16 juli 1951 het volgende:  
‘Zoals u bekend is, werd op 25 maart 1818 de Grietenije van Stellingwerf Oosteinde 
bevestigd in het bezit van haar wapen’. [...] ’De tekening van het wapen is naar de 
stijl van die tijd uitgevallen en naar de thans geldende opvattingen niet bijzonder 
fraai. Zelfs zou er een aanmerking gemaakt kunnen worden, dat de griffioen op een 
groene grond staat, terwijl in de omschrijving van deze groene grond niet wordt 
gerept. Een zeer veel fraaiere tekening van het wapen van Ooststellingwerf komt voor 
in de bestaande verzameling Nederlandse Gemeentewapens, die destijds werd 
uitgegeven door de Koffie Hag Maatschappij, welke uitgave verzorgd werd door de 
inmiddels overleden bekwame wapenkundige S.G. van der Laars. 
Het is deze tekening van het wapen, die door het gemeentebestuur al sinds jaren in 
zijn stempels en cliche’s wordt gebruikt, en die, dit zij ten overvloede opgemerkt, geheel 
aan de wapenomschrijving voldoet, zij het dan met dezelfde onnauwkeurigheid  
als op het officiële wapendiploma, te weten aanwezigheid van een groene grond onder 
de griffioen’.   
 
Nog even naast elkaar voor een goede vergelijking: 
 

                
Koffie Hag/Van der Laars      Wapen vanaf ?? tot 1962     
 

Enkele verschillen tussen de tekening tot 1962 en die van Van der 
Laars zijn toch opmerkelijk: met name de staarten en linker 
voorpoten zijn niet gelijk en bij Van der Laars ontbreekt de kroon 
met parels. Wie is de ontwerper van het gemeentewapen vóór 1962 
en wanneer is dit ontwerp gemaakt? Rara…… 
Opvallend gegeven: in een zitje in het gemeentehuis staat een 
fauteuil met in de rugleuning een afbeelding die een sterke 
gelijkenis vertoont met de tekening van Van der Laars:  
 
  

Wie gaf de opdracht tot het maken van deze fauteuil? En van het wapen? Oud-
burgemeester Bontekoe? Van wanneer dateert deze? Vijftiger jaren van de vorige 
eeuw? En wie was de maker van het wapen in de rugleuning? 
 

http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=File:Ooststellingwerf.hag.jpg
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Afijn, op 7 augustus 1951 krijgt Bontekoe een reactie van de secretaris van de Hoge 
Raad van Adel. Deze schrijft o.a. dat hij de wapenafbeelding van 1818 evenmin 
bijster fraai kan vinden en dat de enig toelaatbare afwijking zijns inziens slechts het 
inderdaad vervallen van de groene grasgrond zou kunnen zijn: ‘Immers de 
wapenbeschrijving rept daarover met geen enkel woord, zodat de conclusie gewettigd 
lijkt, dat deze toevoeging destijds slechts aan het brein van de toenmalige 
wapentekenaar ontsproten is’.  
Het is gissen en veronderstellen zonder enige onderbouwing. Als de HRvA de bronnen 
goed had bestudeerd dan had het hen duidelijk kunnen worden dat de grasgrond al 
in het begin van de 18e eeuw op kaarten van Vegelin en Schotanus à Sterringa was 

afgebeeld. Zie hieronder. 
 

 
Afbeelding rechtsonder; links het wapen van Stellingwerf Oosteinde en rechts van 
Stellingwerf Westeinde. 
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De uiteindelijke beslissing in 1962 

 
Na de briefwisseling in 1951 is het tien jaar stil op het wapenfront. Althans volgens 
de archiefstukken. Reden kan zijn dat Bontekoe met zijn uitgangspunt om zich op 
de afbeelding van de oudste zegels te richten was vastgelopen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
In 1962 doet mr. Bontekoe echter wederom een verzoek aan de Koningin om een 
nieuw wapendiploma. Daarin maakt hij, behalve wat betreft de grasgrond, enkele 
opmerkelijke ‘draaien’. Zie mijn vraagtekens. Hij schrijft:  

 Daar de griffioen in de heraldiek zowel gevleugeld als ongevleugeld voorkomt, 
zij het, dat de laatste vorm zeer zeldzaam is, zagen wij de vleugels(?) ook 
gaarne(?) in de beschrijving (van het nieuwe wapendiploma) opgenomen; 

 De vermelding van ‘een gulden ster’ zagen wij graag vervangen door de 
uitdrukkelijke vermelding van het aantal punten van die ster dat wij 
traditiegetrouw(?) graag op zes(?) zagen bepaald.  

 Daar het een enkele maal voorkomt dat het wapen in kleuren in druk moet 
worden weergegeven, is het in de beschrijving van het wapen niet genoemde 
groene terras de oorzaak, dat een drukgang méér nodig is dan zonder terras  
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het geval zou zijn. Het terras wordt door ons weinig gewaardeerd en daarom 
zouden wij het maar liever zien verdwijnen. 

 Tenslotte menen wij dat in een gerectificeerde beschrijving ook beter 
gesproken zou kunnen worden van een kroon van drie bladeren en twee 
paarlen [..] Zeer zouden wij het op prijs stellen wanneer bij het tekenen van 
het gewijzigde wapen de tekening van wijlen de heer S.J. van der Laars voor 
wat de dierfiguur betreft kon worden gevolgd, daar deze in een door ons zeer 
aantrekkelijk gevonden stijl is uitgevoerd(?)….echter wel met een gekromde 
linker voorpoot/FW. 

 
De Minister van Binnenlandse Zaken vond uitlokking van een nieuw Koninklijk 
Besluit niet nodig of gewenst, aangezien er volgens zijn oordeel geen sprake was van 
een werkelijke wijziging van de samenstelling van het gemeentewapen. Verder 
schreef hij dat het terras kan worden weggelaten, omdat dit in het licht van de 
beschrijving geen wezenlijk onderdeel van het wapen vormt. De griffioen kan 
worden afgebeeld conform de tekening van S.G. van der Laars. 
Op 6 december 1962 stuurde de Hoge raad van Adel een kopiediploma toe. De 24 
jaar durende missie van Bontekoe was volbracht met een simpele ‘oplossing’ van 
het weglaten van het terras en een tekening ‘moderne stijl’. 
 
De huidige afbeelding van wapen en vlag. 
Na 1962 en tot op heden kennen wij in onze gemeente onderstaande afbeeldingen 
van het wapen en van de vlag. 

      
 
Daarmee is ons verhaal nog niet ten einde. Vlag en wapen blijken verschillend te 
zijn:  

- De linker voorpoot: gekromd op het wapen, opgeheven op de vlag (voor de 
vergelijking is de vlag hierboven horizontaal gespiegeld afgebeeld); 

- De rode bal met de gouden zespuntige ster en de kroon zijn in de vlag 
weggelaten. Voor een kroon is dat gebruikelijk; maar waarom zou dat ook 
gelden voor dat andere wezenlijke(!) element? 

 
Tenslotte: Bontekoe wilde een ‘staande of gaande’ griffioen maar geen grasgrond 
onder de griffioen, aangezien onder een dergelijk fabeldier volgens hem geen grond 
zou passen. Nu staat of gaat de griffioen ‘zwevend’. Tsja. Het is de keuze van 
Bontekoe. Op ‘basis’ van welke ‘grond’? 
Een volgende keer meer over het diepzinnige karakter van de zespuntige ster en de 
cirkel. 
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