
NIEUWSBRIEF STICHTING ‘DE GRIJPVOGEL’  

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

 
Nummer 14/april 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. 
Deze nieuwsbrieven worden ook gepubliceerd op de website ‘Bekiek et mar’ 

http://www.bekieketmar.nl/Bekiek_et_mar/st_De_Grijpvogel.html  

 
ENKELE BERICHTEN UIT DE PERS 
 
De Nieuwe Ooststellingwerver van donderdag 7 maart 2013 18:53 

 

 
 
 
Inmiddels heeft de Commissie Welzijn op 12 maart jl. over het ontwerp en de 
begroting van de spreukbank gesproken. Op 26 maart jl. volgde behandeling in de 
Gemeenteraad. 
 
 
 

http://www.bekieketmar.nl/Bekiek_et_mar/st_De_Grijpvogel.html
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Het was geen unaniem besluit in de gemeenteraad, maar erg lang is er deze keer 
niet over gedubd. In de jaren ’80 van de vorige eeuw deed men er langer over. Van 
1982 – 1985 is er over ‘gesteggeld’, getuige onderstaande krantenknipsels uit het 
Friesch Dagblad en Dagblad Trouw die me door Mw. Lien Dankbaar werden 
toegestuurd. 
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Het oudste zegel met de spreuk dateert overigens al uit de 15e eeuw. 
 
Oude suikerzakjes van het Gemeentehuis van Ooststellingwerf 

 

 
 
Uit de catalogus van suikerzakjes van Van Oordt 1950 – 1958. In vier kleuren en 
met nog de grasgrond onder het wapen volgens de tekening van S. G. van der Laars. 
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DE RODE BAL MET ZESPUNTIGE GOUDEN STER (vervolg) 
 
In de 12e  nieuwsbrief en tussen de regels door ook in de 13e is aandacht besteed 
aan de schijnbaar geheimzinnige rode bal met ster tussen de poten van de griffioen 
in de gemeentewapens van Oost- en Weststellingwerf. 
Schijnbaar geheimzinnig, aangezien net als van de griffioen ook de diepzinnige 
betekenis van deze figuur verloren lijkt te zijn gegaan. Tegenwoordig weten wij daar 
weinig of niets meer van. Dat dit in vroeger tijden – ook voor wat betreft deze cirkel 
met ster – wel anders was, zal ik proberen te beschrijven. 

 
Gebruikte aanduidingen vanaf begin 19e eeuw 
In december 1814 vaardigde de eerste Nederlandse koning Willem I Frederik van 
Oranje Nassau een bepaling uit dat de Hoge Raad van Adel ‘alle steden, dorpen en 
heerlijkheden, distrikten en korporatiën’ zou gaan oproepen om een tekening van de 

bestaande wapens op te sturen. Dit geschiedde later per brief van 
19 augustus 1817. De Grietman van Stellingwerf-Oosteinde, Jan 
Albert Willinge, reageerde snel (27 augustus) en schrijft daarin o.a. 
dat ‘deze Grietenije sedert jaren herwaards heeft gebruikt bij alle 
uitgegevene Regterlijke Stukken als anderzints een wapen 
verbeeldende een Griffioen met eenig teeken daar onder zich 
uitstrekkende juist op een tegen over gestelde rigting als de 
naburige Grietenije van Weststellingwerf, en waar van wij de eer 
nemen het afdruksel hier nevens te zenden……..’. 
 

 
Dat ‘eenig teeken’ werd door de HRvA in het wapendiploma uit 1818 verwoord als: 
‘tusschen de voor en achter pooten een roode bal, beladen met een gulde star’.   
 
Oud-burgemeester Bontekoe  vroeg zich in 1939 bij de start van zijn onderzoek 
naar de oudste afbeeldingen van wapen en zegel van de Stellingwerven bij deze  
‘bijfiguur’ af of er nu sprake was van een penning, van een opgevulde cirkel of 
van een ring, in welke stand de punt zou moeten worden afgebeeld, of deze wel of 

niet de rand van de cirkel moet raken en of deze wel of niet één van de achterpoten 
zou moeten bedekken. Hij vermoedde dat het oorspronkelijk een penning van 
metaal kon zijn geweest en wellicht eerder een pentagram of hexagram dan een vijf- 
of zespuntige ster, ‘want een ster is meer gewoon en zou zeker gaan domineren’. 
Volgens de archiefstukken bleek Bontekoe eigenlijk vooral geïnteresseerd in de 
uiterlijke kenmerken van de heraldische vormgeving. Aan de inhoudelijke betekenis 
brandde hij zijn vingers niet.  
Ten behoeve van de uiteindelijke aanpassing van het gemeentewapen in 1962 
spreekt Bontekoe daarentegen in de julibrief aan de koningin ter wijziging van het 
wapendiploma niet meer over een pentagram of hexagram, maar over ‘de ster die op 
de bal is geplaatst, is een zespuntige’…..en…..’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’.  
Deze traditiegetrouwheid was bij Bontekoe zeker aanwezig, alleen niet ten aanzien 
van deze zespuntige ster, aangezien hij op 12 mei 1939 nog aan de koningin 
verzocht: 
‘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  
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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’. 
 
Bontekoe vermeldt in een brief aan de HRvA op 16 juli 1951:  
‘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….’ 
 
Daarna lijkt het rondom de ‘roode bal, beladen met een gulde star’ stil te zijn 
geworden en lijkt de betekenis tot op de dag van vandaag voor bijna iedereen in 
raadselen gehuld.  
 
Zienswijzen van de Fryske Rie foar Heraldyk 

 
Aan de heer Rudolf Broersma, tekenaar van de Fryske Rie legde ik recentelijk de 
volgende vragen voor: 
‘Op oude zegels van de ‘gemeente’ Stellingwerf staan in de cirkels de pentagram 
afgebeeld. In het wapen van Weststellingwerf is deze er nog steeds, terwijl in dat van 
Ooststellingwerf een hexagram is (geworden). Kent u de achtergronden van de keuzes 
van deze gemeenten? Een pentagram in een cirkel heeft oorspronkelijk een geheel 
andere betekenis dan een hexagram in een cirkel.  
 
De Rie kent (helaas) niet de achtergronden van de keuzes van de grietenijen / 
gemeenten voor het pentagram of hexagram. Waarschijnlijk is dat verschil in de 
loop der eeuwen ontstaan door onduidelijke voorbeelden (men wist niet goed raad 
met dit figuur) zodat beide op een gegeven moment werden toegepast (volgens mij 
op een kaart uit1718 voor het eerst als pentagram in het wapen van 
Weststellingwerf) en heeft men dit later vermoedelijk ook mede gebruikt om het 
verschil tussen de twee grietenijen aan te geven, hetgeen zeer waarschijnlijk ook de 
reden is geweest om de ene griffioen (west) om te draaien en later ook nog te laten 
omzien (om zijn broer in het oosten in de gaten te kunnen houden  ). 
 

De cirkel met de hexagram zou een symbool zijn van de rechtspraak in Friesland. 

Kunt u daarover iets meer zeggen?  

Ik geef hier even in het kort de betekenissen van de 5- en 6- puntige ster weer zoals 
die door ons lid en adviseur kerkelijke heraldiek pastoor (em.) J.R. van der Wal zijn 
opgesteld. Hij is een kenner bij uitstek op het gebied van symboliek. 
 

Van der Wal: ‘De tekens zijn beide eeuwenoud. Ze stonden al op 
steenblokken die waren overgebleven van de synagoge van Kafarnaum.  
Het pentagram: de (loopbaan van de) planeet Venus tekent een 5-ster aan de 
hemel. Hij wordt dan ook verbonden met de avond- en morgenster. Vooral als  
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de beroemde “morning star”. Beeld van de overwinning van het licht op het 
duister. Venus is dan ook de Westerse naam voor Istjar “Ester”, die ook de 
godin van strijd en overwinning is. De 5-puntige ster wordt daarom met het 
militaire verbonden. In veel vlaggen staat het pentagram als symbool voor de 
overwinning. 
De Pythagoreeërs  zagen het pentagram als symbool voor de kosmische orde, 
waarschijnlijk omdat het ook de “gouden snede” is. 
Het hexagram: de 6-puntige ster, getekend als 2 driehoeken, staat voor de 
vereniging van de tegendelen, de orde Licht en duister, goed en kwaad, aarde 
en hemel. Als symbool van Israel zijn er nog een tal van betekenissen aan toe  
te voegen. Een zonnestraal breekt als een 6-ster. Deze wordt ook verbonden 
met de ster Sirius, de helderste ster aan de hemel. Als Sirius opkomt 
beginnen de hondsdagen, in Egypte begint het water van de Nijl te rijzen. 
In de noordelijke contreien staat de 6-ster meestal voor de Noord- of Poolster. 
Deze staat altijd op dezelfde plaats aan de hemel en is daarom het symbool 
voor het recht “voor elk gelijk”.  
De simpelste betekenis van de sterren in de Stellingwerver wapens is: ‘De 
grijpvogels (of wolven) hoeden de vrijheid (pentagram) en het recht 
(hexagram)’. 
Tot zover Jan Romkes van der Wal. 

 
De sterren zijn respectievelijk van goud (Oost) en van zilver (West). Kent u de reden 
van dit verschil? 
Nee. Waarschijnlijk ook weer ter onderscheid, maar mogelijk ook door verkeerde 
inkleuringen op kaarten’. 
 
Het lijkt er dus op dat er oude bronnen zijn die aangeven dat de cirkel met 
zespuntige ster lang geleden een  symbolische of andere verbinding zou leggen met 
de zon, planeten en sterren. Aanleidingen genoeg om het onderzoek voort te zetten. 
Het zal niet zonder resultaat blijken te zijn. 
 
Zonnewiel/zonnerad en zespuntige ster in geveltekens en wapens.  
Betekenis, gebruik en achtergrond van het zonnewiel, de zespuntige ster en 
achtpuntige ster in de volkscultuur en iconografie.  
In mijn verdere zoeken naar de betekenis van de cirkel met zespuntige ster blijkt 
zich een vergelijkbaar proces af te tekenen als met de griffioen. Naarmate men 
verder in de tijd teruggaat tot in heel vroege tijden lijkt de betekenis aan inhoud en 
kracht te groeien, terwijl tegenwoordig ook deze afbeelding vrijwel niemand meer 
iets zegt. Sinds de 18e eeuw is de betekenis voor velen verloren gegaan en wordt de 
afbeelding nog slechts gezien als een vorm van decoratie of als een folkloristische 
uiting. 
Ook in alle gemeentelijke archiefstukken over wapen en zegel van de Stellingwerven 
die ik onder ogen kreeg, wordt er naar de betekenis gegist. Slechts eenmaal komt er 
een vermoeden in een richting naar boven. Dat was in een brief van het Algemeen 
Rijksarchief in Den Haag in 1950: ‘Er is even gedacht aan een ‘zonnerad’, maar een 
conclusie in deze richting oordeelt men niet voldoende gefundeerd’. Deze opmerking 
was voor mij toch aanleiding verder te speuren.  
 
De ‘Van Batenborgh Stichting’ 
Plotseling in het begin van februari 2013 stuitte ik op een website van de ‘Van 
Batenborgh Stichting’ waarop ik onder meer het volgende aantrof:  
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‘In Groenlo in de Achterhoek is sinds het jaar 2001 de ‘Van Batenborgh Stichting’ 
gevestigd. Deze stichting streeft naar het behoud van cultureel erfgoed in de 
Achterhoek en het Duitse grensgebied en stimuleert cultureel historische initiatieven 
tot onderzoek en publicaties. Zij draagt daaraan bij door activiteiten en geldelijke 
steun’. En ik lees verder: 
 ‘In de Achterhoek en Twente kom je regelmatig geveltekens tegen op oude 
boerderijen met een vier-, zes- of achtspakig wiel. Ook op kniepertjes,  stiepels,  
tuugkisten (bruidskisten), luiken, bovenlichten, munten, wapens, palmpasenstok, 
Grolse wanten en keitjesvloeren komen het zonnerad, de zespuntige ster en 
achtpuntige ster of het schuinkruis regelmatig voor. Is dit typisch Gelders of is het een 
wijd verbreide beeldtaal? Bestaat er een link met het rad van fortuin? Wat is het 
verband? Deze pagina gaat in op het gebruik, de achtergrond en de oeroude 
betekenissen van wat blijkt te zijn een zonnewiel’. Twee voorbeelden: 
 

                                
 
Gevelteken met zesspakig zonnerad  Helmteken met zesspakig zonnerad 
Woold bij Winterswijk 1850-1900  bij het wapen van het geslacht Batenburg uit  
getekend in 1955 door Jan Jans.  Groenlo. 
 
De website vertelt verder: ‘Het zonnewiel wordt in combinatie met de  zespuntige 

ster en achtpuntige  ster of het kruis, ook zonnerad genoemd. Deze afgebeelde 
tekens stonden in de volkscultuur, de heraldiek en in de Christelijke traditie 
symbool voor ‘Christus, het onvergankelijke licht der wereld’.  
Dit gebeurde in navolging van de Romeinse Sol Invictus (Latijn voor 
"onoverwinnelijke zon"; links hieronder), de Divius Iulius keizersiconografie (de 
goddelijkheid die Julius Caesar verkreeg na zijn dood in 44 v.Chr.; rechts hieronder).  
 

                                                    
 
en in navolging van de Hellenistisch-Ptolemäische en Germaanse beeldcultuur van 
de ster. In de Germaanse symboliek stond het schuinkruis en de zespuntige ster of  
 

http://www.vanbatenborgh.nl/webexposities/zonnewiel#Presentatie,%20getuigenis%20van%20katholieken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
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de oud-Noorse hagalaz-rune, al bekend als een onheil afwerend symbool of 
heilsteken. 
 

 Hagalaz rune  Sneeuwkristal 
 
Ook in combinatie met het zonnewiel verzinnebeeldde dit symbool ‘God, de 
onvergankelijke hoogste macht’. De tekens werden door mensen veelal gebruikt om 
bescherming of voorspoed over zich zelf af te roepen. 
Oorspronkelijk is de zespuntige ster of achtpuntige ster in een wentelend zonnerad 
vermoedelijk aan te duiden als een zinnebeeld van de steeds terugkerende kringloop 
van het jaar en – vanuit de aarde gezien – de reis die de zon aan de hemel maakt, 
gedurende een jaar. 
Sinds ongeveer de 18e eeuw zijn de zonnewielen en de meerpuntige sterren en 
kruisen veelal tekens met een louter decoratieve functie of uiting van folklore. De 
vorm is o.a. in de kunst, het verkeer en bepaalde gebruiken behouden gebleven, 
maar de inhoudelijke betekenis is vergeten of op de achtergrond geraakt. Wel 
duidelijk is dat symbolen in betekenis zijn verschoven. Germaanse symbolen en 
betekenissen werden gekerstend en kregen door het gebruik voor een bepaalde 
doelgroep een andere betekenis. 
Soms kunnen bepaalde symbolen op geveltekens of stiepeltekens, met name in 
Twente en de Achterhoek, worden beschouwd als uiting van culturele identiteit. 
Dan gebruikt men het teken om bepaalde gedachten op te roepen waarin men in 
gelooft of waarop men trots is. 
Wat de werkelijke betekenis van deze tekens was, valt nu vaak moeilijk objectief te 
achterhalen. Deze was vaak zo vanzelfsprekend, dat men die niet beschreef. 
Soms zijn ze echter af te leiden uit gebruiken, de context, of  het terugkeren van 
symbolen op andere voorwerpen. Zo zijn de symbolen op geveltekens ook allemaal 

terug te vinden op tuugkisten en andere voorwerpen. Opmerkelijk is bijvoorbeeld 
dat het middendeel van tuugkisten qua opbouw en symbolen vaak bijna identiek is 
aan die van de geveltekens. Deze symbolen werden vroeger gebruikt als een 
Apotropaion.  
Een Apotropaion (Oudgrieks: onheil afwerend) is een veiligheidsmaatregel tegen 
kwade krachten. Het diende ter bescherming van mensen, dieren, gebouwen e.d. 
Dat  wordt soms boerenmagie of volksgeloof  genoemd. Soms blijft een notie van een 
betekenis van een symbool bewust of onbewust een rol spelen, zoals in de 
oorspronkelijke betekenis ‘bezwering van gevaar’ bij het schuinkruis in diverse 
verkeersborden (zoals: 'pas op: spoorwegovergang', het matrixbord boven de 
autoweg met een rood kruis en het vingers kruisen op de rug als men onheil wil 
afwenden, terwijl men een leugentje vertelt.  
http://www.vanbatenborgh.nl/webexposities/zonnewiel  
 
Mijn stelling is dat de rode bal met zespuntige ster tussen de poten van de griffioen 
in het Wapen van Ooststellingwerf aan het einde van de Middeleeuwen eveneens 
werd beschouwd als een Apotropaion. Deze (veronder)stelling past goed bij de 
griffioen als beschermer tegen onheil in de Stellingwerven (volgens een oude sage). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Apotropaeon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudgrieks
http://www.vanbatenborgh.nl/webexposities/zonnewiel
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De zesster in Friesland 
 
De zesster, al dan niet in combinatie met zonnewiel of gebroken Catharinarad, is 
een zeer populair symbool in de gemeentewapens in Nederland. Het is echter  
moeilijk te achterhalen welke motieven hierbij een rol hebben gespeeld. 
De zesster komt in ca. 25% van de wapens voor en is daarbij verruit de koploper 
Opvallend is dat het kennelijk het beleid van de Hoge Raad van Adel is geweest bij 
het opnieuw vaststellen van gemeentewapens de sterren in de iconografie 
consequent te veranderen in de vorm van een hexagram of een octagram, terwijl de 
ontstaansgeschiedenis een andere is. 
De zespuntige ster is vooral populair in Friesland en komt of kwam voor in 
bijvoorbeeld wapens van o.a. Balk, Bartlehiem, Ealsum, Eastergoa's Sédiken, 
Hennaarderadeel, Huzum, Kollum, Kollumerland en Nieuwkruisland, Kollumerland-
Oostdeel, Koudum, Littenseradiel, Mantgum, Mitselwier, Ooststellingwerf, 
Schoterland, Sint Annaparochie, Stavoren, Ternaard, Weidum, Wjelsryp (ster in 
zonnewiel). 
http://www.vanbatenborgh.nl/webexposities/zonnewiel/post_religieus_gebruik  
 

 
Kimswerd, zesster cirkel in het kerkepad. Volgens J.R. van der 
Wal symbool van de rechtspraak.  
 
 
 

 
De zeven oude planeten 
In oude culturen kende men de zeven ‘oude planeten’: de Zon, de Maan, Mars, 
Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus. Deze vinden we in dezelfde volgorde nog 
terug in de dagen van de week. Ook de Zon en de Maan werden in de oudheid tot 
deze 7 planeten gerekend. Plaats je de zon in het midden dan ontstaat,  gespiegeld 
rondom de zon, de volgende reeks:  
 

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 

Jupiter  

 

Venus 

 

Saturnus 

 
  

Zon  

 

Maan  

 

Mars 

  

Mercurius

 

 
De cirkel met zespuntige ster blijkt een oorspronkelijke verbeelding van ons 
zonnestelsel zoals dat in de oudheid werd ‘gekend’ in de klassieke ‘wijsheid omtrent 
de sterren’. Deze oude sterrenkunde moet niet worden verward met de  
tegenwoordige astrologische horoscoopkunde met populaire tekstjes over de 
verschillende sterrenbeelden, zoals we die in tijdschriften e.d. aantreffen.  
In de gekleurde cirkel met de zesster hieronder worden deze zeven planeten als volgt 
in symbolen uitgedrukt: 
 

Linksboven – rechtsonder : Jupiter – Mercurius 

Rechtsboven – linksonder : Venus - Mars 

Boven – onder   : Saturnus – Maan 
Midden   : de Zon 

 

 

 

 

http://www.vanbatenborgh.nl/webexposities/zonnewiel/post_religieus_gebruik
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Vaak werd de zon in het midden van een cirkel geplaatst en de zes overige oude ‘planeten’ er 
paarsgewijze (polair) omheen. Ook symbolen zonder de cirkel komen voor.  

Daarbij werden er aan deze zeven oude planeten allerlei kenmerken toegedicht. Heel 
andere dan de huidige natuurwetenschappelijke. En waarom zijn het deze 
combinaties? Wat kunnen ons die zeggen? Mogelijk een volgende keer meer 
daarover. 
Zie ook: http://www.planetnarnia.com/planet-narnia/the-seven-heavens  

 

 
http://www.clavisjournal.com/seven-wanderers-western-esotericism-1/  
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