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Nummer 05/juli 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 

 
ENKELE BERICHTEN 

 Zoals in de vorige nieuwsbrief al werd vermeld, zal de gymzaal in Oldeberkoop 
worden gesloopt in verband met de bouw van de nieuwe Multi Functionele 
Accommodatie. Waarschijnlijk zal dit in het voorjaar van 2013 plaats vinden. De 
gevelsteen van de gymzaal met het wapen van Ooststellingwerf bouw zal behouden 
blijven. De Harlinger Aardewerfabriek zal binnenkort deze gevelsteen komen 
inspecteren en een offerte maken voor het uitnemen, herstellen en opnieuw 
plaatsen aan een gevel van de M.F.A.  

 Tijdens de laatste vergadering van de commissie Ruimte van de gemeenteraad van 
Ooststellingwerf hebben de leden na een voorzet van Meine Jansma (CU) ongeveer 
15 minuten stil gestaan bij de activiteiten van de Stichting ‘De Grijpvogel’. 
Wethouder Sierd de Boer vindt het streven van de stichting om de gevelstenen met 
het gemeentewapen in goede staat te houden een ‘geweldig initiatief’  en het 
samenspel met de gemeente heel erg goed. Herstel van de gevelstenen zou een 
positief gevolg kunnen krijgen ‘zodat wij daar weer met elkaar tot in lengte van jaren 
van kunnen genieten’. 

 
VERHOUDING STICHTING ‘De GRIJPVOGEL EN HET COMITÉ VAN AANBEVELING 
 
De Stichting ‘De Grijpvogel’ heeft als doelstelling: 
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. 

De stichting besteedt momenteel aandacht aan verschillende onderwerpen, zoals de 
gevelstenen met het wapen van Ooststellingwerf, kunstwerken aan de weg, het organiseren 
van een tentoonstelling van het werk van beeldend kunstenaar Liduin van Noord en de  
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eventuele herplaatsing van de spreuk ‘Juste judicate filii hominum’ (Oordeelt rechtvaardig, 
Gij mensenkinderen), die bij de ingang van het oude gemeentehuis aanwezig was. 
 
De Stichting heeft een Comité van Aanbeveling bestaande uit: 

 Nicolette Hartong  Consultant, fundraiser, communications & PR 

 Marjan Jager  Wethouder Boarnsterhim; voorzitter JM Fonds  

 Hiltsje Jongsma   Dichteres en coach 

 Karst Berkenbosch  Schrijver, cabaretier en creatief denker 

 Hendrik Betten   Presentator Radio Odrie en mediacorrespondent 

 Henk Bloemhoff   Taelkundige en heufddocent NHL Hogeschool 

 Jouke Jongsma   Directeur St. Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland 

 Johan Veenstra  Schriever en verhaeleverteller 
 
Om misverstanden te voorkomen: dit comité is alleen in het leven geroepen om het 
project van de gevelstenen te ondersteunen. Niet voor de overige onderwerpen van de 
stichting. 
 
SPREUK OUDE GEMEENTEHUIS 
 
Speurtocht 
Tijdens de laatste vergadering van de Commissie Ruimte van de gemeenteraad op 12 juni jl. 
stelde mw. Lien Dankbaar de vraag waar de letters van de spreuk ‘IUSTE IUDICATE FILLI 
HOMINUM’ (‘Oordeelt rechtvaardig, Gij mensenkinderen’) zijn gebleven. Deze letters 
sierden de gevel bij de hoofdingang van het oude gemeentehuis.  
Niemand bleek het te weten en aldus werd er een speurtocht in gang gezet. Uiteindelijk 
werden ze gevonden in het kleine ketelhuis van de gymzaal aan de Weemeweg. 
Buitendienstmedewerkers Melle de Boer en Piet Hof hadden zich erover ontfermd. 
 

  
 
Tot mijn grote verrassing stonden er in dit ketelhuis ook twee gevelstenen van het Wapen 
van Ooststellingwerf op dezelfde plek als de letters van de spreuk. Gevelstenen waar ik al 
vele maanden naar op zoek was. De ene was zorgvuldig uitgezaagd uit een gevel van de 
oude brandweerkazerne in Haulerwijk en daar niet herplaatst. Het is een werkstuk van 
pottenbakker Kees Hogendam (voorheen Fochteloo, nu Marknesse) en is opgebouwd uit 
keramische tegels.  De andere zat oorspronkelijk in de oude Ulo (Buttingaschool) en is  
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gemaakt door de hier al vaker genoemde pottenbakker Anno Smith. Zie de afbeeldingen 
hieronder. U kunt de letters van de spreuk erachter zien liggen. Aan een gevel van de 
gymzaal aan de Weemeweg prijkt ook een gevelsteen van Kees Hoogendam van hetzelfde 
type als die van de oude brandweerkazerne in Haulerwijk. 
 
 

       
 

Oude brandweerkazerne             Oude ULO (Buttingaschool)    Gymzaal Oostenburgschool 
Haulerwijk         Oosterwolde          Oosterwolde 
 
Kees Hoogendam 
Hij is in 1941 geboren in Den Haag en kreeg zijn opleiding van 1962 - 1967 aan de Vrije 
Academie aldaar. Vanaf 1973 had hij een atelier in Fochteloo. Hoogendam maakte diverse 
studiereizen, was gastdocent in het buitenland en exposeerde o.a. in Zwitserland. Hij werkte 
mee aan het verzetsmonument in Oosterwolde. Een tegeltableau van zijn hand is te vinden 
in Haule. 

      

Meer over de spreuk ‘iuste iudicate fillii hominum’ 
Waarom besteedt de Stichting ‘De Grijpvogel’ aandacht aan deze spreuk? Er blijkt een 
interessant verband te bestaan tussen de grijpvogel in het Wapen van Ooststellingwerf en 
de tekst van de spreuk. Dat zit hem in het volgende. 
Uit het jaar 1408 is een vrijwel volledig gaaf exemplaar van een zegel bewaard gebleven. De 
zegel toont een dierfiguur, die een hond, wolf of vos zou kunnen zijn, wellicht ook een 
griffioen. Het is een figuur met vier poten, waarvan de Iinker poot naar beneden wijst.  
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Tussen voor- en achterpoten is een cirkel met daarin een figuur met vijf punten. Onder de 
dierfiguur is geen ondergrond of terras aangebracht. Over de rug ligt de staart, waarvan de 
haren naar boven uit waaieren, terwijl de punt naar beneden wijst en trosvormig eindigt. 
 
De zegel heeft geen speciale kleur. De binnenste rand heeft als tekst "iuste iudicate filii 
hominum'' (Oordeelt rechtvaardig gij mensenkinderen); de buitenste rand "Sigillum 
universitatis terre Stellingwar" (Zegel van het gehele land van Stellingwerf).  
(Bron: Gemeentegids 2005 – 2006) 
De tekst werd al in de 14e eeuw in de Stellingwerven gebruikt. De bron ervan ligt in het Oude 
Testament, in het boek Psalmen (psalm 58). Het woord ‘iuste’ wordt in verschillende 
Bijbelvertalingen verschillend vertaald met rechtvaardig, eerlijk of billijk. Het gaat hier om 
één van de zeven deugden. Deze zeven zijn: 

1. Prudentia (voorzichtigheid - verstandigheid - wijsheid) 
2. Iustitia (rechtvaardigheid - rechtschapenheid) 
3. Temperantia (gematigdheid - matigheid - zelfbeheersing) 
4. Fortitudo (moed - sterkte - vasthoudendheid - standvastigheid) 
5. Fides (geloof) 
6. Spes (hoop) 
7. Caritas (naastenliefde/liefde) 

De eerste vier kunnen we al aantreffen bij de oude Griekse filosofen als Plato en Aristoteles. 
In het christendom werden deze met de drie goddelijke deugden (Geloof – Hoop – Liefde) 
samengevoegd tot de zeven deugden. Door Thomas van Aquino, Italiaanse filosoof en 
theoloog uit de 13e eeuw, werden deze opgenomen in de Rooms-katholieke filosofie en 
moraalleer. 
Naast de zeven deugden die een rol spelen in de katholieke traditie is er ook een lijst 
opgesteld van hun tegenhangers: de zeven hoofdzonden. 
Deze zijn: 

1. Superbia (hoogmoed - hovaardigheid - ijdelheid) 
2. Avaritia (hebzucht - gierigheid) 
3. Luxuria (onkuisheid - lust - wellust) 
4. Invidia (nijd - jaloezie - afgunst) 
5. Gula (onmatigheid - gulzigheid - vraatzucht) 
6. Ira (woede - toorn - wraak - gramschap ) 
7. Acedia (gemakzucht - traagheid - luiheid - vadsigheid) 

In deze samenhang kunnen we vaststellen dat de spreuk ‘iuste iudicate filli hominum’ in de 
werkelijkheid van vandaag de dag nog niets aan betekenis heeft ingeboet. 

KUNSTWERKEN AAN DE WEG 
In de laatste week van juni heb ik met Karst Berkenbosch een rondrit gemaakt langs een 
aantal ‘Kunstwerken aan de weg’. In het jaar 2007 schreef Karst over 44 kunstwerken 
(aangevuld met vijf wandelroutes, drie fietsroutes en één autoroute) een boek met deze 
titel. We constateerden dat sommige van deze 44 kunstwerken er niet goed bij staan.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijsheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtvaardigheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Caritas_%28deugd%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naastenliefde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Liefde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_van_Aquino
http://nl.wikipedia.org/wiki/Filosoof
http://nl.wikipedia.org/wiki/Theoloog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogmoed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hebzucht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onkuisheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lust
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jaloezie_%28gevoel%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afgunst
http://nl.wikipedia.org/wiki/Woede
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toorn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wraak
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Er lijken zelfs enkele verdwenen: De Zuil in Oosterwolde en De Schepping in Oldeberkoop. 
Ook is er een bij de sloop gesneuveld: Het Schip in Oosterwolde. 
Sommige tekstbordjes zijn niet meer goed leesbaar en andere zijn weg. Echt zorgelijk gesteld 
is het met ‘De hordenloper’ bij de Boekhorst in Oosterwolde van kunstenaar Jos Mosselveld 
uit Nijeberkoop, ‘De Pijp’ in Makkinga van kunstenaar Peter Hiemstra uit Oldeberkoop en 
‘Wegzeichen’ van de Duitse kunstenaar Klaus Grosskopf. 
Hieronder afbeeldingen van de oorspronkelijke en de huidige staat: 

     
‘De hordenloper’ in 1985     ‘De hordenloper’ nu 
 

       
‘De Pijp’ in 1990            ‘De Pijp’ nu 
 

 
‘Wegzeichen’ in 2004                 ‘Wegzeichen’ nu 
 

                    
Tekstbordje ‘De Pijp’ nu   Tekstbordje ‘De Veenwerker’ Appelscha nu  
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Ik neem aan dat de gemeente Ooststellingwerf van de huidige toestand van de kunstwerken 
op de hoogte is. Wellicht kan het goed zijn het geheel aan kunstwerken aan de weg weer 
eens te evalueren: welke willen ‘we’ per se handhaven, welke zouden een andere plek 
kunnen krijgen, welke willen en kunnen ‘we’ (laten) opknappen en welke willen ‘we’ 
verwijderen en zo mogelijk vervangen. Ook kan er in dit verband worden gedacht aan het 
geven van kansen aan relatief jongere Stellingwerver kunstenaars. De vraag is wel of het 
aanschaffen van kunst in deze tijd nog een taak is van de gemeentelijke overheid. Daar kan 
men – afgezien van het wel of niet beschikbaar hebben van financiële middelen daartoe - 
verschillend tegen aan kijken. Er is een overgeleverde uitspraak van oud-burgemeester 
Oosterwijk van Ooststellingwerf: ‘Als je naar je zin woont, dan ga je je huis versieren’. Hij 
bedoelde dit in overdrachtelijke zin als een opgave voor de gemeente het eigen 
gemeentelijke gebied mooi te maken. Een andere gedachte is om in dit verband juist niet uit 
te gaan van de gemeente als overheidsorganisatie maar van de bewoners van het ‘huis van 
de gemeente’ zelf: de inwoners, bedrijven, locale resp. regionale fondsen e.d. Daaruit kan 
dan blijken of men er werkelijk warm voor kan lopen en er daardoor ‘warm geld’ voor over 
heeft. De Stichting ‘De Grijpvogel’ zou aan een dergelijke evaluatie wel een voorbereidend 
steentje willen bijdragen. 
Het vernieuwen van een aantal tekstbordjes verdient echt prioriteit. Voor kunstliefhebbers 
en andere belangstellenden die speciaal een route willen gaan volgens het boek van Karst 
Berkenbosch is de huidige staat geen mooi visitekaartje. Ook aan de beeldenroutes die in 
het boek staan beschreven, zou weer eens aandacht kunnen worden besteed. 
Stichting ‘De Grijpvogel’/Frans Wuijts/juli2012 


