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Nummer 32/september 2014 
 

De tijd waarin wij leven vraagt steeds meer om het nemen van vrije (sociale) initiatieven van 
mensen, individueel en gezamenlijk. De Stichting De Grijpvogel is in deze geest opgericht, neemt 
zelf initiatieven en bevordert en ondersteunt het nemen van initiatieven door anderen.  
De overwegend kleinschalige initiatieven kunnen economisch van karakter zijn, dan wel 
sociaal-politiek of cultureel in brede zin (kunst, literatuur, filosofie, educatie e.d.).  
Nieuwsbrieven van de Stichting ‘De Grijpvogel’ beogen geïnteresseerden te informeren over 
wetenswaardigheden in dit verband. Reacties worden beslist op prijs gesteld en er bestaat 
geen enkel bezwaar tegen het doorsturen van de  nieuwsbrieven aan andere (potentieel) 

geïnteresseerden.  

Deze nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website www.stichtingdegrijpvogel.nl en ook 

op www.bekieketmar.nl/Bekiek_et_mar/st_De_Grijpvogel.html  

 
1. KORTE SAMENVATTING VAN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Enkele korte berichten 
- Nieuwe informatiebordjes en –paaltjes bij de publieke kunstwerken  
- Ingezonden brief aan de gemeenteraad over de publieke 

kunstwerken 
- Expositie ‘Dicht bij mij’ van Liduin van Noord in Hotel Lunia 

Oldeberkoop nog tot 15 november 2014 
- Uit de Nieuwe Ooststellingwerver januari 1980 

 Het publieke kunstwerk ‘De Trilker’ in Waskemeer van Annet Haring 
(1980); nr. 16 in het boek van Karst Berkenbosch ‘Kunstwerken aan de 
weg’. 
 

2. ENKELE KORTE BERICHTEN 
 

Nieuwe informatiebordjes en –paaltjes bij de publieke kunstwerken 
Een impressie van de vervanging. Marten Fledderus en vrijwilliger Bram 
geconcentreerd aan het werk  bij ‘De Hunningdaenker’ en ‘De Pijp’ in Makkinga. 
 

 

http://www.stichtingdegrijpvogel.nl/
http://www.bekieketmar.nl/Bekiek_et_mar/st_De_Grijpvogel.html
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  Bij kunstwerk ‘Samenwerking’ in Elsloo 
 

      
 

Wethouder Sierd de Boer verrichtte de plaatsing bij het publieke kunstwerk ‘De 
Spreukbank’. Deze staat tegenover de hoofdingang van het gemeentehuis. 
De Spreukbank is gemaakt naar een ontwerp van beeldend kunstenaar Liduin van 
Noord in samenwerking met Karst Berkenbosch en Frans Wuijts. 
De tekst op het informatiebordje luidt:  
‘Oordeelt rechtvaardig, Gij mensenkinderen’ (Psalmen 58) is al in de 14e eeuw te 
vinden op oude Stellingwerfse zegels. ‘Rechtvaardig oordelen’ is ook in de 
gemeentelijke democratie van belang.  
 
In de hal van het gemeentehuis is in de stelling met informatiefolders ook een fraaie 
(gratis) folder te vinden met een iets ruimere beschrijving van dit kunstwerk. 
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Volledige tekst in de folder: 

De spreukbank ‘Iuste iudicate filii hominum’. 

‘Oordeelt rechtvaardig, Gij mensenkinderen’ is de vertaling van deze spreuk, die reeds in de 

14e en 15e eeuw op oude zegels van het Vrije Stellingwerf werd aangetroffen. De spreuk is 

afgeleid van een tekst in Psalmen 58. 
 

                                                                       

                                   1408                              1485 

Sinds 1986 sierde de spreuk de hoofdingang van het oude gemeentehuis van Ooststellingwerf. 
In 1982 nam burgemeester Oosterwijk hiertoe het initiatief. Er ontstond daarna een verschil 

van mening in de gemeenteraad over de te kiezen taal: Fries, Stellingwerfs of Nederlands.  

Op voorstel van burgemeester mr. J.H. Lesterhuis is in 1985 gekozen voor de tekst in het 

Latijn – zoals op de oude zegels - om verdere discussies over het taalgebruik te vermijden.  

Achter de spreukbank – met in het midden een rechterstoel – staat een lindeboom. Het zijn 

verwijzingen naar oorspronkelijke  volksvergaderingen. Onder lindebomen werd vermoedelijk 
ook door Stellingen (bestuurders/dorpsrechters) vergaderd en recht gesproken.   

Het kunstwerk benadrukt zo in historisch perspectief het belang van ‘rechtvaardig oordelen’, 

ook in de gemeentelijke democratie.  

De spreukbank is bekostigd door de Gemeente Ooststellingwerf. Het ontwerp is een geschenk 

van de Stichting ‘De Grijpvogel’. De spreukbank is geplaatst en de lindeboom geplant op 23 

april 2013. 
 

Het Vrije Stellingwerf 

Het gebied Stellingwerf komt begin 14e eeuw voor het eerst duidelijk naar voren met een eigen 

identiteit. In 1309 werden de Stellingwervers door de bisschop van Utrecht in de ban gedaan 

na hun aanval op bisschoppelijke bezittingen in Vollenhove.  
Van 1309 tot 1504 bestuurde de vrije en onafhankelijke boerenrepubliek Stellingwerf zichzelf.  

In 1504 werd Stellingwerf definitief ingedeeld bij Friesland. De huidige gemeente 

Ooststellingwerf ontstond in 1517 door splitsing van Stellingwerf in een oostelijke en een 

westelijke grietenij.   

Het nu gangbare Wapen van Ooststellingwerf is afgeleid van afbeeldingen op de oude zegels 

en landkaarten. Zeker is dat de griffioen (grijpvogel) daarop in de 17e eeuw  herkenbaar werd.  
 

          

             1622               1664 Schotanus         

           

De spreuk en de griffioen hebben in deze zin een duidelijke historische verwantschap.     
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Ingezonden brief aan de gemeenteraad over de publieke kunstwerken 
Op 2 september 2014 was er weer een vergadering van de Raadscommissie 
Samenleving. Vier fracties van politieke partijen in de gemeenteraad van 
Ooststellingwerf hebben positief gereageerd op de strekking van de ingezonden brief 
van de Stichting De Grijpvogel (zie nieuwsbrief nr. 29 van juli 2014), te weten de 
ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en Ooststellingwerfs Belang.  
Hierin wordt onder meer gepleit voor 
- het beter met elkaar in verband brengen van toerisme en economische 

bedrijvigheid (horeca en verblijfsmogelijkheden) met de publieke kunstwerken; 
- het in de politiek ten aanzien van de publieke kunstwerken verkleinen van de 

kloof tussen ‘kunst en cultuur belijden’ en ‘kunst en cultuur realiseren’; 
- een nieuwe wijze van reservering van gelden voor de publieke kunstwerken 

(onderhoud, restauratie, vervanging, aankoop e.d.); 
- het opnieuw administratief verankeren van de waardevolle gevelstenen met het 

gemeentewapen als kunstwerken dan wel culturele elementen; 
- het instellen van een kleine adviesgroep; 
In een volgende nieuwsbrief is er misschien iets te melden over het vervolg. 
 
Expositie ‘Dicht bij mij’ van Liduin van Noord in Hotel Lunia Oldeberkoop 

(herhaald bericht) 

De kunst van Liduin van Noord in het project ‘Dicht bij 
mij’ vormt een fascinerende samenvloeiing van beeldende 
kunst en literatuur. In haar in tere kleuren uitgevoerde 
schilderijen zijn mens en natuur steeds dichtbij en krijgen 
de  geëxposeerde werken een extra dimensie door de 
handgeschreven gedichten of teksten.  
De ene keer heeft een dichter of schrijver tekst toegevoegd 
aan het schilderij, dan weer is het andersom: het schilderij 
is bij de tekst geschilderd. Elk kunstwerk vertelt een 
verhaal. Soms is dit meteen duidelijk. Soms heeft de kijker 
even tijd nodig om het te ontdekken. Wie er iets over wil 
zeggen, mag het in Lunia komen vertellen. Daar is de 
expositie “Dicht bij mij” van Liduin van Noord van 16 juni 
tot en met 15 november 2014 te bewonderen.  

Een voorbeeld. Alom zien we op en boven de landerijen duizenden ganzen en in Lunia 
hangt er een schilderij met als titel: “Ganzentrek”. Francine Oomen schreef er een 
gedicht bij: 
  
Het is tijd, we gaan op reis 
We verzamelen ons, we zijn met velen 
Vraag niet waarom, waarheen, hoe lang 
We volgen een innerlijke drang………… 
 
Naast het werk “Ganzentrek” hangen er in Lunia vele schilderijen, om te bewonderen, 
om te lezen, om in rond te dwalen. De gedichten en teksten zijn van Martine Bijl, 
Francine Oomen, Baukje Wytsma, Liselore Gerritsen, Paul van Vliet, Herman 
Finkers, Joke van Leeuwen, Elly Nieman, Tjitske Jansen, Siebe Krol†, Marjolein 

Meijers, Charles Ducal, Ingmar Heytze, Gerard van Maasakkers, Toon Tellegen, 
Frank Starik, Hans Dorrestijn en Liduin van Noord zelf. Zij vormen op deze wijze een 
bijzondere combinatie. 
Expositieadres: Hotel-restaurant Lunia, Molenhoek 2, 8421PG Oldeberkoop 
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Uit de Nieuwe Ooststellingwerver januari 1980 

‘De 10e dorpenkamp in de Gemeente Ooststellingwerf wordt dit jaar (1980) in 
Nijeberkoop gehouden en om de plaatselijke Dorpenkampploeg 
goed voor de dag te laten komen boden "De Hokkelingen" (een 
soort jongerenvereniging/ oudejaarsploeg, maar niet helemaal) 
nieuwe shirts met naam en rugnummers aan en tevens een 
vlaggenhouder’. 
Ter herinnering aan deze 10e dorpenkamp hangt in de gang 
van de dorpskantine van Nijeberkoop een bord met de 
afbeelding van de vlag van Ooststellingwerf met griffioen, de 
naam Nijeberkoop en de eerste letters van de overige 12 

dorpen. Het bord is indertijd gemaakt door Hans Roersma, de 
bovenmeester van de oude school en zijn vrouw Annie. 
 

 
3. KUNSTWERK ‘DE TRILKER’ IN WASKEMEER VAN ANNET HARING   

(1980) 
 

Tekst Karst Berkenbosch: ‘Waskemeer heette tot 1954 Haulerwijk-Beneden. Het heeft 
haar naam te danken aan een meertje met de naam Waskmar of Wassemeer. Hierin 
werden de schapen gewassen. De gemeente Ooststellingwerf denkt dat de naam is 
afgeleid van het Oudfriese woord Weaze, dat modderig water betekent.  
De grond waarop Waskemeer verrezen is, was vroeger in eigendom van de boeren van 
Haule: een uitgestrekt heideveld dat alleen diende voor het weiden van de Drentse 
schapen. In Waskemeer begon men al vroeg met de vervening, want al in 1759 
werden de eerste afgegraven stukken grond uitgegeven. Die eerste stukken tussen de  
wijken kregen de naam 'de Leyen' Men kon eigenaar worden van een hele, een halve, 
een kwart of een achtste Leye. Dit ging per strekkende meter en liep tot aan de grens 
van de zogenaamde Compagnons.  
Het dorp kent naast de Haulerwijkstervaart een groot tal wijken met soms prachtige 
namen. Zo kennen we de Jan Roelswijk, de Knipslootswijk, de Spekkewijk, de 
Pockewijk, de Foekewijk, (later de Daniel Slofstrawijk genoemd) en de Secretariswijk. 
Hoe ze aan hun namen kwamen is mij niet bekend. In ieder geval geeft het prachtige 
beeld 'De Trilker' (zie nr. 16) treffend weer hoe het leven in Waskemeer er vroeger uit 
zag. (Een Trilker is een veenarbeider die met een vaarboom vanaf de wal een 
turfschip voortduwt.) Nu heeft de vaart door het dorp nauwelijks nog een functie, 
maar met de ogen een beetje dicht en wat fantasie kunt u de turfschippers nog 

voorbij zien varen in een wanhopige poging zich te 
ontworstelen aan de armoede van die tijd.  
Waskemeer is van oudsher geen rijk dorp en het is dan 
ook niet voor niets dat  
P.W. Janssen, de weldoener, zich het lot van de mensen 
aantrok en hier rond 1900 land heeft laten ontginnen. 
Daarna liet hij er zeven identieke boerderijtjes bouwen, 
met de karakteristieke lateien boven de ramen. Om een 
goed beeld te krijgen moet u echt even de doodlopende 
P.W. Janssenstichting inrijden als u Waskemeer beter 
wilt leren kennen. Naast de P.W. Janssenstichting kent 
Waskemeer ook nog de buurtschap Konijnebuurt.  
Waskemeer is anno 2007 zeer actief in het uitzetten 

van fiets- en wandeltochten. Het dorp heeft verder een theeschenkerij en een 
restaurant waar menig toerist al de inwendige mens heeft verwend. Zeer 
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bijzonder is dat het dorp een gloednieuwe school heeft voor voortgezet onderwijs, 
namelijk de Christelijke Scholengemeenschap Liudger, een dependance van 
Scholengemeenschap Liudger in Drachten’.  
 
 ‘De Trilker’ is nr. 16 in het boek van Karst Berkenbosch ‘Kunstwerken aan de weg’. 

Karst schrijft: ‘Annet Haring (Hoorn 1934) heeft na haar 
niet afgemaakte opleiding aan het Instituut voor 
Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam 
(Rietveldacademie) nog een opleiding gehad op de ABK 
Arnhem en op Giacomo Manzu in Milaan. Na 6 jaar 
werken aan het Instituut voor Beeldende Expressie te 
Amersfoort en 1 ½  jaar in de BKR-regeling vestigde ze zich 

via Gramsbergen in Rotsterhaule. Het uitbeelden van 
groepen mensen komt veel in haar werk voor, bijvoorbeeld 
'Tryntsje muoi en haar zeven zonen’ in Oenkerk. Om het 
beeld 'De Trilker' goed te kunnen plaatsen moet men iets 
afweten van de geschiedenis. (zie het verhaal over het dorp 
Waskemeer hierboven).  
Het beeld 'De Trilker' aan de Oude Wijk herinnert nog aan 
de vervening. Een trilker is iemand die een praam van de 

kant af voortduwt. De turfbok of turfpraam van Gieterse afkomst werd veel in 
Friesland gebruikt voor de afvoer van turf uit de turfvelden over ondiepe sloten en 
vaarten naar het turfschip. Het laadvermogen van de turfbok was 7 à 8 ton en hij 
kon ± 16000 turven vervoeren. Met de turfbok werden o.a. turf, vee, mest, aarde, hooi 
en melkbussen vervoerd. Het frappante was dat het woord 'trilker' veel voorkomt, 
maar niet in het Fries woordenboek te vinden was als persoon. (Wel in de betekenis 
van 'lange staak' of 'schippersboom').  
Na contact met Jelle Krol van Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum 
leverde dat de volgende reactie op:  
"Hjirby it artikel oer de trilker, ek as persoan, dat yn ien fan de folgjende dielen fan it 
Wurdboek fan de Fryske Taal komme sil. Fia Hindrik Sijens fan de FA is it my 
tastjoerd:  
2. iem. die, op de wal lopend, met een vaarboom een vaartuig voortduwt. Foarst wie 
hjir en dêr walhout oan 'e wykskanten. Dan woarde de trilker skouwer en krig' er syn 
plak op it efterste diel fan 'e pream. H. HEIDINGA, Beak. 74 [1973]".  
 

Het INL is het Instituut voor Nederlandse 

Lexicologie. Het is de plek voor iedereen die 
iets wil weten over woorden, hun spelling, 
vorm, betekenis of gebruik door de eeuwen 
heen. Het INL verzamelt en beschrijft de 
Nederlandse taal- en woordenschat van de 6de 
eeuw tot het heden. Daartoe horen ook alle 

nieuwe woorden van de Nederlandse taal: van 06-dealer tot weeralarm en 
van deeltijd-WW tot triobaan. De Geïntegreerde Taalbank (GTB) maakt hier deel van 
uit. 
Deze geeft van het woord ‘trilker’ beide betekenissen: 
↪1. vaarboom waarmee men, op de wal lopend, een vaartuig voortduwt. 

↪2. iemand die, op de wal lopend, met een vaarboom een vaartuig voortduwt. 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WFT&actie=article&uitvoer=HTML&id=105671 
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