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Nummer 59/september 2019 
 

‘Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid’ (Goethe) 
 

Introductie 
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; zij 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. Soms is er over bepaalde aangelegenheden 
aanleiding tot becommentariëring of opiniëring, zowel vanuit de stichting als vanuit de 
lezers. Opiniërende en andere inhoudelijke reacties e.d. die tot verder nadenken 
stemmen, worden in dit verband beslist op prijs gesteld en er bestaat geen enkel bezwaar 
tegen het doorsturen van de nieuwsbrieven aan andere (potentieel) geïnteresseerden.  
De nieuwsbrieven zijn gratis te ontvangen. Donaties ter ondersteuning van het werk van 
de stichting zijn welkom.  Het rekeningnummer vindt u in de koptekst. 

 
1. KORTE SAMENVATTING VAN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Even persoonlijk  

 Enkele korte berichten 

 Cicero: over de vrijheid van denken en spreken 

 Voorzitter collegevergadering = voorzitter raadsvergadering. Is dit wenselijk? 

 Bekostiging publieke kunstwerken  

 Gemeentelijke democratie (1) 

 Publieke kunstwerk ‘Platvorm’ Oosterwolde van Albert Oost (2002) 
 

2. EVEN PERSOONLIJK  
De laatste nieuwsbrief van de Stichting de Grijpvogel, die verschenen is, dateert van mei 
2018. De inhoud ervan ging over de volgende onderwerpen: 

 Driedaagse rond de schilder van De Scheene: Dirk Kerst Koopmans  

 Vier nieuwe gezichten in het college 

 Filosofisch Café Oldeberkoop zondag 3 juni 2018 

 Midzomernachtfakkelwandeltocht Oldeberkoop 2018  

 Natuurorganisaties fel tegen zonnepark in Molenbosch Oldeberkoop 

 Onderwijsvernieuwing in Fryslân 

 Publiek kunstwerk ‘Stemvork des levens’ Oosterwolde Jan Stroosma (1976) 
Daarna is de toezending van de nieuwsbrieven ruim een jaar stil gevallen. Persoonlijke 
omstandigheden zijn daartoe directe aanleiding. Die behoeven hier geen nadere 
toelichting. Velen van u zijn er min of meer wel van op de hoogte. Het is onze intentie de 
draad weer op te pakken.  
In de komende tijd kan het karakter van de inhoud van de nieuwsbrieven enigszins 
veranderen. De teksten kunnen naast zakelijke nieuwsberichten iets meer een 
opiniërend of beschouwend karakter krijgen. Daarom is in die geest bovenstaande 
introductie aangepast.  
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Een enkele lezer kan een aandrang voelen met een reactie de eigen opinie hier naast te 
plaatsen dan wel er aan toe te voegen. De nieuwsbrieven worden hiermee hopelijk 
verlevendigd en verrijkt. Wellicht kunnen onderstaande wijze gedachten van de grote 
Romeinse redenaar Cicero (106 – 43 v. Chr.) als leidraad dienen (onder 4.). 
 

3. ENKELE KORTE BERICHTEN 

 Er is bij de Raad van State door de Stichting de Grijpvogel als belanghebbende 
beroep ingesteld tegen de beslissing van de gemeenteraad op 26 februari 2019 tot 
(gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan ‘Wolvegasterweg 10 in 
Oldeberkoop (het zogenoemde Blughut-terrein).  

 Voor wie het schaakspel wil leren of gewoon graag een spelletje schaak speelt, is 
er elke zondagmiddag vanaf 15.00 uur schaakcafé in Le Brocope Oldeberkoop. 

Iedereen is van harte welkom! 

 Er is bij de Raad van State hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de 
Rechtbank Noord-Nederland d.d. 12 juli 2019 om het beroep tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf d.d. 25 
september 2018 een omgevingsvergunning te verlenen aan Zonnepark 
Molenbosch B.V. niet ontvankelijk te verklaren.  

 In Oldeberkoop is een kleine maar enthousiaste groep sportievelingen samen 2 x 
per week het Walking Football gaan beoefenen op het veld van het sportpark 
Lunia.. Er wordt getraind op de dinsdagavond en vrijdagochtend. Het is goed 
voor lijf en leden en heel gezellig. Sport Vereent heeft geen ondergrens qua 
leeftijd. Een ieder die niet langer het voetbal van de oude, vertrouwde regels wil of 
kan spelen is welkom. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor vrouwen! 
Aanmelden kan via marcotjassing@gmail.com  

 
4. CICERO 

Over de vrijheid van denken en spreken; uit ‘Over vrijheid’ 1859 John Stuart 

Mill, Brits filosoof en econoom (1806-1873) 
 
Cicero heeft beschreven hoe hij altijd het pleidooi van zijn tegenstanders met even grote, 
zo niet grotere, aandacht bestudeerde als zijn eigen. Wat Cicero in praktijk bracht als 
middel om in de raadszaal de overwinning te behalen, zou iedereen moeten navolgen die 

een onderwerp bestudeert om de waarheid te leren 
kennen. Iemand die alleen zijn eigen kant van de 
zaak kent, kent er weinig van. Hij kan over goede 
argumenten beschikken, en niemand kan in staat 

zijn ze te weerleggen. Maar als hij op zijn beurt 
evenmin in staat is de argumenten van de tegenpartij 
te weerleggen, als hij zelfs niet weet wat deze zijn, 
heeft hij geen geldige reden om aan een van beide 
opvattingen de voorkeur te geven. Het zou de meest 
rationele houding zijn als hij zijn oordeel opschortte, 
en als hij daarmee niet tevreden is, laat hij zich 
leiden door het gezag of kiest hij net als de meeste 
mensen de kant waartoe hij zich het sterkst voelt 
aangetrokken. En het is ook niet voldoende als hij de 
argumenten van tegenstanders hoort van zijn 
leermeesters, in een vorm die zij kiezen en begeleid 
door wat zij als weerlegging geven. Op deze manier 

wordt de argumenten geen recht gedaan, en komen zij niet werkelijk in contact met zijn 
eigen denken. Hij moet ze kunnen horen van mensen die er werkelijk in geloven; die ze 
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oprecht verdedigen, en die zich daarvoor willen inzetten. Hij moet ze leren kennen in 
hun meest aannemelijke en overtuigende vorm; hij moet de hele kracht voelen van het 
probleem waartegen de juiste opvatting van het onderwerp opgewassen moet zijn; 
anders zal hij nooit werkelijk dat deel van de waarheid beheersen dat op die 
moeilijkheid een antwoord geeft en de bezwaren wegneemt. Negenennegentig van de 
honderd zogenaamd ontwikkelde mensen verkeren in die situatie, zelfs als zij een 
imponerend betoog kunnen houden ten gunste van hun opvattingen. Hun conclusie 
kan waar zijn, maar gegeven de stand van hun kennis kan deze ook niet waar zijn. Zij 
hebben zich nooit verplaatst in de geestesgesteldheid van mensen die anders denken 
dan zij en ook niet overwogen wat zulke mensen te zeggen zouden hebben. En als gevolg 
daarvan zijn zij niet, in de eigenlijke zin van het woord, vertrouwd met de overtuiging 
die zij zelf aanhangen. Zij kennen de elementen niet die al het overige verklaren en 

rechtvaardigen; de redenen die aantonen dat een ogenschijnlijk met een ander strijdig 
feit daarmee in overeenstemming te brengen is, of die aantonen waarom van twee 
schijnbaar even sterke argumenten het een de voorkeur verdient boven het ander. Zij 
zijn onbekend met het aspect van de waarheid dat de balans doet doorslaan, en dat het 
oordeel van een volledig ingelicht iemand definitief bepaalt. Niemand kent dit werkelijk, 
behalve de mensen die eerlijk en onpartijdig beide kanten hebben beschouwd, en die 
geprobeerd hebben beide redeneringen in het helderste licht te zien. Deze oefening is zo 
essentieel voor een waarachtig begrip van morele en praktische onderwerpen, dat het 
onmisbaar zou zijn om tegenstanders van alle belangrijke waarheden uit te vinden, als 
ze niet bestonden, en om ze uit te rusten met de krachtigste argumenten die de meest 
bekwame advocaat van de duivel kan oproepen. 
 

5. VOORZITTER COLLEGEVERGADERING = VOORZITTER VERGADERING 
GEMEENTERAAD. Is dit wenselijk? 
 

Als we de kop ‘Gun gemeenteraad een onafhankelijke voorzitter’ van het dagblad Trouw 
lezen op 28 januari 2014 is het voor de gemeenteraad en de burgemeester beter als 
iemand anders de rol  van voorzitter van de raadsvergadering vervult. Dat stelden Joost 
Hoebink en Donatello Piras, beiden indertijd medewerkers van het Nederlands Debat 
Instituut in Hilversum. 

En zij gaan verder: ‘Wat zou u ervan denken als u 
hier een pleidooi las om Mark Rutte ook voorzitter 
van de Tweede Kamer te maken? 
Belangenverstrengeling? De doodsteek voor de 
democratie? […] Uiteraard pleiten we er niet voor om 

de minister-president voorzitter te maken van het 
parlement dat hem en zijn ministersploeg moet 
controleren. Toch is dit wél de dagelijkse praktijk in 

de 403 (2014) gemeenteraden in Nederland (335 in 2018).           
De burgemeester leidt de raadsvergaderingen en is tevens voorzitter van de lokale 
ministersploeg: het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad 
debatteert dus over beleid van het college onder voorzitterschap van, jawel, de voorzitter 
van dat college. Dat moet anders, vinden Hoebing en Piras. De raad zou de voorzitter 
zelf uit haar midden moeten kiezen. Een goed functionerende gemeenteraad controleert 
het dagelijks bestuur van de gemeente en stuurt het beleid op hoofdlijnen. Cruciaal 
voor een behoorlijk functionerende raad is een goede raadsvergadering.  
Bij de invoering van het dualisme in 2002 werd er een duidelijk onderscheid gemaakt 
tussen raad en college. Dit alles om het bestuur van de gemeente voor de inwoners 
herkenbaar en aantrekkelijk te maken. Voorheen was er een onduidelijke rolverdeling 
tussen de gemeentelijke organen. De burgemeester als voorzitter is hiermee de enig 
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overgebleven omissie in het gemeentelijk bestel en daarmee een fossiel uit de vorige 
eeuw. Het zou beter zijn voor de helderheid en voor de lokale democratie als we dit snel 
oplossen. In de Nederlandse gemeenteraden zien we zeer wisselende voorzitters. Er is 
veel kwaliteitsverschil. Er zijn burgemeesters die erin slagen de vergadering objectief 
voor te zitten, het debat goed te faciliteren en de spreektijden evenredig te verdelen. 
Maar het gaat ook vaak anders. De belangrijkste vraag die rijst is: “Hoe kun je een goed 
debat hebben wanneer de voorzitter van de vergadering twee petten op heeft en belang 
heeft bij de uitkomst van datzelfde debat?” 
Uiteraard zorgt de burgemeester ervoor dat als zijn portefeuille ter sprake komt, de 
vicevoorzitter van de raad de vergadering overneemt. Maar dat impliceert dat de overige 
punten die vallen onder verantwoordelijkheid van de wethouders, onbelangrijk zouden 
zijn voor de burgemeester. En dat is een misvatting.  

De burgemeester heeft als voorzitter van het dagelijks bestuur belang bij een bepaalde 
uitkomst van het raadsdebat. Als voorzitter van de raad heeft hij de mogelijkheid om te 
sturen, en dat is onwenselijk. Dat blijkt ook uit het Griffiersonderzoek dat in 2014 in 
samenwerking met de Vereniging van Griffiers is uitgevoerd. Van de (toenmalige) 403 
raadsgriffiers namen er 112 (28 procent) deel. Wat blijkt? Ruim een kwart (27 procent) 
van de Nederlandse griffiers vindt de burgemeester niet de juiste persoon om de 
raadsvergadering voor te zitten. Daarnaast vindt 83 procent van de griffiers dat 
raadsvergaderingen niet goed te volgen zijn voor de gemiddelde burger. En 52 procent 
zegt dat er niet of nauwelijks wordt gedebatteerd. 
Uiteraard gaat met een door de raad gekozen voorzitter niet automatisch de kwaliteit 
van de vergadering en het debat omhoog. En een raadslid is niet per definitie een betere 
voorzitter dan een burgemeester. Maar hier kan training, scholing en goede begeleiding 
een rol spelen. Daarnaast heeft een gekozen voorzitter niet de schijn van 
belangenverstrengeling. Tot slot is het ook beter voor de burgemeester zelf. Die 
functioneert het beste wanneer hij zijn handen vrij heeft en zich volledig kan richten op 
het dagelijks goed besturen van de gemeente. Het voorzitten van een vergadering waar 
politiek gevoelige punten worden besproken is een onnodige verzwaring van zijn taak. 
Het leiden van een raadsvergadering vergt andere vaardigheden dan het leiding geven 
aan een groep wethouders of het bestuurlijke gezicht zijn van een gemeente. Een 
burgemeester is burgervader en verbindende schakel van een gemeente. Laat de 
burgemeester die rol met verve vervullen en maak de raad baas over zijn eigen 
vergadering’. Tot zover Hoebink en Piras.   
 
In arbeidsorganisaties kennen we sinds de invoering van de nieuwe Wet op de 
Ondernemingsraden in 1970 de verzelfstandiging van de Ondernemingsraad. De OR 

kreeg toen een eigen OR-lid als voorzitter in plaats van de directeur. Het overleg van de 
OR met de directeur/ directie werd Overlegvergadering genoemd. Deze vergadering werd 
wel weer voorgezeten door de (een) directeur. Binnen het gemeentebestuur is een 
vergelijkbare moderniteit nog niet doorgedrongen. Ambtelijke organisatie en 
democratische organisatie zijn via het voorzitterschap van de burgemeester van zowel 
de vergadering van het College van B&W als de gemeenteraadsvergadering nog steeds 
aan elkaar geketend.  
Wordt het tijd dat de gemeenteraad op eigen benen komt te staan en onafhankelijk 
wordt? Laat u maar weten wat uw gedachten hierover zijn. 
 

6. BEKOSTIGING PUBLIEKE KUNSTWERKEN 
In het jaar 1994 is door de gemeente Ooststellingwerf de bestemmingsreserve met de 
ietwat merkwaardige titel ‘Culturele Elementen Dorpsuitbreidingen’ ingesteld. 
Reden voor deze reserve (het bestemmingsdoel) was enerzijds (voor 30%) het aantal 
kunstuitingen in de gemeente uit te breiden en anderzijds (voor 70%) zorg te dragen 
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voor onderhoud van bestaande kunst. Met ‘kunstuitingen’ en ‘bestaande kunst’ werden 
waarschijnlijk de publieke kunstwerken bedoeld zoals over het algemeen de beelden en 
overige kunstwerken in de publieke ruimte. Ze zijn in die zin niet nader omschreven. 
De bestemmingsreserve werd beschouwd als een soort ‘spaarpotje’. In de Nota 
Grondbeleid van oktober 2011 werd vermeld: ‘Deze reserve wordt gevoed door een 
bijdrage te heffen van € 0,50 per verkochte vierkante meter bouwterrein’.  
In 2012 bedroeg het saldo van de reserve ca. € 51.000, -. 
In mei 2015 stelden wij vragen aan toenmalig wethouder Van Esch over het ‘geruisloos’ 
opheffen van deze regeling. 
1. Is het juist wat raadslid Van Belle in de laatste gemeenteraadsvergadering vroeg, 

namelijk dat deze Reserve Culturele Elementen Dorpsuitbreidingen zou zijn 
opgeheven? 

Van Esch: ‘In de Raadsvergadering van 21-4-2015 (vaststelling gemeenterekening 
2014) is besloten de reserve op te heffen en het resterende bedrag in 2015 uit te geven. 
(Nota reserves en voorzieningen per 31 december 2014 en 2015-2019, p. 30)’. 
Uit de wijze van formulering door Van Esch, kan worden verondersteld dat de raad 
een bewust besluit heeft genomen om deze regeling op te heffen. Formeel gesproken 
is dit niet onjuist aangezien de raad de ‘gemeenterekening 2014’ in zijn geheel heeft 
vastgesteld inclusief de opheffing van deze regeling (zie dit fragment uit de 
gemeenterekening): 

 
2. Wie heeft de aanzet tot de opheffing gegeven en wie heeft dit besluit genomen? 

Collega-wethouder De Boer? Het gehele college? Om welke reden? Omdat er geen 
voeding meer is vanwege het niet verkopen van bouwgrond (die € 0,50 per m2 ?) 
Van Esch: ‘Deze reserve is de laatste jaren niet aangevuld. Verwacht wordt dat in de 
komende jaren het ook niet zal gebeuren. Wel zijn er verschillende kosten uit betaald: 
De Spreukbank, Informatiebordjes, Gemeenteschilden, Onderhoud kunstwerken 
(Kunstwacht) etc.  

3. Is er overwogen nieuwe vulling te geven aan deze reserve? Waarom niet? 
Van Esch: ‘N.v.t. De raad heeft reserve conform voorstel opgeheven’.  

 
We kunnen achteraf vaststellen dat het voorstel tot opheffing niet deugdelijk is 
gemotiveerd aan de raad. (Algemene wet bestuursrecht, Artikel 3:46: ‘Een besluit dient te 
berusten op een deugdelijke motivering’). En er is in de bewuste raadsvergadering door 
geen enkel raadslid ook maar één woord over de opheffing van de regeling gezegd. Er is 

geen aandacht geschonken aan de uitgangspunten achter deze regeling, geen enkele 
opmerking gemaakt over een eventueel alternatief, niets van dat alles.  
Wat we indirect wel aan deze opheffing hebben overgehouden is het door de Stichting de 
Grijpvogel geïnitieerde onderhoud van de publieke kunstwerken. Dit wordt al een aantal 
jaren uitgevoerd door het bedrijf Kunstwacht uit Delft. Dit onderhoud wordt overigens 
uit een andere ‘potje’ bekostigd. 
In oktober 2013 heeft Kunstwacht in samenwerking met de Stichting de Grijpvogel een 
beheerplan opgesteld voor o.a. herstel en onderhoud van de ca. 30 gevelstenen met het 
wapen van Ooststellingwerf. Een klein deel is daarvan gerealiseerd. 
In wezen maken deze fraaie gevelstenen van de keramisten Anno Smith en Kees 
Hoogendam deel uit van het arsenaal aan publieke kunstwerken van de gemeente 
Ooststellingwerf. Wellicht is de tijd nu aangebroken om de huidige wethouder voor 
Kunst en Cultuur te interesseren voor het opnemen van deze kunstwerken in dit totale 
arsenaal. Kunstwacht heeft indertijd een inschatting gemaakt van te verwachten 
herstelkosten. Die zijn met ca. € 12.000, – à € 15.000, – te overzien. 
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Een volgende keer komen we terug op de toch wel onbevredigende beëindiging van 
bovengenoemde Reserve Culturele Elementen. Wellicht zijn er gezichtspunten te vinden 
voor nieuw beleid. De koppeling aan grond is interessant. Wie denkt er mee? 
 

7. GEMEENTELIJKE DEMOCRATIE (1) 
Minister Ollongren (Democraten ’66) heeft in 2018 duidelijk gemaakt, dat er wat het 
kabinet betreft op landelijk niveau weliswaar een einde is gekomen aan raadgevende 
referenda, maar dat er op provinciaal en gemeentelijk niveau volop ruimte is om tal van 
(door haar niet genoemde) participatie-instrumenten en referenda toe te passen. 
In de provincie Friesland hebben onder andere de volgende gemeenten een 
referendumverordening: Leeuwarden, Smallingerland, Harlingen en Súdwest Fryslân. 
Door de gemeentelijke herindeling zijn niet alle bestaande referendaverordeningen 

aangepast. De gemeente Ooststellingwerf ontbreekt in het rijtje.  
Bij gemeentelijke referenda kan men denken aan de volgende varianten (ontleend aan 
de referendumverordening van de gemeente Amsterdam): 
 

 Burgerinitiatief 
Een verzoek om een concreet voorstel te plaatsen op de agenda van de raad, die hier 
vervolgens een besluit over neemt. 

 Volksinitiatief 
Een verzoek om een concreet voorstel te plaatsen op de agenda van de gemeenteraad, 
waarbij, na verwerping van het voorstel door de raad, een volksstemming mogelijk is. 

 Volksstemming 
Een volksraadpleging over een raadsbesluit naar aanleiding van een volksinitiatief. 

 Gemeentelijk referendum 
Een correctieve raadplegende volksstemming over een besluit dat door de raad is 
genomen, anders dan naar aanleiding van een volksinitiatief. 

 Dorps- of deelreferendum 
Een correctieve raadplegende volksstemming, die plaats vindt in een duidelijk 
beschreven deel van het grondgebied van de gemeente (zoals een dorp) over een 
raadsbesluit, anders dan naar aanleiding van een volksinitiatief. 
 
NB:  
Er is een wezenlijk verschil tussen een volksstemming en een referendum. Een 
volksstemming ontstaat naar aanleiding van een eigen voorstel uit de burgerij, terwijl 
het bij het referendum gaat over een (voorgenomen) gemeentelijk besluit dat door een 
aantal burgers ter discussie wordt gesteld. 

Voor verschillende varianten kent de gemeente Amsterdam lijstjes met 
uitzonderingsgronden. 
Een kleine studiegroep van de Stichting de Grijpvogel heeft aan de hand van het 
voorbeeld van de gemeente Amsterdam in concept een modelverordening opgesteld voor 
de gemeente Ooststellingwerf. Voor democraten ‘in hart en nieren’ in college en 

gemeenteraad om je vingers bij af te likken  (wordt vervolgd). 
 

8. HET PUBLIEKE KUNSTWERK ‘Platvorm’ in Oosterwolde van Albert Oost 
(2002); onderstaande licht bewerkte tekst is ontleend aan het boek 
‘Kunstwerken aan de weg’ van Karst Berkenbosch uit het jaar 2007. 

 
De benadering van Albert Oost (Wijnjewoude 1968) is abstract en conceptueel. Het idee 
in zijn kunstvorm is belangrijker is dan esthetische of materiaaltechnische afwegingen: 
(de keuze van de kunstenaar kan een object al tot kunst maken). Hij noemt zichzelf 
eigenwijs. Zijn opleiding aan de Academie Minerva in Groningen heeft hij dan ook niet 
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afgemaakt. Oost vindt zichzelf een typisch Friese kunstenaar. Voor hem gaat kunst altijd 
door en kent geen rust. ‘Soms zit ik naar een voetbalwedstrijd te kijken, spoken er weer 
allerlei ideeën door mijn hoofd. Dat is vermoeiend, maar ook boeiend.'  

 
Albert Oost heeft zijn atelier in Heerenveen. Hij 
werkt vanuit de materie. Over zijn schilderkunst 
zegt hij: ‘Ik smeer mijn verf uit in horizontale en 
verticale bewegingen op het doek. Mijn 
gereedschap zoals spatels, plamuur en 
voegrubbers bepalen in hoge mate hoe mijn 
werk eruit ziet.'  

Het materiaal, de kleur en de behandeling van 

het materiaal spelen een grotere rol dan de 

vorm. Het werk van Albert Oost heeft een zeer 

expressieve uitstraling.  

Bij het beeld 'Platvorm' zijn de uiteindelijke vormen ‘anders dan normaal’. Je kunt er 

fabeldieren in zien. Oost zelf spreekt van een dubbele laag in het kunstwerk. ‘Het is niet 

allemaal direct duidelijk. We laten veel aan de kijker over. Ik ben niet een type dat zegt 

dit is goed en dat is fout. Ik wil geen moraalridder zijn. Als kunstenaar word je beheerst 

door een tegenstrijdig verlangen om enerzijds te communiceren met je omgeving en aan 

de andere kant je af te zonderen. Een kunstwerk is precies zo. Het is extravert en 

introvert tegelijk. Iedereen moet er zelf maar uithalen wat hij of zij wil’. 

Het aardige is dat Oost ook de groenstrook heeft veranderd en de planten uitgezocht. 

Zodoende werd het wat meer een parkje.  

Het was overigens niet de bedoeling van Oost om kunstenaar te worden. Toen zijn 

moeder hem zei dat hij kunstenaar zou worden was zijn reactie: "Ben je gek, ik wil niet 

gaan leven van de subsidie.'  
Stichting De Grijpvogel/september 2019 


