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Nummer 65/november 2019 
 

‘Hoe meer inzicht de mens verkrijgt, hoe bescheidener hij wordt’. (Rudolf Steiner) 
 

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 

 Enkele berichten 

 Eenzaamheid (vervolg) 

 Gemeentelijke democratie (6): de Volksstemming 

 Publieke kunstwerk ‘De Korhoenders’ in Fochteloo van Jan Nieborg (1979) 

2. ENKELE BERICHTEN 
 

 Introductiebijeenkomst over sjamanisme  
Dinsdag 12 november 2019 in Hotel Lunia te Oldeberkoop. Aanvang 19.30 uur.  
Zaal open 19.00 uur. 
De Stellingwerver Werkgroep ‘Bekiek et mar’ organiseert opnieuw een culturele 

avondbijeenkomst. Deze keer is het onderwerp het Sjamaanse gedachtegoed en wat 
we kunnen begrijpen van de schepping aan de hand van het Indiaanse medicijnwiel. 
Over dit exclusieve onderwerp zal sjamaan Jan van der Stappen een introductie 

verzorgen door middel van een inleiding met ook gebruikmaking 
van verschillende muziekinstrumenten. Na de pauze is er de 
mogelijkheid voor het stellen van vragen en voor gesprek. 
Van der Stappen: ‘Mijn activiteiten in de praktijk zijn gebaseerd 
op de gave van de handoplegging. Door uitwisseling van 
levenskracht kan er weer harmonie ontstaan en wordt het 
herstellende vermogen van het lichaam aangesproken, waardoor 
genezing mogelijk wordt. Energiewerk in contact met de natuur 
is zo oud als de mensheid. In alle culturen wordt door 
medicijnmannen en –vrouwen op allerlei manieren, vaak samen 
met kruiden, de gezondheid van mensen bevorderd. De 
mogelijkheid om in verbinding met de aarde, de hemel, planten 
en dieren de levenskracht in mensen te stimuleren, is van groot 
belang voor het weer opbouwen van weerstand, voor het 
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verwerken van trauma’s, als ook om ziekte te voorkomen’.  
Sjamaan Van der Stappen maakt onder meer gebruik van muziek om de genezing te 
ondersteunen en wanneer er sprake is van patronen uit de familie wordt gekeken of 
opstellingenwerk en structuurtherapie meer inzichten kunnen verschaffen. 
Entree: € 8,- . Consumpties voor eigen rekening. De zaal is boven. Er is geen lift. 
Graag aanmelden via info@bekieketmar.nl 
De Werkgroep ‘Bekiek et mar’ houdt al weer enkele jaren de Stellingwerver website 
www.bekieketmar.nl in de lucht als een open platform voor mensen die schrijven of 
wat anders doen met het Stellingwerfs en de Stellingwerven. Daarnaast organiseert 
de werkgroep culturele en cultuurhistorische bijeenkomsten en wandelingen e.d.  
 

 Raad van State ziet potentie in wetsvoorstel bindend correctief referendum 
De Raad van State reageert overwegend positief op het initiatiefvoorstel van Ronald 
van Raak (SP) om een bindend correctief referendum in te voeren, maar geeft aan dat 
de motivatie beter moet. De Raad van State publiceerde op 28 oktober jl. een advies 
over het voorstel. 
Volgens de Raad van State zijn er geen staatsrechtelijke belemmeringen voor de 
invoering van het bindend correctief referendum. Ook zou dit type referendum het 
beste passen bij de Nederlandse representatieve democratie. Wel is van belang dat 
het referendum functioneert als laatste correctiemogelijkheid. Het moet daarom 
beperkt blijven tot uitzonderingsgevallen. Om dit te verzekeren acht de Raad van 
State het noodzakelijk dat er goede drempels worden gesteld aan bijvoorbeeld het 
benodigd aantal handtekeningen en dat de juiste onderwerpen worden uitgesloten 
van het referendum.  
Het bindend correctief referendum is een referendumtype waarbij burgers een 
referendum aan kunnen vragen over een wet die al door de Tweede en Eerste Kamer 
is aangenomen. Op die manier kunnen burgers wetten blokkeren waar het merendeel 
van de bevolking op tegen is.  
 

 Zondagmiddag cafés Le Brocope  
Op zondag 17 november a.s. gaat in theatercafé Le Brocope een nieuwe serie 
zondagmiddag cafés van start.  
Jelmer Mommers, schrijver voor ‘De Correspondent’ over klimaatverandering en 
duurzaamheid, bijt de spits af met een bespreking van zijn boek: ‘Hoe gaan we dit 
uitleggen; onze toekomst op een steeds warmer wordende aarde’. 
In dit boek beschrijft Jelmer bovengenoemd probleem dat bij de meeste mensen ten 
onrechte een gevoel van machteloosheid oproept.  

Want achter de nieuwsberichten over smeltende ijskappen, uitstervende diersoorten 
en ontkennende politici groeit een wereldwijde beweging die laat zien dat we onze 
toekomst zelf schrijven. Volgens Jelmer Mommers zijn we zelf en met elkaar de 
grootste aanjagers. Zo brengt hij nuance en hoop terug in het klimaat debat. 
U bent allen van harte welkom. Aanvang lezing: 14.00 uur. Entree € 5,00. 
Reserveren via info@lebrocope.nl. 
Na afloop van de lezing is er gelegenheid tot napraten in het café.  
Binnenkort kunt u op de website van Le Brocope ook de titels en beschrijvingen van 
de andere lezingen in de serie zondagmiddag cafés 
volgen. https://www.lebrocope.nl/ 

 Kabinet onderzoekt mogelijkheid tussentijdse raadsverkiezingen  
Het kabinet staat open voor experimenten met tussentijdse 
gemeenteraadsverkiezingen. Staatssecretaris Knops zei dat in de Tweede Kamer naar 
aanleiding van een suggestie van VVD en 50Plus. VVD-Kamerlid Middendorp 

mailto:info@bekieketmar.nl
http://www.bekieketmar.nl/
https://www.parlement.com/id/vh8lnhrq7yan/raad_van_state_rvs
https://www.parlement.com/id/vkgejl6266ux/soorten_referenda
https://www.parlement.com/id/vhnnmt7ih7yh/tweede_kamer
https://www.parlement.com/id/vhnnmt7ih7yi/eerste_kamer
mailto:info@lebrocope.nl
https://www.lebrocope.nl/
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benadrukt dat er in gemeenten soms situaties zijn ‘waarin er echt iets moet 
veranderen’. Volgens hem kunnen tussentijdse verkiezingen nuttig zijn als het lokaal 
bestuur vastloopt. 
Knops noemt het houden van tussentijdse raadsverkiezingen ‘geen kleinigheid’ en 
‘een vergaande optie’: in de grondwet staat dat de zittingsperiode van een 
gemeenteraad vier jaar is. Meest voorkomende uitzondering op die regel is nu een 
gemeentelijke herindeling. Maar de staatssecretaris zei dat hij wel wil kijken naar de 
mogelijkheid voor tussentijdse raadsverkiezingen bij ernstige bestuurlijke conflicten. 
Knops wil geen concrete toezeggingen doen, maar hij gaat er met de gemeenten over 
praten. ‘Als er dingen niet goed gaan, moet je altijd openstaan voor experimenten’. De 
staatssecretaris wil de Kamer voor volgend jaar zomer informeren over de voortgang. 
Wat denkt u als lezers hiervan? Goed idee of laten we het zo houden als het is? Zijn er 
nog betere suggesties? Laat u het maar weten via info@stichtingdegrijpvogel.nl  

 

 Zondagmiddag schaakcafé in Le Brocope Oldeberkoop 
Vanaf 15.15 uur kunnen liefhebbers (jong en oud) op de zondagmiddag voor een 
partijtje schaak terecht in het café van Le Brocope in Oldeberkoop. Ook wie het 
schaakspel wil leren is van harte welkom, ongeacht de leeftijd! De stichting Heite 
Schaaktoernooi heeft schaakspellen geschonken en als er meer schakers zijn ook 
dan zijn er genoeg schaakspelen. 

3. EENZAAMHEID (vervolg) 
 
Verbinding gaat eenzaamheid tegen 
Oosterwolde - Samen met de beweging Vraagelkaar  werkt de gemeente er aan het 
gevoel van eenzaamheid in Ooststellingwerf te verminderen. In Ooststellingwerf voelt 
meer dan 40% van in de inwoners zich matig tot sterk eenzaam. 
Vraagelkaar geeft mensen een zetje in de rug bij het maken van vriendschap en helpt 
bij het vinden van de juiste match. Deze match kan gemaakt worden tijdens 
bijvoorbeeld de Vraagelkaar Cafés. Dat zijn ontmoetingsbijeenkomsten met tal van 
activiteiten waarbij een profiel wordt opgesteld van een persoon aan de hand van 
vragen. De centrale vraag is altijd: ‘Wat vind je leuk om te doen?’ 
Try-out 
Op donderdag 3 oktober was er een try-out in het gemeentehuis. Oprichter van 
Vraagelkaar, Janet Turkstra, gaf een lezing over het geluksmodel voor vriendschap en 
betekenis. Zij vertelde onder andere dat Vraagelkaar ervoor zorgt dat inwoners 
ondersteuning aan elkaar kunnen bieden en hun sociale netwerk kunnen uitbreiden. 
Vraagelkaar organiseert evenementen waarbij gelijkwaardige mensen in gesprek 
kunnen gaan met elkaar. Ook via de website www.vraagelkaar.nl kunnen buurtgenoten 
elkaar vinden om iets te ondernemen. Het hogere doel van Vraagelkaar is om 
eenzaamheid te voorkomen en de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen. 
Interesses koppelen 
In Ooststellingwerf doet men al veel om mensen met elkaar in contact te brengen, zoals 
kookclubs, jongerenavonden en laagdrempelige dagbesteding. Vraagelkaar sluit daar 
volgens wethouder Esther Verhagen op aan: ‘Het is mooi om mensen structureel met 
elkaar te verbinden door interesses te koppelen. Dat Vraagelkaar op straat actief is, 
maakt het heel toegankelijk en laagdrempelig.’ 
(Bron: Nieuwe Ooststellingwerver 7 november 2019) 

Zie ook: https://portal.eo.nl/programmas/tv/eenzaam/tv/proef-

eenzaamheid/2019/11/06-co-en-ton/ 

 

 

mailto:info@stichtingdegrijpvogel.nl
http://www.vraagelkaar.nl/
https://portal.eo.nl/programmas/tv/eenzaam/tv/proef-eenzaamheid/2019/11/06-co-en-ton/
https://portal.eo.nl/programmas/tv/eenzaam/tv/proef-eenzaamheid/2019/11/06-co-en-ton/
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4. GEMEENTELIJKE DEMOCRATIE (6): DE VOLKSSTEMMING 
 
Politici zouden zich moeten realiseren dat slecht of oneerlijk vormgegeven referenda 
averechts werken en alleen maar apathie en cynisme teweeg brengen onder de burgers. 
Dat moet niemand willen. We hebben het in de afgelopen jaren enkele keren 
meegemaakt, zoals met de Europese grondwet. Dat heeft bij velen gezorgd voor een 
afkeer van referenda. Zelfs als het woord ‘referendum’ al door iemand wordt 
uitgesproken, wordt er door sommigen direct bijna allergisch op gereageerd. 
Het is daarom van belang dat politici niet willekeurig kunnen bepalen waar referenda 
over gaan. Plebiscieten, dat wil zeggen top-down referenda, die wel willekeurig door 
heersende politici (kabinetten, colleges, parlementen, Provinciale Staten en 
gemeenteraden) worden uitgeschreven, zouden bij voorkeur helemaal moeten worden 

vermeden. 
In de 59e nieuwsbrief van september jl. (te vinden op de website info@bekieketmar.nl) 
vermeldden wij dat minister Ollongren (D’66) in 2018 duidelijk heeft gemaakt, dat er 
wat het kabinet betreft op provinciaal en gemeentelijk niveau volop ruimte is om tal van 
(door haar niet genoemde) participatie-instrumenten en referenda toe te passen. Begin 
2015 waren er circa 115 gemeenten in ons land met referendumverordeningen. Ook in 
de provincie Friesland hebben diverse gemeenten een dergelijke verordening. 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. 
 
In de komende nieuwsbrieven gaan we elke keer een van de varianten toelichten; na het 
Burgerinitiatief (63e nieuwsbrief) en het Volksinitiatief (64e nieuwsbrief) volgt nu de 
Volksstemming 
 
De Volksstemming 
Dit betreft een volksraadpleging over een raadsbesluit naar aanleiding van een 
volksinitiatief. Een volksstemming is mogelijk: 

a. indien de raad het volksinitiatief niet of slechts ten dele overneemt, en. 
b. de raad niet besluit dat zwaarwegende belangen zich tegen de mogelijkheid tot 
het houden van een volksstemming verzetten. 

 
Toelichting 
Als de raad dus afwijzend beslist over het volksinitiatief, is een volksstemming mogelijk.  

mailto:info@bekieketmar.nl
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Ook een volksstemming dient aangekondigd te worden bij het college, zodat het college 
snel over kan gaan tot een aantal voorbereidende handelingen.  
Het volksinitiatief heeft betrekking op een voorstel uit de burgerij en kan dus gevolgd 
worden door een volksraadpleging. Dit in de zogenaamde  volksstemmingsfase die 
mogelijk is nadat de raad zich over het voorstel heeft uitgelaten. Het onderwerp van de 
volksstemming is echter niet een besluit dat op initiatief van het gemeentebestuur is 
genomen, maar een besluit waarvan een groep kiezers vindt dat het genomen zou 
moeten worden.  
Een voorstel kan op de agenda van de gemeenteraad geplaatst worden via een 
volksinitiatief; de raad neemt daarover een beslissing. Is deze positief dan blijft het 
daarbij. Is deze negatief, of wijkt deze af van het voorstel, dan is daarover dus een 

volksstemming mogelijk. Om deze reden, vanwege de grotere impact die de 
volksstemming heeft dan het volksinitiatief, gelden er hiertoe dan ook meer 
uitzonderingsgronden.  
 
Aantallen benodigde kiesgerechtigden Volksstemming 
Dit aantal is de afgeronde uitkomst van de in de Amsterdamse referendumverordening 
1998 gehanteerde formule: tweemaal het aantal kiesgerechtigden bij de laatst gehouden 
raadsverkiezing, gedeeld door het aantal raadszetels. Deze formule is overgenomen.  
Een verzoek om een volksstemming in Ooststellingwerf zou daarom moeten worden 
ondersteund door tenminste 1.800 kiesgerechtigden. Dit aantal is de afgeronde 
uitkomst van bovengenoemde formule: tweemaal het aantal kiesgerechtigden bij de 
laatst gehouden gemeenteraadsverkiezing van 2018 (2 x 11.180), gedeeld door het 
aantal van 21 raadszetels. 
(Aantal in 2018 geldig uitgebrachte stemmen in Ooststellingwerf: 11.102; aantal blanco 
en ongeldige stemmen: 80; opkomstpercentage 57,86%; totaal aantal kiesgerechtigden 
19.323; aantal vereiste handtekeningen ( 2 x 19.323 gedeeld door 21 = 1.840). 
 
NB: Wie geïnteresseerd is in de Amsterdamse referendumverordening kan een mailtje 
sturen naar info@stichtingdegrijpvogel.nl. U krijgt deze dan zo snel mogelijk toegestuurd. 
 
Gevolgen van de uitslag 
De raad neemt uiterlijk vier weken na de volksstemming een beslissing met betrekking 
tot het onderwerp van de volksstemming. Een juridische binding van de raad aan de 
uitslag is niet mogelijk op grond van artikel 129, zesde lid, van de Grondwet: de leden 
van de gemeenteraad stemmen zonder last. Raadsleden kunnen desgewenst wel, 

individueel of gezamenlijk, vooraf aangeven of zij de uitslag zullen respecteren. Zij 
kunnen dit uitspreken per volksstemming of voor een hele bestuursperiode. Het gaat 
hierbij uitdrukkelijk om politieke zelfbinding en niet om een juridische binding. Om 
deze reden is ervan afgezien de zelfbinding in de verordening te regelen.  
 
Volksstemmingskrant 
Een maand voor de stemming zou huis aan huis een informatieve volksstemmingskrant 
moeten worden verspreid. Naast procedurele informatie over de spelregels en de gang 
van zaken bij een volksstemming, wordt in deze krant gelijke ruimte gereserveerd voor 
de verzoekers en de gemeente. Die ruimte kan naar eigen inzicht worden gevuld. De 
initiatief- en referendumcommissie is verantwoordelijk voor de redactie van de krant.  
 
In de volgende nieuwsbrief komt het gemeentelijk referendum aan de orde. 
 
 

mailto:info@stichtingdegrijpvogel.nl
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5. HET PUBLIEKE KUNSTWERK ‘De Korhoenders’ in Fochteloo van Jan 
Nieborg (1979).; onderstaande licht bewerkte tekst is ontleend aan het boek 
‘Kunstwerken aan de weg’ van Karst A. Berkenbosch uit het jaar 2007. 

Jan Nieborg (Hijken 1919 - 1988) werkte na zijn opleiding aan de Ambachtsschool een 

tijdlang in loondienst. Na de oorlog vestigde hij zich als zelfstandig smid in Oldeberkoop. 

Rond 1960 werd hij smid in Elsloo. Na een korte periode in het westen gewerkt te 

hebben, ging hij in Elsloo verder als siersmid. Hij maakte o.a. gemeentewapens en namen 

voor scholen en (recreatie)woningen. Het beeld 'De Korhoenders' is voor zover bekend zijn 

enige kunstwerk.  

  
Dit beeld van twee baltsende korhoenders werd in de nacht van 1979 op 1980 

aangeboden door de toen nog bestaande oudejaarsploeg. (Baltsen 
betekent: het roepen en dansen van korhoenders in de paartijd). 
Het bordje bij het beeld met: "Herinnering aan onze korhoenders. 
Uitgestorven 1984" is van latere datum. In andere dorpen zei men 
over dit beeld: ‘Fochteloo heeft het mooiste kunstwerk van alle 
dorpen in de gemeente, en ook nog het goedkoopste’. Over het 
uitsterven werd heel wat gespeculeerd.  
‘De oorzaak van het uitsterven van het korhoen is nog steeds een 
mysterie. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer 
is gebleken dat hij gezocht moet worden in de eerste levensdagen 
van de kuikens, die ze niet doorkomen. Maar meer is er niet 

bekend. Wel bestaat het vermoeden dat het verdwijnen van goed bereikbare, 
kruidenrijke graslanden, met een gevarieerd insectenleven als voedselbron voor de 
kuikens, in de directe nabijheid van het veen een rol heeft gespeeld. Hiermee is direct 
aangegeven dat een belangrijk deel van de waarde van het 
Fochteloërveen wordt uitgemaakt door de relatie met de 
omliggende cultuurgronden.  
(Bron: Noorderbreedte van 1986).  
Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel op het 
Fochteloërveen. Want hoewel het korhoen verdwenen is, 
is de kraanvogel teruggekomen. Een teken dat er wat aan 
het veranderen is. Dus wie weet komt ook het korhoen ooit nog eens terug.  
Stichting De Grijpvogel/november 2019 
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Nummer 66/december 2019 
 
‘Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht 
verminderen’. (Plato) 
 

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 

 Enkele berichten 

 Geen reactie is de ergste reactie die er is 

 College op ramkoers met gemeenteraad over Schrieversronte  (N.O.St.) 

 ‘Diefstal’ van 18 huurwoningen in Oldeberkoop 

 Gemeentelijke democratie (7):  

 Publieke kunstwerk ‘De Schepping’ in Oldeberkoop van Gerard van Hulzen           
(2001)    

2. ENKELE BERICHTEN 

 Raad van State gaat uitspraak doen over het Zonnepanelenveld Molenbosch 
Op 20 november jl. was de zitting over het hoger beroep van enkele omwonenden van 
het beoogde Zonnepanelenveld Molenbosch tegen de uitspraak van de Rechtbank 
Noord-Nederland. In deze uitspraak stelde de rechtbank dat zij als omwonenden geen 
zogenaamde ‘belanghebbende’ zouden zijn. De omwonenden bestreden dit met in hun 
ogen stevige argumenten:  
- Het afstands- en zichtcriterium dat de rechtbank afwijzend hanteert is in deze 

situatie niet voor de volle 100% van toepassing; er is wel degelijk – zij het wellicht 
in beperkte mate – vanaf de woning van een omwonende zicht op de weilandjes 
waar de zonnepanelen misschien zullen worden geplaatst; 

- Het recreatiemotief om in een recreatiepark als het Molenbosch te gaan wonen 
wordt door de eventuele komst van een direct aanpalend zonnepanelenveld voor 
de betrokken omwonenden ernstig verstoord. 

Bij het begrip ‘belanghebbend’ hoort, dat er sprake moet zijn van ‘gevolgen van enige 
betekenis’. De bestuursrechter gaat erover nadenken en besluit mogelijk binnen  
6 weken na de zitting. 
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 Zondagmiddag schaakcafé in Le Brocope Oldeberkoop 
Vanaf 15.15 uur kunnen liefhebbers (jong en oud) elke zondagmiddag voor een 
partijtje schaak terecht in het café van Le Brocope in Oldeberkoop. Het schaakcafé is 
in het leven geroepen, omdat veel mensen wel eens willen schaken, maar niet lid 
willen worden van een club. Iedereen is welkom. Het niveau maakt niet uit. Er is 
volgens de initiatiefnemers Dirk de Boer, Mara Eijsbouts en Henk Feitsma niet echt 
onderzoek gedaan naar de animo voor een schaakcafé ‘We proberen het gewoon en 
als het lukt, dan lukt het’, aldus De Boer. En dat doet het beslist! 

 Ingezonden: Omwonenden van de mooie natuurlijk gelegen schaatsvijver in het dorp 
Makkinga hebben bij de gemeentelijke bobo’s een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid 
Bestuur) ingediend om de kosten in verband met de planologische inrichting van 

deze schaatsvijver met aantrekkelijke oevers letterlijk en figuurlijk boven het ijswater 
te krijgen. Bij hen bestaat het vermoeden dat deze kosten nogal buiten proportie 
hoog zouden kunnen zijn opgelopen, dat het hier niet bij blijft en dat het dus nog 
aanzienlijk extra in de papieren kan gaan lopen. Er wordt immers al sinds jaar en 
dag aan het tot stand brengen van bestemmingsplannen voor deze mooie 
natuurvijver gewerkt zonder enig definitief resultaat. Boze tongen beweren nu dat 
deze kosten (zowel externe (advies)kosten als interne ambtelijke kosten) te samen het 
half miljoen euro al wel ruim zouden hebben overschreden. Gewone burgers,  zoals 
een aantal omwonenden, vinden deze buitensporigheid onaanvaardbaar en hebben 
de neiging de rayonhoofden ter verantwoording te roepen. Zij wachten hier nog even 
mee omdat de bobo’s het achterste van de tong niet lijken te willen (of durven) laten 
zien en de zaak daarom wat lijken af te houden. Betrokken omwonenden willen de 
cijfers echter zo exact mogelijk te weten zien te komen. 

De ijsmeester 

3. GEEN REACTIE IS DE ERGSTE REACTIE DIE ER IS 
Of ligt dat nou aan onze generatie? 

Door: Brigitte Bormans (www.franska.nl) 
‘Mijn man heeft een administratief dingetje af te handelen met de sportschool waar hij 

lid van is. Het gaat over een luttel bedrag dat een 
principegevalletje is geworden. Als hij belt, belooft een jolige 
Dolly Dot van de receptie dat hij wordt teruggebeld door ‘degene 
die hierover gaat’, hetgeen na vier dagen natuurlijk nog steeds 
niet gebeurd is. Mijn man belt weer met de jolige Dolly Dot en 
vraagt of ze inmiddels ‘degene die hierover gaat’ al opgeduikeld 
heeft, hetgeen ‘sorry, gekkenhuis hier’ nog niet is gelukt maar 
‘ik gaat ervoor zorgen dat je vandaag nog teruggebeld wordt’. Na 
een dag of wat wordt, ondanks mijn voorspelling van verspilde 
moeite, het mailtraject gestart. Mijn voorspelling komt uit. De 
mail wordt natuurlijk nimmer beantwoord. Zijn irritatie groeit. 

 ‘Waarom krijg je verdorie niet eens antwoord van die apen?’ 
‘Andere generatie.’ 
‘Ligt dat nou aan mij? Dit is toch onbeschoft?’ 
‘Ja, dat is wat wij hebben geleerd. Maar daar denkt deze generatie anders over.’ 
Ik hoor het wel vaker om me heen. In dat ons soort mensen er gierend tegenaan loopt 
dat het doodnormaal is geworden om niet thuis te geven als het a. niet uitkomt, b. niet 
interessant is of c. moeilijk wordt. Gewoon negeren die handel, dan waait het vanzelf 
wel over, lijkt het wel. Het is zelfs zo erg geworden dat ik er soms van schrik als er 
zomaar pardoes wel antwoord komt op een mail of als ik zomaar pardoes wel word 
teruggebeld. Maar dan nog. Géén reactie is de ergste reactie die je kunt krijgen. Geen 

http://www.franska.nl/
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reactie is ‘ik heb geen zin in je’, ‘ik vind je lastig’, ‘ik heb niets aan je’, ‘ik zie je voorstel 
niet zitten’, ‘ik zie jou überhaupt niet zitten’. 
‘Welnee,’ zeggen zij van de generatie die het niet reageren de normaalste zaak van de 
wereld vindt, ‘wij krijgen zoveel mailtjes en appjes en instagrammetjes, posts en 
prikkels, dat het ons duizelt. We kunnen het niet meer bolwerken qua communicatie. 
Ons hoofd loopt om.’ 
Maar als jullie dan toch de godganse dag online zijn, aan staan, op scherp staan, dan 
kunnen jullie toch wel even antwoorden met een ‘nu even niet, maar je hoort snel van 
me’? Of is dat hopeloos ouderwets gedacht en moeten wij er maar aan wennen dat de 
wereld nu eenmaal verandert en dat wij dat nu eenmaal niet altijd een verbetering 
vinden?’ 
 

Wie herkent zich in dit verhaal? Laat het maar weten aan info@stichtingdegrijpvogel.nl  

4. COLLEGE OP RAMKOERS MET GEMEENTERAAD OVER SCHRIEVERSRONTE 
De N.O.St. van 6/12 – 2019: 
‘Een deel van de raad van Ooststellingwerf dreigt met een motie van wantrouwen als het 
college toch op eigen houtje besluit de subsidieregels voor de Stellingwerver 
Schrieversronte aan te passen. Het onafhankelijke raadslid Simon ter Heide en de 
fractie van D66 hebben het ernstige vermoeden dat de wijze waarop het nu gaat 
onwettig is. De promotie van de streektaal het Stellingwerfs moet meer doelmatig en 
meer toekomstbestendig worden, zo vinden de colleges van de gemeenten Oost- en 
Weststellingwerf en de provincie. Niet al het beschikbare geld gaat volgens de colleges 
automatisch meer naar het instituut de Stellingwarver Schrieversronte, maar een deel 
is beschikbaar voor het ondersteunen van alle denkbare projecten en activiteiten die 
bijdragen aan het Stellingwerfs’. 
Voorzitter Klaas van Weperen van de Schrieversronte probeerde als inspreker de 
Raadscommissie Samenleving nog op andere gedachten te brengen. ‘Niemand van uw 
aanwezigen heeft de moeite genomen om bij ons te kijken hoe doelmatig en 
toekomstbestendig er gewerkt wordt. Het wordt zo een dagtaak om elkaar nog te 
motiveren. Wilt u de vrijwilligers nog zwaarder gaan belasten om de Stellingwerver 
Schrieversronte overeind te houden? Heb dan het lef en trek de stekker er uit, dan 
weten we waar we aan toe zijn.’ 
 
Commentaar 
Dat is kloeke, stevige taal en blijkbaar is het Van Weperen menens. Niet ten onrechte. 
Ongeacht de kwaliteit van het functioneren van de Stellingwarver Schrieversronte, 

Instituut veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf gaat 
de bevoogding en betutteling van de kant van de gemeentelijke overheid te ver. Het geeft 
de indruk van een verregaande vorm van bedillerigheid. Wie is trouwens buitenom het 
bestuur van de Schrieversronte in staat over dat functioneren vanuit overzicht en 
inzicht een echt zuiver oordeel te vellen? En toch klinkt er op dat functioneren wel eens 
kritiek, verhuld en onverhuld. Of die kritiek voldoende hout snijdt, laten we hier in het 
midden. Geen lid van het college en van de raad zal hieromtrent echter klip en klaar 
met het water voor de dokter durven verschijnen. En dus wordt er gebakkeleid over wie 
er binnen de gemeente bevoegd is om zich over de financiering van de Schrieversronte 
te mogen uitspreken: de raad of het college (of de provincie?). Dat is nogal vruchteloos 
en zo is de kans groot dat een raadsmeerderheid gemakkelijk een onzalig besluit kan 
nemen.  
Laten we deze kwestie eens vanuit een derde standpunt bekijken. Dat is het standpunt 
dat zegt, dat de overheid zich in het geheel niet met de inhoud en werkwijze van een 
cultureel instituut zou moeten bemoeien. Het college niet en ook de raad niet. Een 
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instituut in het culturele leven zou op grond van eigen professionele bekwaamheid in 
vrijheid zijn belangrijke werk moeten kunnen uitvoeren. Dat is pas culturele vrijheid. 
En dan zonder toezicht? Welnee. Daar is een bestuur voor en dat bestuur kan zich ook 
nog laten adviseren en ondersteunen door een raad van wijze mensen (M/V etc.) met 
kennis van zaken.  
Bij een dergelijke vrijheid van handelen hoort eigenlijk niet primair het koude 
subsidiegeld van de overheid waar mensen over beslissen die de bedoelde 
professionaliteit niet in huis hebben. Daar past het best warm schenkingsgeld (zoals 
legaten, donaties e.d.) bij van mensen (en fondsen en andere geldbronnen, zoals een 
deel van de overwinst van bedrijven) die de doelstelling en identiteit van een dergelijk 
instituut een warm hart toedragen, die er warm voor lopen en er enthousiast voor zijn. 
Niet dat koud subsidiegeld niet zou mogen. Zeker wel, echter misschien pas in laatste 

instantie om zo nodig nog iets aan te vullen. Het koude subsidiegeld is eigenlijk ook een 
schenking maar dan meestal met beperkingen en dus niet vrij te besteden. (Koud geld 
betekent hier overheids- of gemeenschapsgeld, dat – niet uit eigen portemonnee – 
toegekend wordt door niet persoonlijk bij het culturele doel betrokken ambtenaren, 
bestuurders, functionarissen, politici e.d.). Zo lang een cultureel instituut aan de 
geldelijke of bestuurlijk-inhoudelijke leiband van de overheid blijft hangen, moet dit 
instituut daarnaast ook niet verwonderd zijn dat deze overheid zijn vingers er niet van 
af kan houden. Echter, door vaak snelle wisseling van partijen en personen die aan het 
roer zitten, kan de wind uit even snel veranderende windrichtingen gaan waaien. En dat 
is voor zo’n instituut geen vaste betrouwbare koers. 
Uitermate belangrijk in verband met warm geld is dat de medewerkers, vrijwilligers en 
bestuursleden van de Schrieversronte hun werk goed doen. Doen zij dit werk goed of 
nog beter, dan is er een grotere kans op meer schenkgeld. Immers in vergelijking: als de 
preek op zondag in de kerk niet interessant en inspirerend genoeg is, dan komt er 
minder geld in de collectezak. 
Dit derde standpunt vraagt even een tijdje voor inwerking, gewenning, overdenking. 
Tegenspraak en tegenstribbelen liggen direct voor de hand. Niet alleen bij college- en 
raadsleden, maar ook bij het instituut zelf. Dit is immers in de loop van de tijd 
afhankelijk geworden van het koude overheidsgeld. En aangezien het meent financieel 
niet op eigen benen te kunnen staan, heeft het verwerven van schenkgelden als 
donaties, legaten, giften e.d. voor het primaire instituutswerk geen hoogste prioriteit 
(afgezien van fondsenbijdragen voor het uitgeven van boeken e.d.). Echter, zonder echte 
visie kan er geen gemeenschappelijkheid ontstaan en dan slaat gekrakeel over de 
jurisdictie onmiddellijk toe. Of er worden ‘buiten kennis’ allerlei subjectieve meningen 
verkondigd waarvan er honderd in een dozijn gaan. Dat moeten we niet willen. 

De boodschap die in het bovengenoemde standpunt ‘verpakt’ zit, luidt eigenlijk als 
volgt. 
‘Wethouder, college, gemeenteraad, stap af van de actuele gedachte de wijze van 
financiering van de Schrieversronte anders te regelen dan tot dusverre. Stop de 
betutteling. Werk samen met het bestuur of ondersteun desnoods het bestuur in het 
proces naar grotere financiële zelfstandigheid en blijf voorlopig normaal subsidiëren 
zonder restricties. Naarmate de financiële zelfstandigheid binnen enkele jaren toeneemt, 
kan de subsidie worden verminderd. Daarmee krijg je alleen winnaars.  

 
5. ‘DIEFSTAL’ VAN 18 HUURWONINGEN IN OLDEBERKOOP 

 
Vanaf ongeveer het jaar 2003 heeft er overleg plaats gevonden tussen de gemeente en 
voornamelijk het bestuur (Jan Hesselink) van de Vereniging Plaatselijk Belang te 
Oldeberkoop en zijn er pogingen gedaan (in samenspel met toenmalig wethouder Pieter 
Bouma – het nastreven van het zogenaamde ‘treintje’ met de wagons waarin ook de 
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MFA zat – om tot een gewenste toekomstige invulling van het zogenaamde ‘Blughut-
terrein’ te komen (perceel Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop). Deze invulling met een 
na te streven aantal van 18 HUURwoningen – voornamelijk voor senioren – is in het 
jaar 2011 vastgelegd in het Woonplan 2011 – 2020 met Uitvoeringsprogramma d.d. 15 
augustus 2011 (zie deel van tabel hieronder) en in hetzelfde jaar op  
4 oktober 2011 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân.  
 

Bron: Uitvoeringsprogramma 2011 

 

   

Dit uitvoeringsprogramma is tot op de dag van vandaag geldend. Dit wordt door de 
gemeente bevestigd in de Zienswijzennotitie behorende bij de procedure voor de 
totstandkoming van het bestemmingsplan Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop (het 
voormalige Blughut-terrein). 
Het mooie plan van de Stichting de Grijpvogel, te weten het hofje van organisch 
architect Max van Huut voor vooral senioren, was vrijwel volledig in lijn met de 
oorspronkelijke overeenkomst tussen Plaatselijk Belang van Oldeberkoop en de 
gemeente over de 18 huurwoningen op het Blughut-terrein, een plan dat het college met 
een besluit zonder rechtsgevolg(!) in strijd met genoemd Uitvoeringsprogramma heeft 
afgeserveerd. 
Het gaat dus in dit nog steeds geldende Uitvoeringsprogramma om 18 HUURwoningen 
en NIET om 8 KOOPwoningen. Daarbij is het kortgeleden door de raad vastgestelde 
bestemmingsplan voor het Blughut-terrein geheel toegeschreven naar het slinks (achter 
de rug van de raad om) door een projectontwikkelaar ingediende en door toenmalig 
wethouder Sierd de Boer en college in 2011/2012 heimelijk overgenomen voorstel om in 
plaats van de 18 huurwoningen er eerst 3 villa’s voor het hogere segment, later 2 villa’s 
en een gebouw met 6 appartementen te laten bouwen.  
De grote onopgeloste vraag is daarom: ‘Waar zijn die 18 huurwoningen gebleven?’ 
(In Appelscha misschien?). 
De gemeenteraad heeft immers het Uitvoeringsprogramma nimmer gewijzigd. Het 

college heeft wellicht gedacht deze op een boerenslimme manier te kunnen wegmoffelen. 
Daarmee heeft ze ten opzichte van de toewijzing aan Oldeberkoop als het ware ‘diefstal’ 
gepleegd en het door Gedeputeerde Staten op 4 oktober 2011 goedgekeurde Uitvoerings-
programma behorende bij het Woonplan 2011 – 2020 buiten de gemeenteraad om 
geschonden. Het college is vanaf 2012 op eigen houtje besluiten gaan nemen die 
volgens de provincie geen juridische besluiten zijn met rechtsgevolg. Het college handelt 
daarentegen alsof dat wel het geval is. Dit gedrag riekt naar het zogenaamde 
‘détournement de pouvoir’: misbruik van bestuurlijke bevoegdheid. 
Helaas moet worden geconstateerd dat een ten opzichte van deze kwestie bewusteloze, 
slapende gemeenteraad (zowel de vorige als de huidige) ‘buiten kennis’ met het college is 
gaan meebewegen. 
Zo kan het dus gebeuren dat de raad zonder het te beseffen een eigen raadsbesluit met 
voeten treedt en het college de ruimte te geeft om door middel van een wettelijke 
overtreding van een raadsbesluit uitvoering te geven aan eigen collegebesluiten zonder 
rechtsgevolg. Een onverkwikkelijke zaak. 
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Op de keper beschouwd is de Stichting de Grijpvogel in wezen de enige werkelijk 
belanghebbende bij het bouwen op het Blughut-terrein. Doorslaggevende reden hiervoor 
is het feit dat het plan van de stichting het enige is dat in lijn is met het Woonplan 2011 
– 2020 met Uitvoeringsprogramma van 15 augustus 2011 en dat (zoals hierboven al 
eerder vermeld) in hetzelfde jaar op 4 oktober 2011 goedgekeurd is door Gedeputeerde 
Staten van de provincie Fryslân.  
Mocht de Raad van State indieners van een beroepsschrift tegen het raadsbesluit over 
het bestemmingsplan echter niet ontvankelijk verklaren als belanghebbende, dan kan 
in onze gemeente uitvoering gegeven worden aan onwettige besluiten. Daarmee wordt 
onze rechtstaat ondermijnd en uitgehold en burgers buiten spel gezet. 
De staatsraad (bestuursrechter) van de Raad van State – aan wie wij enige tijd geleden 
een vergelijkbare kwestie voorlegden – moest erkennen dat dit het geval kan zijn. ‘Zo zit 

onze rechtstaat in elkaar’, bevestigde hij. Pfffff….. Hier krijgt men ten opzichte van ons 
college, onze ambtenaren en raad geen frisse smaak van in de mond. 

 
6. GEMEENTELIJKE DEMOCRATIE (7): GEMEENTELIJK REFERENDUM 

 
Politici zouden zich moeten realiseren dat slecht of oneerlijk vormgegeven referenda 
averechts werken en alleen maar apathie en cynisme teweeg brengen onder de burgers. 
Dat moet niemand willen. We hebben het in de afgelopen jaren enkele keren 
meegemaakt, zoals met de Europese grondwet. Dat heeft bij velen gezorgd voor een 
afkeer van referenda. Zelfs als het woord ‘referendum’ al door iemand wordt 
uitgesproken, wordt er door sommigen direct bijna allergisch op gereageerd. 
Het is daarom van belang dat politici niet willekeurig kunnen bepalen waar referenda 
over gaan. Plebiscieten, dat wil zeggen top-down referenda, die wel willekeurig door 
heersende politici (kabinetten, colleges, parlementen, Provinciale Staten en 
gemeenteraden) worden uitgeschreven, zouden bij voorkeur helemaal moeten worden 
vermeden. 
In de 59e nieuwsbrief van september jl. (te vinden op de website info@bekieketmar.nl) 
vermeldden wij dat minister Ollongren (D’66) in 2018 duidelijk heeft gemaakt, dat er 
wat het kabinet betreft op provinciaal en gemeentelijk niveau volop ruimte is om tal van 
(door haar niet genoemde) participatie-instrumenten en referenda toe te passen. Begin 
2015 waren er circa 115 gemeenten in ons land met referendumverordeningen. Ook in 
de provincie Friesland hebben diverse gemeenten een dergelijke verordening. 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. 
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Na het Burgerinitiatief (63e nieuwsbrief), het Volksinitiatief (64e nieuwsbrief) en de 
Volksstemming (65e nieuwsbrief) volgt nu het Gemeentelijk referendum. 
 
Het gemeentelijk referendum 
Het gemeentelijk referendum betreft een correctieve raadplegende volksstemming over 
een besluit dat door de gemeenteraad is genomen, anders dan naar aanleiding van een 
volksinitiatief. 
 
Toelichting 
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 over een (voorgenomen) raadsbesluit gaat 

dat door een aantal burgers ter discussie wordt gesteld. De uitzonderingsgronden 
komen grotendeels overeen met die van het volksinitiatief en de volksstemming. 
Het gaat om ‘een besluit van de raad’. Er wordt hiermee aansluiting gezocht bij 
het besluitbegrip uit de Algemene Wet Bestuursrecht, waarmee gedoeld wordt op 
een schriftelijke beslissing gericht op rechtsgevolg. Referendabel is daarmee, in 
beginsel, elk besluit dat de raad neemt, met uitzondering van bijvoorbeeld de 
volgende besluiten: 

Voorbeeld Amsterdam: 
a. beslissingen van de raad op bezwaar dan wel inzake het voeren van rechtsgedingen; 
b. beslissingen met betrekking tot individuele kwesties, zoals benoemingen, ontslagen, 
schorsingen en geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers en hun nabestaanden; 
c. het voor kennisgeving aannemen van nota's en rapporten; 
d. het vaststellen van de begroting en de rekening; 
e. het vaststellen van gemeentelijke tarieven en belastingen; 
f. beslissingen in het kader van deze verordening; 
g. beslissingen waarvan de inwerkingtreding of uitvoering niet kan worden uitgesteld 
vanwege de ermee gemoeide spoedeisende gemeentelijke belangen; 
h. beslissingen ter uitvoering van een besluit van een hoger bestuursorgaan of de 
wetgever waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft; 
i. andere beslissingen dan de beslissing die door de raad in de startnotitie inrichting 
besluitvormingsproces als referendabel wordt aangewezen, zoals bedoeld in art. 45; 
j. de vaststelling, de herziening of de intrekking van een bestemmingsplan; 
k. het instellen, het samenvoegen of het opheffen van bestuurscommissies. 
In de Amsterdamse verordening is een aantal stappen opgenomen voor het uiteindelijk 
doen plaats vinden van het gemeentelijk referendum. 

Deze stappen zijn: 

 Aankondiging van het referendumverzoek 

 Inleidend referendumverzoek 

 Definitief referendumverzoek 
Voor elk van deze stappen is een aantal ondersteunende handtekeningen vereist. Voor 
Ooststellingwerf kunnen deze aantallen naar rato van de aantallen in Amsterdam 
worden gekozen. 
Een referendumverzoek kan ook worden teruggetrokken, bijvoorbeeld als de verzoekers 
van mening zijn dat het genomen raadsbesluit in voldoende mate tegemoet komt aan 
het initiatiefvoorstel voor het referendum. 
Het voert te ver om de gedetailleerde paragrafen uit de Amsterdamse verordening hier 
nu weer te geven. 
Wie geïnteresseerd is in de Amsterdamse referendumverordening kan een mailtje sturen 
naar info@stichtingdegrijpvogel.nl. U krijgt deze dan zo snel mogelijk toegestuurd. 
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7. HET PUBLIEKE KUNSTWERK  ‘De Schepping’ in Oldeberkoop van Gerard 
van Hulzen (2001); onderstaande bewerkte tekst is ontleend aan het boek 
‘Kunstwerken aan de weg’ van Karst A. Berkenbosch uit het jaar 2007. 

Gerard van Hulzen (Uithoorn, 1946) gaf na een opleiding tot onderwijzer aan de Vrije 
Pedagogische Academie vanaf 1978 les aan de Vrije School in Amsterdam en werkte van 
1992 – 1997 als docent handvaardigheid in de Zonnehuizen Veldheim & Stenia in Zeist 
met verstandelijk gehandicapten van 18 – 21 jaar. Vanaf 1997 werd hij fulltime 
beeldhouwer. Zijn beelden zijn ontstaan uit een innerlijke rust en stilte. In een gesprek 
met het materiaal ontstaan figuratieve en non-figuratieve beelden. Het leven in de natuur 
in al haar facetten was zijn inspiratiebron. Gerard van Hulzen exposeerde sinds 1984 
geregeld in Nederland. Inmiddels was ook de internationale aandacht gevestigd op de 
kunstenaar en wist hij zich geliefd onder talloze kunstliefhebbers. Van Hulzen had zijn 
atelier in Fort aan de Drecht in Uithoorn. Hij overleed in 2015. 

Het kunstwerk ‘Schepping’ is in 2001 geplaatst voor de Bonifatiuskerk in 
Oldeberkoop. Gerard van Hulzen zelf hierover: ‘De inspiratie die ik 
opdeed bij het beeld 'De Schepping' is direct gebonden en ontstaan 
vanuit de plaats. Centraal in het dorp Oldeberkoop voor de prachtige 
oude kerk, vanouds een ontmoetingspunt, zal de plek extra harmonie 
uitstralen. Het middelpunt van het dorp is een plaats van ontmoeting en 
een kruising der wegen. Ook de kerk is een plaats van ontmoeting en een 
bron voor overweging en rust van waaruit nieuwe wegen kunnen worden 
ingeslagen’.  

Enkele jaren geleden is het kunstwerk verplaatst naar de ingang van de begraafplaats. 
Daarmee is de symboliek die in het beeld vorm gegeven is, niet meer gegrond. 
De gedachten in symbiose met de oude kerk, religie en de rustige lijnen van het beeld, 
vond immers zijn vertaling in de compositie, waarin enigszins het Pax Christi-symbool 
is terug te vinden. Het beeld stond links van het pad wanneer men naar de kerk 
toegaat. Links staat voor het verleden, het christendom is een religie vanuit het verleden 
in het heden, staande in het centrum van het beleven der gelovigen. In het beeld is dit 
terug te vinden in het Pax Christi-teken, zo ook in de te herkennen (engel)vleugel. Aan 
de voorkant is duidelijk een kruising der wegen te vinden in het midden van het beeld. 
'Schepping' stond in het centrum van het dorp. Er is ook enigszins het Egyptische 
levenskruis in terug te vinden. Wanneer men de kerk verliet, vond men het beeld rechts 

van het pad. Rechts is de zijde van de toekomst. 
Er zijn dan duidelijk twee uiteenlopende lijnen 
waar te nemen. Deze lijnen staan voor het 
fenomeen dat, na het religieus beleven, ieder zijns 
weegs gaat.  
Op 4 mei 2017 tijdens de herdenking van de 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, zorgde 
burgemeester Harry Oosterman voor de 
onthulling van een herdenkingsmonument op de 
plek bij de ingang van de begraafplaats, de 
tijdelijke(?) plek van het verplaatste beeld ‘De 
Schepping’. Dat verhuisde opnieuw naar een 

andere locatie, het plantsoen aan het Pastoorslaantje. Vanwege de beschreven 
symboliek is er veel voor te zeggen om de mogelijkheid van terugplaatsing bij de kerk te 
heroverwegen. Op het eerste gezicht passen die niet meer bij de huidige plek waar het 
beeld staat. Het is echter eerst noodzakelijk de beweegredenen na te trekken die geleid 
hebben tot de verplaatsingen van het kunstwerk.  
Stichting De Grijpvogel/december 2019 
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Nummer 67/januari 2020 
“Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te 

accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide 
te zien” – Franciscus van Assisi (ca. 1181 – 1226) 
 

 
Thema voor 2020: ‘VERBINDING’ 

Bruggetje van Monet 
 

De Stichting de Grijpvogel wenst u toe in 2020: 
waarheid, schoonheid, goedheid … en … gezondheid. 

 

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 

 Enkele berichten 

 Ingezonden 

 Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad 
Ooststellingwerf 2019  

 Publieke kunstwerk ‘Land, lucht en water’ in Oldeberkoop van Peter Hiemstra  
 (1991)  
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2. ENKELE BERICHTEN 

 Aandachtsgebieden voor de Stichting de Grijpvogel, ook in 2020 
In 2020 bestaat de Stichting de Grijpvogel 8 jaar als initiatiefstichting. Directe 
aanleiding voor de oprichting van de stichting was de noodzaak van extra aandacht 
voor herstel en behoud van de waardevolle gevelstenen met het gemeentewapen van 
Ooststellingwerf. In de breed geformuleerde doelstelling van de stichting was voorzien 
dat er naast de aandacht voor de gemeentewapens ook diverse andere thema’s 
aandacht zouden kunnen krijgen. Dat is gebleken. Het zijn o.a. de volgende:  

 het periodiek publiceren en verzenden van nieuwsbrieven aan ruim 130 
ontvangers; 

 aandacht voor gedegen onderhoud van publieke kunstwerken in de gemeente 
Ooststellingwerf door het bedrijf Kunstwacht te Delft; 

 bijdragen aan de organisatie van vooral culturele activiteiten van de Werkgroep 
Bekiek et mar ‘door en voor bewoners & genieters van de Stellingwerven’; 

 het mede nemen van het initiatief tot de bouw van woningen voor voornamelijk 
senioren op het Blughut-terrein te Oldeberkoop; 

 ondersteunen van het initiatief ter voorkoming van de bouw van het 
zonnepanelenveld Molenbosch te Oldeberkoop in een prachtige natuurlijke 
omgeving; 

 ondersteuning van omwonenden van het motorcrosscircuit ‘De Prikkedam’ met 
het oog op het voldoen aan wet- en regelgeving door gemeente en motorsport-
vereniging;  

 en diverse andere activiteiten in het licht van de stichtingsdoelstelling. 
Wordt vervolgd in 2020. 
 

 Zondagmiddagschaakcafé in Oldeberkoop verhuist naar nieuwe locatie: 
In overleg met Mara Eijsbouts van Theatercafé Le Brocope en Kim Linse van Hotel 
Lunia is besloten vanaf 5 januari 2020 het schaakcafé op de zondagmiddag te 
verplaatsen naar Hotel Lunia vanwege aanpassing in de programmering van 
activiteiten in Le Brocope. Voortaan kunnen liefhebbers (jong en oud) elke 
zondagmiddag voor een partijtje schaak vanaf 15.15 uur dus terecht in Lunia in 
Oldeberkoop. Iedereen die eens wil schaken (of het wil leren) is welkom. Het niveau 
maakt niet uit. Er is ondersteuning aanwezig.  

3. INGEZONDEN  
Het gemeentekantoor van de hoofdplaats heeft op 21 november 2019 een besluit 
genomen over het Wob-verzoek van omwonenden naar de kosten van de 
planologische inrichting van de mooie natuurlijk gelegen schaatsvijver in het dorp 
Makkinga. Gevraagd was naar de kosten over de afgelopen ca. 20 jaar. Het kantoor 
zegt die niet in zijn geheel te kunnen aanleveren. Wel is een globaal overzicht gegeven 
over de kosten vanaf het jaar 2010. En die liegen er ook meteen al niet om. Ze zijn in 
het beperkte overzicht van de Financiële Administratie van het gemeentekantoor van 
01-01–2010 tot 07-10-2019 (datum vaststelling bestemmingsplan) nu al buiten 
proportioneel hoog. Hieronder de kostensoorten en de kosten per jaar over deze 
periode. 
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Plus de kosten vanwege de tot dusverre gemaakte uren van de ambtenaren. Het gaat 
hierbij om € 530.000,- . Het gemeentekantoor gaat in dit verband uit van het 
uurtarief 2018 van een binnendienstmedewerker à € 85,- inclusief overhead.  
De ambtelijke ureninzet is gebaseerd op gemiddeld 16 uur per week.  
Dit geeft een voorlopig totaal van  
Externe kosten  € 396.368,55 
Ambtelijke kosten € 530.000,00 
    € 926.368,55 
    =========== 
Buiten beschouwing is gelaten het bedrag van € 55.000,- dat het gemeentekantoor al 
vast gereserveerd heeft voor nog te verwachten juridische kosten.  
Men mag zonder bezwaar aannemen dat het ambtelijke uurtarief aan de lage kant is 
ingeschat. Naast eventuele binnendienstmedewerkers zijn er immers ook diverse 
ambtenaren met een hoger uurtarief druk met dit dossier in de weer geweest (College 
van B&W, wethouders, managers, teamleiders e.d.). Betrokken omwonenden 
veronderstellen dat het gemeentekantoor er tegen opziet om een nog aanzienlijk 
hoger bedrag te moeten prijs geven. Daarom hebben zij een bezwaarschrift ingediend 
bij de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften om het college aan te sporen 
meer opening van zaken te geven. Zij willen de cijfers zo exact mogelijk te weten zien 
te komen omdat zij vinden dat de inwoners van de gemeente daar recht op hebben. 
           De IJsmeester 
 

4. VERORDENING KLANKBORDGESPREKKEN BURGEMEESTER EN 
GEMEENTERAAD OOSTSTELLINGWERF 2019  
Besloten in de openbare vergadering van 17 december 2019 

De raad van de gemeente Ooststellingwerf heeft besloten een commissie 
klankbordgesprekken in te stellen voor de duur van de zittingsperiode van de raad. 
De volgende fractievoorzitters zijn benoemd tot commissielid:  

 Henk Dongstra – OoststellingwerfsBelang; 
 Simon ter Heide – onafhankelijk raadslid; 
 Berend Leistra – ChristenUnie;  
 Jelke Nijboer – PvdA;  
 Wolter Slager – Wij Lokaal. 
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Enkele punten uit deze verordening: 
De commissie voert tenminste eenmaal per jaar een klankbordgesprek met de 
burgemeester.  
De volgende onderwerpen worden tijdens het gesprek besproken:  
De burgemeester: 

a. als voorzitter van de raad en zijn/haar rol in het presidium; 
b. in het proces van dualisme en bestuurlijke vernieuwing; 
c. als voorzitter van het college; 
d. als coördinator van beleid, kwaliteitsbewaker met toepassing van artikel 170 

Gemeentewet; 
e. die invulling geeft aan het functioneren van de zogeheten driehoek van 

burgemeester, gemeentesecretaris en griffier; 

f. die invulling geeft aan de eigen portefeuille, met name de handhaving van de 
openbare orde en veiligheid; 

g. en zijn/haar contacten met inwoners, organisaties en bedrijven; 
h. als ambassadeur en gezicht van de gemeente in de regio, provincie en Rijk; 
i. en zijn/haar contacten met ambtenaren, met name de gemeentesecretaris, de 

griffier en het management van de gemeentelijke organisatie; 
j. en zijn/haar nevenfuncties en integriteit; 
k. en zijn/haar, aan de profielschets gerelateerde, competenties; 
l. alle overige door de leden en de burgemeester ingebrachte bespreekpunten; 
m. zijn/haar doelen en ambities voor de komende periode; 
n. de afspraken in het kader van het functioneren van de burgemeester uit de 

vorige gesprekken/die voor de toekomst worden vastgelegd; 
Het gesprek wordt ook gebruikt om wederzijdse wensen voor de toekomst kenbaar te 
maken, om eerder gemaakt afspraken te evalueren, en te spreken over het functioneren 
van de raad en de ontwikkelingen van de gemeente. 
De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikelen 84 en 86 van de 
Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de verslagen en het behandelde 
tijdens de gesprekken.  
Gesprekspartners voorkomen dat op enigerlei wijze de vertrouwelijkheid en 
geheimhouding in gevaar komt. In de voorbereiding kunnen commissieleden gebruik 
maken van hun eigen kennis en ervaring, informatie van andere raadsleden, openbare 
bronnen en van de door dit doel vertrouwelijk verkregen informatie van informanten. 
Het op andere wijze inwinnen van inlichtingen of informatie of overleg met derden is 
uitgesloten. 
 
Commentaar: 

 Een klankbordgesprek kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld 
- informeel en vrijblijvend ‘met de benen op tafel’; 
- meer gestructureerd volgens het onderwerpenlijstje. 

Tijdens het gesprek hebben zowel de leden van de commissie als de burgemeester 
de mogelijkheid hun mening over en ervaringen met de geagendeerde 
bespreekpunten toe te lichten. Uitgangspunt bij het gesprek is de profielschets 
waarop de burgemeester is benoemd. Hierdoor lijkt het klankbordgesprek over het 
functioneren van de burgemeester een enigszins gestructureerde en dus minder 
informele vorm te krijgen. 

 De commissie bestaat alleen uit mannelijke raadsleden aangezien de 
gemeenteraad van Ooststellingwerf geen vrouwelijke fractievoorzitters kent en de 
commissie primair uit fractievoorzitters wordt samengesteld. 

 De commissie kiest uit haar midden een voorzitter. De voorzitter leidt het gesprek. 
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De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als contactpersoon en als woordvoerder 
naar buiten. Inhoudelijk zal de voorzitter naar buiten niets te melden hebben 
vanwege de nogal streng aangezette geheimhouding (zie hieronder). 

 Het gesprek in de verordening heeft alleen het functioneren van de burgemeester 
als focus. Het lijkt dus op een informeel functioneringsgesprek of zelfs een 
informeel beoordelingsgesprek, maar kennelijk moeten die suggesties vermeden 
worden.  

 Artikel 84 van de Gemeentewet regelt de mogelijkheid tot het instellen van ook 
andere commissies dan de gebruikelijke raadscommissies. Het artikel heeft niet 
primair betrekking op geheimhouding. 

 Artikel 86 geeft wel de mogelijkheid tot het opleggen van geheimhouding, hoewel 
niet als een verplichting. De tekst in de verordening is echter wel heel sterk met 

geheimzinnigheid ingericht en omkleed. Er moet blijkbaar alles in het werk worden 
gesteld om te voorkomen dat er ook maar iets uitlekt. Waarom die toch wel wat 
overdreven, conservatieve beslotenheid? Men kan ook stellen dat een 
burgemeester wel tegen enige openlijke kritiek bestand moet kunnen zijn en 
tegelijkertijd ook in alle rust complimenten moet kunnen incasseren. Als in de heel 
nabije toekomst de burgemeester door de burgers verkozen zal gaan worden, zal 
de beslotenheid wel worden doorbroken, is de verwachting. 

 
5. HET PUBLIEKE KUNSTWERK ‘Land, lucht en water’ in Oldeberkoop van 

Peter Hiemstra (1991); onderstaande bewerkte tekst is ontleend aan het 
boek ‘Kunstwerken aan de weg’ van Karst A. Berkenbosch uit het jaar 2007. 

Peter Hiemstra (Wolvega 1954) vestigde zich na zijn opleiding aan de Academie 
Minerva in Groningen (MO-B handvaardigheid/Vrije' keramiek) in Oldeberkoop. Zijn 
fantasievolle en kleurrijke figuren zijn vaak voorzien van mysterieuze attributen. De 
beelden roepen een sfeer van vervreemding op maar zijn tegelijk aandoenlijk door een 
subtiel menselijk element. Vanaf 1984 werkt Hiemstra in zijn atelier in Oldeberkoop 
(Ooststellingwerf). 

Op de stalen vormen staan drie keramische 
objecten, voorstellende land, lucht en water. 
Het beeld is in opdracht van Open Stal en 
het blad Noorderbreedte gemaakt. De 
opdracht voor de kunstenaar was een beeld 
te maken dat over de oerelementen ging. Het 
element vuur zou bij de onthulling 

uitgebeeld worden, maar dat liep even 
anders. Peter Hiemstra schrijft daarover (in 
het Stellingwerfs): "Bi'j de onthulling mos 
Hans Wiegel een stok textiel in de fik stikken 
dat om et beeld henne zet was. Mar et geut 
van de regen, zodat et vuur in et waeter vul:' 
(Hans Wiegel was in 1991 Commissaris van 

de Koningin in Friesland). Het beeld stond toen voor het Kamphuus, een 
woonvoorziening voor ouderen in Oldeberkoop, maar staat nu al weer een aantal 
jaren voor het huisje in de Molenhoek, dat door de stichting Open Stal is 
aangekocht. Van het beeld is een miniatuur gemaakt dat is uitgereikt aan een 
bedrijf dat het beste omging met de milieuregels: de autosloperij van de gebroeders 
Prins in Erica.  
Stichting De Grijpvogel/januari 2020 
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Nummer 68/januari 2020 
‘Als de mensen alleen feiten zouden spreken, zou er een wijdverbreid stilzwijgen 
ontstaan’. Rudolf Steiner (1861 – 1925) 
 

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 

 Enkele berichten (schaakcafé, Raad van State, lezing over ‘hebzucht’ en 
nogmaals Raad van State) 

 De vermoedelijke betekenis van het woord ‘griffioen’ 

 Het publieke kunstwerk ‘Herinneringsbeeld’ in Ravenswoud van Nina Banders 
- Kessler (1955) 

 
2. ENKELE BERICHTEN 

 

 Goede opkomst schaakcafé Lunia op 5/1 en 12/1 – 2020 
 

Mede-initiatiefnemer Henk Feitsma op 
Facebook: ‘Een nieuw jaar een nieuw café! 
Wat hebben we een fantastische tijd 
gehad bij Mara en haar Le Brocope. Een 
jaar lang was dit hèt schaakcafé van 
Friesland, Drenthe en Groningen. Een 
heerlijke plek om te schaken en om lekker 
in de watten te worden gelegd. Niettemin 
hebben we in goed overleg moeten 
besluiten ons schaakcafé op deze plek te 
beëindigen. Tot zover het slechte nieuws. 
Het goede nieuws is, dat we vanaf  
5 januari 2020 welkom zijn in  Hotel 
Restaurant Lunia in Oldeberkoop van Kim 

en Marcel en hun team’. De opkomst op 5/1 en 12/1 was meteen heel goed. Ook 
komende weken is iedere schaakliefhebber vanaf 14.00 uur welkom, ongeacht 
speelervaring. Begeleidende hulp is desgewenst aanwezig. 
 

https://ridzerdvandijk.wordpress.com/2020/01/10/als-de-mensen-alleen-feiten-zouden-spreken-zou-er-een-wijdverbreid-stilzwijgen-ontstaan-3/
https://ridzerdvandijk.wordpress.com/2020/01/10/als-de-mensen-alleen-feiten-zouden-spreken-zou-er-een-wijdverbreid-stilzwijgen-ontstaan-3/
https://www.facebook.com/lebrocope/?__tn__=KH-R&eid=ARCDvAPQb0ruWkNmgbFF6bAGm4nRqRPRmymLmK-0JM4wA71RciIT4KlE6uqI46mUTHML6e3HnqVJUfja&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAEqnuFKrB3f0BOq7QNV8qyAIluLvONAKfgOLXv8ZJrSAnBXlel6csl1tEFQECNgCjrxt-OmdpALsXuTotA2dpcXcHC11uOjJcxtd7kval-KIZ_CSzVyAiugjTxhtemFtUcgSaIN5fQQnZ07SKQk8M3jxjaWAVDGjEIDS3RUAv8SV5a-raaS3iO-Q-F_Gbod_y2ZEfwilimVX7AuDb3zwg9DA8zxOr8j_HlQTpZLDlw80g6wn_RgjmmKpYo7tWqgfv1CYRZuNEfZbTutdbR_GHlm3NLslbTlSb0D4GEbB8CfaXwJ9aXDJh_CubqJ4WkJx7HWSuhvhTCSw6VvjI
https://www.facebook.com/hashtag/schaakcafe?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAEqnuFKrB3f0BOq7QNV8qyAIluLvONAKfgOLXv8ZJrSAnBXlel6csl1tEFQECNgCjrxt-OmdpALsXuTotA2dpcXcHC11uOjJcxtd7kval-KIZ_CSzVyAiugjTxhtemFtUcgSaIN5fQQnZ07SKQk8M3jxjaWAVDGjEIDS3RUAv8SV5a-raaS3iO-Q-F_Gbod_y2ZEfwilimVX7AuDb3zwg9DA8zxOr8j_HlQTpZLDlw80g6wn_RgjmmKpYo7tWqgfv1CYRZuNEfZbTutdbR_GHlm3NLslbTlSb0D4GEbB8CfaXwJ9aXDJh_CubqJ4WkJx7HWSuhvhTCSw6VvjI&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/HotelLunia/?__tn__=KH-R&eid=ARC60FvwAtERhlyHERiLy4Nk3BEvElDzF4nyJTocV3xnx08SV-XPUuDAA-fyTtARjoQ5Dt4VjAdVQdRX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAEqnuFKrB3f0BOq7QNV8qyAIluLvONAKfgOLXv8ZJrSAnBXlel6csl1tEFQECNgCjrxt-OmdpALsXuTotA2dpcXcHC11uOjJcxtd7kval-KIZ_CSzVyAiugjTxhtemFtUcgSaIN5fQQnZ07SKQk8M3jxjaWAVDGjEIDS3RUAv8SV5a-raaS3iO-Q-F_Gbod_y2ZEfwilimVX7AuDb3zwg9DA8zxOr8j_HlQTpZLDlw80g6wn_RgjmmKpYo7tWqgfv1CYRZuNEfZbTutdbR_GHlm3NLslbTlSb0D4GEbB8CfaXwJ9aXDJh_CubqJ4WkJx7HWSuhvhTCSw6VvjI
https://www.facebook.com/HotelLunia/?__tn__=KH-R&eid=ARC60FvwAtERhlyHERiLy4Nk3BEvElDzF4nyJTocV3xnx08SV-XPUuDAA-fyTtARjoQ5Dt4VjAdVQdRX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAEqnuFKrB3f0BOq7QNV8qyAIluLvONAKfgOLXv8ZJrSAnBXlel6csl1tEFQECNgCjrxt-OmdpALsXuTotA2dpcXcHC11uOjJcxtd7kval-KIZ_CSzVyAiugjTxhtemFtUcgSaIN5fQQnZ07SKQk8M3jxjaWAVDGjEIDS3RUAv8SV5a-raaS3iO-Q-F_Gbod_y2ZEfwilimVX7AuDb3zwg9DA8zxOr8j_HlQTpZLDlw80g6wn_RgjmmKpYo7tWqgfv1CYRZuNEfZbTutdbR_GHlm3NLslbTlSb0D4GEbB8CfaXwJ9aXDJh_CubqJ4WkJx7HWSuhvhTCSw6VvjI
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 Raad van State heropent onderzoek ‘Zonnepanelenveld Molenbosch’ 
Oldeberkoop 

 
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ziet aanleiding om het 
onderzoek naar de besluitvorming over het zonnepanelenveld nabij het recreatiepark 
Molenbosch te heropenen. Daarmee kan op de tweede zitting aandacht worden besteed 
aan de inhoudelijke gronden van de indieners van het hoger beroep tegen het besluit 
van 25 september 2019 van het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Ooststellingwerf. De Afdeling ziet aanleiding om de nieuwe zitting door een 
meervoudige kamer te laten behandelen ( = minimaal drie bestuursrechters). 
 

 Hebzucht 
 
‘De aarde biedt voldoende voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht’, is een 
bekende uitspraak van Mahatma Gandhi (1869-1948). 
Op maandagavond 10 februari houdt filosoof Jeroen Linssen in Podium Zuidhaege/ 
 Theatercafé, Zuidhaege 2 te Assen een lezing over hebzucht met als titel: ‘Een 
filosofische geschiedenis van de inhaligheid’. Hij laat ons zien hoe verschillend er in de 
loop der eeuwen is gedacht over hebzucht als deugd en ondeugd. En staat ook stil bij 
hebzucht als drijfveer van het economisch handelen. 
https://www.deverdieping-assen.nl/wp-content/uploads/2019/12/200210-DEF-A4-
FLYER-JEROEN-LINSSEN1-kopie.pdf  
 

 De Raad van State gaat in op het verzet van de Stichting de Grijpvogel tegen het 
bestemmingsplan Wolvegasterweg 10 (‘het Blughut-terrein’)  

 
Per brief van 7 januari 2020 meldt de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State dat er alsnog een zitting zal worden gewijd aan het beroep van de Stichting tegen 
het besluit van de gemeenteraad van Ooststellingwerf over het bestemmingsplan 
Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop. 
Op 3 december 2019 had de Raad van State na een vereenvoudigde behandeling (dus 
zonder zitting) nog uitgesproken, dat de Stichting de Grijpvogel geen belanghebbende 
was bij het door haar bestreden besluit van de gemeenteraad van de gemeente 
Ooststellingwerf van 26 februari 2019 tot vaststelling van dit bestemmingsplan.  
Het beroep van de stichting was kennelijk niet-ontvankelijk. Dit betekent dat er geen 
beroep kan worden ingesteld. Wel kreeg de Stichting de gelegenheid binnen 6 weken 
verzet te doen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

De Stichting beargumenteerde in het verzet de redenen waarom zij vindt dat de 
Stichting de Grijpvogel – in tegenstelling tot de uitspraak – juist formeel de enige 
belanghebbende is bij de realisatie van woningen op de locatie. Een van de belangrijkste 
redenen is dat het bestuur van de Vereniging Plaatselijk Belang Oldeberkoop onder 
oud-voorzitter Hesselink met de gemeente indertijd overeenstemming bereikte over de 
bouw van 18 huurwoningen op het Blughut-terrein en dat deze overeenstemming zijn 
neerslag vond in het Uitvoeringsprogramma 2011 d.d. 15 augustus 2011, behorende bij 
het Woonplan 2011 – 2020. Dit Uitvoeringsprogramma was door Gedeputeerde Staten 
van Fryslân goedgekeurd op 4 oktober 2011. Het besluit van de gemeenteraad in 
februari 2019 over het bestemmingsplan Wolvegasterweg 10 is volgens de Stichting in 
strijd met dit Woonplan met Uitvoeringsprogramma. De Stichting vindt dat zij door het 
College van B&W ten onrechte als gegadigde voor de bouw van de woningen is 
buitengesloten. Terwijl het plan voor het hofje van de Stichting (als belangrijk antwoord 
op het toenemende probleem van eenzaamheid onder ouderen) juist ook in het 
verlengde ligt van het tot voor kort nog geldende Woonplan 2011 – 2020 met 

https://www.citaten-en-wijsheden.nl/1630
https://www.deverdieping-assen.nl/wp-content/uploads/2019/12/200210-DEF-A4-FLYER-JEROEN-LINSSEN1-kopie.pdf
https://www.deverdieping-assen.nl/wp-content/uploads/2019/12/200210-DEF-A4-FLYER-JEROEN-LINSSEN1-kopie.pdf
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Uitvoeringsprogramma 2011. De provincie Fryslân heeft in maart 2015 zelfs voor het 
doen maken van het schetsontwerp van het hofje subsidie verstrekt! 
In Oldeberkoop e.o. blijft de behoefte aan vooral seniorenwoningen sinds jaar en dag 
groot. Het is onbegrijpelijk dat college en raad desondanks het plan van een 
projectontwikkelaar voor de bouw van dure villa’s en appartementen doorzetten en het 
bestemmingsplan in die geest inhoud hebben gegeven.  
Wethouder Esther Verhagen zei in haar toespraak op de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
gemeente Ooststellingwerf: ‘Een onderwerp wat mij zeer aan het hart gaat is 
eenzaamheid. 40 % van onze inwoners voelt zich langdurig matig tot sterk eenzaam. 
Van jongeren tot oudere inwoners. Eenzaamheid is een groot maatschappelijke 
probleem en daarom ook een urgent probleem. De invloed van eenzaamheid is groot. 
Zeker als het langer duurt leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s , minder meedoen 

in onze samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet’.  
Dit valt voor het gezonde verstand moeilijk te rijmen met het collegebesluit op het oude 
Blughut-terrein geen hofjeswoningen voor senioren te laten bouwen en ook niet met het 
besluit van de gemeenteraad de locatie hier niet voor te bestemmen. Met andere 
woorden: hoe waarachtig of geloofwaardig is het wat door het college soms wordt 
gepreekt in vergelijking met hoe soms wordt gehandeld? 
 

3. DE VERMOEDELIJKE BETEKENIS VAN HET WOORD ‘GRIFFIOEN’ 
 

 
 

Vraag je een willekeurige voorbijganger op straat naar de betekenis van de woorden 
‘griffioen of grijpvogel’ dan heeft men daar vaak amper een idee van. Men koppelt de 
woorden meestal direct aan de sportvereniging ‘De Griffioen’ of de voormalige 
streekkrant ‘De Grijpvogel’. Het beeld van de griffioen kan je desondanks regelmatig 
tegenkomen, als je gemeentepost krijgt, in de raadszaal van Weststellingwerf (2x zelfs), 
als je de gemeentehuizen of de website van een van de beide gemeenten bezoekt of de 
gemeentevlaggen ziet wapperen. 
Voor de oorsprong van de woorden ‘griffioen’ en ‘grijpvogel’ kunnen we te rade gaan bij 
de etymologie, de kennis van de oorspronkelijke herkomst van een woord. Het woord 
‘griffioen’ bestaat in zekere zin uit twee gedeelten: ‘grif’ en het achtervoegsel ‘ioen’; of 
ouder: ‘griffoen’ met achtervoegsel ‘oen’. Het vermoeden bestaat dat dit achtervoegsel is 
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afgeleid of geleend van oorspronkelijk Franse of Latijnse woorden als (in het Nederlands 
vertaald) ‘legioen’, pensioen’, ‘kampioen’ en ‘schorpioen’. Blijft dus over het woorddeel 
‘grif’ (in het Frans griffon). Dit gaat terug op het Latijnse gryps of gryp(h)is (Grieks > grúps) 
= ‘grijp, griffioen, fabelachtige vogel’. Men zoekt de oorsprong van de naam wel in het 
Assyrische k’ rub: een beeld met leeuwenklauwen, stierenlichaam, vleugels en een 
mensenhoofd’, zoals te zien aan de muren van oude Assyrische paleizen. Het woord  
k’ rub heeft verwantschap met cherub, cherubim en cherubijn. Cherubijnen worden in de 
hiërarchieën van hogere engelwezens in de voor ons dagelijkse bewustzijn onzichtbare 
geestelijke wereld vaak in één adem genoemd met Serafijnen en Tronen.  
Een leerling van de Bijbelse apostel Paulus (3 – 64/67 na Chr.), te weten Dionysius de 
Areopagiet, heeft voor de engelrijken een systematische ordening beschreven. Hij 
‘plaatste’ deze als het ware in drie triades tussen de Goddelijke Triniteit en de mens. 

Deze ordening vinden we ook in de 13e eeuw bij Thomas van Aquino, Italiaans 
scholastisch filosoof en theoloog en tevens in het begin van de 20ste eeuw op een 
vernieuwde wijze bij de grondlegger van de antroposofische geesteswetenschap Rudolf 
Steiner. (Bron: De hemelse hiërarchieën; rangorde en verscheidenheid, Hans-W. 
Schroeder; Christofoor 1983). 
Zij ordenen de hemelse geestwezens als volgt:  
 
Eerste hiërarchie (triade): in de sfeer van ‘de Vader’ 
Serafijnen     Geesten van de liefde 
Cherubijnen     Geesten van de harmonie  
Tronen     Geesten van het willen 
       
Tweede hiërarchie (triade): in de sfeer van ‘de Zoon’ 

Kyriotetes     Geesten van de wijsheid     
Dynameis Geesten van de beweging 
Exousiai      Geesten van de vorm 
 
Derde hiërarchie (triade): in de sfeer van ‘de Heilige Geest’ 
Archai  Geesten van de persoonlijkheid – Tijdgeesten 
Archangeloi     Aartsengelen – Geesten van de volkeren 
Angeloi     Engelen - beschermengelen 
 
De vogel ‘grijp’ is dus waarschijnlijk rechtstreeks ontleend aan Latijn gry p(h)us 

(‘griffioen’), indirect aan de cherubijnen en is gezien de grote klauwen van het fabeldier 
ongetwijfeld beïnvloed door het werkwoord → grijpen. In het Duits heet de griffioen 

‘Vogel Greif’. 
Bron: ‘De raadselachtige gemeentewapens van de Stellingwerven’ 2017 

4. HET PUBLIEKE KUNSTWERK ‘Herinneringsbeeld’ in Ravenswoud van Nina 
Banders - Kessler (1955); onderstaande licht bewerkte tekst is ontleend aan 
het boek ‘Kunstwerken aan de weg’ van Karst A. Berkenbosch uit het jaar 
2007. 

Nina Baanders - Kessler (Leeuwarden 1915) werd geboren als dochter van Jacob Kessler, 
slager in Leeuwarden, en Elizabeth Anna Bijl. Ze werd vernoemd naar haar grootmoeder 
Antje Kessler-van der Berg, ze noemde zich echter Nina.  
In 1934 werd Nina Kessler toegelaten tot de Rijksacademie van beeldende kunsten, waar 
ze de dagopleiding beeldhouwen volgde bij Jan Bronner. Zij maakte na haar studie een 
reis naar Parijs en Wenen en vestigde zich weer in Leeuwarden, waar ze een eigen atelier 
had aan de Eebuurt. Nina Baanders-Kessler was de enige kunstenares met een eigen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksakademie_van_beeldende_kunsten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bronner
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atelier
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atelier in Leeuwarden voor WO II. Ze heeft haar kunstwerken onder verschillende namen 
gemaakt, Een van haar werken is te zien op het voormalige kantoor van de gemeentelijke 
lichtbedrijven in Groningen. Het is een voorstelling in neoclassicistische trant van drie 
allegorische figuren (een mannenfiguur geflankeerd door twee vrouwenfiguren met een 
Romeins olielampje en een toorts), een leeuw en twee wapenschilden. Ze overleed op 20 
juni 2002.  

Het beeld van een meisje dat bloemen 
plukt is aan de zijgevel van de school 
geplaatst ter herinnering aan Meester 
Anje Lok die tussen 1930 - 1944 hoofd 
van de school in Ravenswoud (toen nog 
een deel van Appelscha) was. De vogels 

staan voor de vrijheid, de bloemen voor 
het nieuwe leven en het meisje staat 
voor de toekomst. Het monument is 
onthuld in 1955 bij het 25-jarig bestaan 
van de school. In Ravenswoud zijn 
tevens een straat en deze openbare 
basisschool naar Anje Lok vernoemd. 

De volgende gegevens zijn van de dochter Janny Neeltje Lok (1932). Haar vader is vanaf 
het allereerste moment actief in het (ongewapende) verzet. In hun huis zaten vaak 
onderduikers. In de nacht van 19 op 20 mei 1944 wordt hij van zijn bed gelicht door 
twee SS'ers. Hij moet mee naar Assen ‘voor een kort verhoor’. Op enkele meters van zijn 
huis wordt hij dood geschoten. De liquidatie is een zogenoemde Silbertannemoord 
(Zilverdenmoord): anti-Duitse Nederlanders, die in hun directe omgeving een 
vooraanstaande plaats innemen, werden zonder enige vorm van proces omgebracht 
door speciaal daartoe opgeleide SS'ers. (Het betrof een serie moordaanslagen die door 
Nederlandse SS'ers en Oostfrontveteranen werden gepleegd tussen september 1943 en 
september 1944. Een van de bekendste slachtoffers is de schrijver A,M, de Jonq). Janny 
Lok: ‘Mijn vader weigerde onder te duiken. Mijn moeder vroeg hem dat regelmatig, ‘Als 
ze mij dan zoeken, pakken ze jullie;' was zijn antwoord.  
Stichting De Grijpvogel/januari 2020 
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Nummer 69/februari 2020 
‘Wie met zijn hoofd in de wolken loopt en met zijn voeten op de grond, is een waarlijk 
groot mens’ – Indiaans of Chinees spreekwoord 
 

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 

 Enkele berichten (vuurwerkverbod, Stellingwerver Werkgroep ‘Bekiek et mar’) 
 Achtergronden ontwerp ‘Spreukbank’ 

 Heeft inspreken in de raadsvergadering zin? 

 Het publieke kunstwerk ‘Blauwe stad’ in Oldeberkoop van Tilly Buij en Gerard 
Groenewoud (2019) 

 
2. ENKELE BERICHTEN 

 
Algeheel vuurwerkverbod ook in Ooststellingwerf? 
In Rotterdam geldt voor de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. Een 
meerderheid van de gemeenteraad is daar mee akkoord gegaan. Rotterdam is hiermee 
de eerste van de vier grote steden waar inwoners met Oud en Nieuw geen vuurwerk 
mogen afsteken. Apeldoorn nam in oktober 2019 als eerste Nederlandse gemeente het 
besluit om bij de komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod in te stellen. 

https://nos.nl/artikel/2306645-gemeenteraad-apeldoorn-wil-eerste-vuurwerkvrije-gemeente-worden.html
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‘Alleen een totaalverbod is goed handhaafbaar’, aldus het Rotterdamse GroenLinks-
raadslid Stephan Leewis, die het verbod in stemming bracht. ‘Een tussenoplossing is 
lastig, want dan moet de politie op straat gaan bepalen wat voor soort vuurwerk het is.’ 
Een motie met de strekking van het totaalverbod is nu aangenomen. Burgemeester 
Aboutaleb is er blij mee: ‘Hiermee laten we aan de regering zien wat de meest 
verstandige weg is. De meeste voorzitters van de veiligheidsregio's en ook de brandweer 
zijn voor een totaalverbod. Dat negeren om politieke redenen is niet verstandig.’ 
Aboutaleb: ‘Als het kabinet komt met alleen een beperkt verbod op knal- en 
siervuurwerk dan is dat voor ons onvoldoende’, zegt hij tegen Rijnmond. ‘Het betekent 
dan dat het kabinet aanstuurt op twee regimes in Nederland. Gemeenten die een 
totaalverbod kennen en gemeenten die dat niet hebben.’ 
Goed voorbeeld doet goed volgen. Wat doet de raad van de gemeente Ooststellingwerf? 

De beide burgemeesters van de Stellingwerver gemeenten laten het voorlopig van het 
kabinetsbesluit afhangen of ze in actie komen. Hen toch maar een duwtje geven? 
Voor een goed inzicht is inzage in de Algemene Plaatselijke Verordening Ooststellingwerf 
2017 (APV) nog van belang. 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ooststellingwerf/
450106/450106_1.html  
(NB: De APV van Weststellingwerf is vrijwel gelijk aan die van Ooststellingwerf, hoewel iets korter 
geformuleerd). 

De APV Ooststellingwerf heeft de vuurwerkartikelen in ‘Afd. 13 Vuurwerk’. Naast een 
algeheel vuurwerkverbod mag vooral ook het artikel 2.73a over gebruik van carbid 
worden heroverwogen in verband met alle dieren. Dit luidt:  
 
Het verbod op het gebruik van carbid geldt niet indien: 

- gebruik wordt gemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een 
maximale inhoud van 50 liter; 

- met gebruikneming van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen 
calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare 
eigenschappen;  

- het gebruik plaatsvindt op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur 
- en de plaats vanwaar geschoten gelegen is 

 op een afstand van ten minste 75 meter van woonbebouwing en 
 op een afstand van ten minste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen 

voor het houden van dieren. 
 
Stellingwerver Werkgroep ‘Bekiek et mar’ 
‘Bekiek et mar’ is een eupen platform veur meensken die schrieven, of wat aanders 
doen mit et Stellingwarfs en de Stellingwarven.  
De webstee http://www.bekieketmar.nl/over/ kan een uuthangbod wezen, een pertaol 
waor elke Stellingwarver zien ei kwiet kan en een pertaol naor aandere Stellingwarfse 
websteden. De warkgroep hoopt zo aktieve uutwisseling tussen deelnemers an te 
vieteren en an de rol te brengen. 
Et kan verhaelen, gedichten, zels inspreuken vassies angaon, schrievers een podium 
bieden zonder ballotage. En ok om ni’js & ni’gies van de Stellingwarven, meziek, 
filmpies, foto’s, recepten, lekker eten, genieten. Aj’ wat te melden hebben over de 
Stellingwarver netuur, oons laandschop, een kuierartikel van hier, een interview mit 
meensken uut de Stellingwerven, raodsels, ok dan kuj’ op disse webstee dat kwiet.’ 
 
Er kan in het Stellingwerfs geschreven worden, een andere Nederlands Nedersaksische 
taalvariëteit of in het Fries of het Nederlands en wel bij voorkeur over Stellingwerfse 
aangelegenheden.  
 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/191452/Rotterdam-kiest-voor-totaal-vuurwerkverbod
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ooststellingwerf/450106/450106_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ooststellingwerf/450106/450106_1.html
http://www.bekieketmar.nl/over/
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De werkgroep is de laatste jaren ook actief met aanvullende activiteiten als 
a. Kunstzinnige activiteiten zoals m.b.t. de Stellingwerfse beeldend kunstenaars  

Dirk Kerst Koopmans en Johannes Mulders; 
b. Randthema’s zoals m.b.t. leylijnen, aardstralen, wichelroede en pendel etc. en het 

Sjamanisme; 
c. Evenementen als culturele wandelingen met gedichten en maaltijden met 

streekproducten, cultuurhistorische fietstochten met verhalen e.d. 
De werkgroep bestaat momenteel uit Grietje Bosma, Roely Bakker, Marian Nesse, 
Nicolette Hartong, Hiltsje Jongsma, Jan de Vries, Karst Berkenbosch en Frans Wuijts. 
 

3. ACHTERGRONDEN ONTWERP ‘SPREUKBANK’ 
 

Vroeger en ook vandaag de dag nog steeds woont – onzichtbaar voor onze ogen – de 
grijpvogel in Stellingwerf in een lindeboom met zijn zachtgroene hartvormige bladeren. 
Deze grijpvogel of griffioen met het bovenlijf van een adelaar en het onderlijf van een 
leeuw, slaapt een maand in de lindeboom. Hij verlaat deze niet iedere nacht, maar 
slechts op de eerste vrijdag van de maand en…..wanneer er iets bijzonders aan de hand 
is. Dan slaat hij zijn machtige vleugels uit en vliegt over heel Stellingwerf. Er ontgaat 
hem niets. Van noord naar zuid en van oost naar west spiedt hij met zijn scherpe ogen 
naar onrecht en onraad.  
De lindeboom is vanouds de boom van liefde en recht. Daarom werden er in deze 

streken in vroeger tijden onder of in de nabijheid van lindebomen 
volksvergaderingen gehouden en recht gesproken. Bij iedere 
bijeenkomst of zitting – eeuwen geleden deed men dat in de 
buitenlucht en dan kwamen honderden nieuwsgierigen kijken – 
vloog hij boven de plaats waar vergaderd werd of recht werd 
gesproken. Deze plek lag iets hoger dan de omgeving. Daaruit is 
onze ‘rechtbank’ ontstaan (vergelijk de ‘zandbank’ die we in zee 
kennen).  
De gerechtslinde is de boom waaronder al bij de Germanen 

rechtspraak plaats vond. De boom was meestal centraal in de woonkern gelegen en 
werd hier speciaal voor aangeplant. Bij de Germanen was de linde gewijd aan Freya, de 
godin van liefde, gerechtigheid, huiselijk geluk en vruchtbaarheid. Daarom werd de 
linde bij de Germanen de rechts- of dingboom (judicium sub tilia) genoemd. In haar 
schaduw werd rechtgesproken, vonnissen geveld en vergaderd. Dit gebruik kunnen we 
nog tot in de Middeleeuwen terugvinden.  
Waarom verliet de grijpvogel juist op vrijdag de lindeboom, de boom van liefde en recht? 

Vrijdag is in het Frans ‘vendredi’ = Venusdag. En in onze streken denkt men dat de 
vrijdag naar Freya is genoemd. Freya wordt wel beschouwd als de Noord-Europese 
tegenhangster van Venus, de Romeinse godin van de liefde. Voor de hand liggend? 
Onze vroege voorvaderen spraken recht tijdens het ‘ding.’ Het ‘ding’ was de vergadering 
van alle belangrijke vrije mannen binnen een dorpsgemeenschap. Het woord ‘ding’ 
klinkt nog altijd door in onze ‘dinsdag’ (in het Frans ‘mardi’ = marsdag; in het Fries 
tiisdei van Tius/Teiwaz); in het Engels ‘tuesday’) of in ‘kort geding’. Het woord is 
verbonden met ‘Tyr’, de Germaanse god van de oorlog. Tyr speelde ook een rol bij het 
handhaven van het recht. Misschien vonden op dingplaatsen wel tweegevechten plaats, 
waarbij de oorlogsgod als opperrechter optrad. Het waren immers de goden die zorgden 
voor de juiste afloop van de strijd. 
Met wortels in de grond en takken in de lucht verenigt de lindeboom het aardse en het 
hemelse. Zo is de adelaar de koning van de lucht/de hemel en de leeuw koning van de 
aarde. In de grijpvogel zijn beide verenigd. De Germanen brachten daarom offers aan 
hun goden bij heilige bomen. Maar ‘de boom’ was bij uitstek ook een plaats van 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Germanen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Freya_%28godin%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Venus_%28godheid%29
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samenkomst, overleg en onderhandeling. Hieruit groeide de traditie van het 
rechtspreken onder de boom. In een aantal plaatsen zijn ‘gerechtslindes’ tot in de 
negentiende eeuw in gebruik gebleven. 

   

Dingplaats Markelo met drie linden, de gericht- of dingbomen en een afgebakende, 
omheinde ruimte, waarbinnen recht gesproken werd. Belangstellenden verzamelden zich 
rondom de omheining. De rechter zat op zijn rechterstoel onder de lindebomen met zijn 
schild, gehangen aan de boom achter hem. 

          
 

‘Iuste iudicate, filii hominum’: ‘Oordeelt rechtvaardig, Gij mensenkinderen’ 
 
‘Rechtvaardigheid’ is in het werk ‘Ethica’ van de Griekse filosoof Aristoteles een 
belangrijk begrip. Aristoteles stelt dat er twee soorten voortreffelijkheid bestaan: die van 
het intellect en die van karakter. Intellectuele voortreffelijkheid ontstaat en ontwikkelt 
zich vooral door onderricht; daar zijn ervaring en tijd voor nodig. Voortreffelijkheid van 
karakter is daarentegen het resultaat van gewoonte. Geen enkele voortreffelijkheid van 

karakter ontstaat in ons door natuurlijke aanleg. We verwerven deze slechts door ze te 
gebruiken, te beoefenen. Door huizen te bouwen, wordt men bouwmeester, door een 
viool te bespelen, wordt men violist. Zo worden we ook pas rechtvaardig door het 
verrichten van rechtvaardige daden, door rechtvaardig te handelen.  
‘Rechtvaardigheid’ moet je doen om rechtvaardig te kunnen worden. Daarvoor moet je, 
zegt Aristoteles, ten eerste weten wàt je doet, ten tweede moet je er bewust voor kiezen 
en het rechtvaardig handelen kiezen om de rechtvaardigheid zelf en ten derde moet je 
handelen vanuit een vaste, onveranderlijke innerlijke rechtvaardige houding. Men wordt 
uiteindelijk pas een rechtvaardig mens door een bewust gekozen en herhaald 
rechtvaardig gedrag vanuit het rechtvaardigheidsprincipe.  
Het is waardevol dat het (gemeente)bestuur van Ooststellingwerf al vanaf de 14e eeuw 
in haar lijfspreuk ‘rechtvaardigheid’ als opgave toont in het besef dat er bij voortduring 
aan moet worden gewerkt. Deze voortreffelijke eigenschap van karakter is nu eenmaal 
niet van nature gegeven.  
In de spreukbank worden vrijwel alle bovengenoemde gezichtspunten in de vorm 
uitgewerkt, zoals de spreuk, de rechterstoel, de ‘recht’bank en daarbij ook de 
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lindeboom. Het ontwerp is verder als het ware ‘gedemocratiseerd’ naar onze tijd: men 
kan er samen op zitten voor een gesprek, een overleg. En dan priemt de spreuk in de 
rug. Verlaat men de hoofdingang van het gemeentehuis dan springt de spreuk voor 
iedereen meteen in het oog. 
Bron: Aanbiedingsbrief aan College van B&W 2013 
 

4. HEEFT INSPREKEN IN DE RAADSVERGADERING ZIN? 
 
Ervaringen van insprekers in de vergaderingen van de gemeenteraad van 
Ooststellingwerf zijn, zacht uitgedrukt, niet steeds positief. In feite is men er niet echt 
over te spreken. Dat blijkt na enig onderzoek ook niet onbegrijpelijk. Bevraging van 
diverse insprekers en raadpleging van websites van diverse gemeenten in het land 

bevestigen deze indruk en ervaring. 
Wat zeggen teksten op websites van willekeurig gekozen gemeenten verspreid over het 
land er over? Hieronder enkele sprekende gezichtspunten. 

- Hoe eerder de raad van uw mening op de hoogte is, hoe beter zij de verschillende 
belangen kan afwegen als ze over iets besluit.  

- Vanwege de standpuntbepaling binnen de fracties kan men het best inspreken 
bij de meningsvormende raadsvergaderingen. 

- In de raadsvergadering worden besluiten genomen en in die fase heeft inspreken 
door de burger niet zoveel zin meer.  

- Inspreken kan bij de raadscommissies. Bij raadsvergaderingen is inspreken niet 
mogelijk.  

- Een burger kan in twee termijnen het woord voeren. Na het inspreken kunnen 
vragen en/of opmerkingen komen vanuit de gemeenteraad. De inspreker heeft de 
mogelijkheid hier in tweede termijn op te reageren. Het verslag wordt 
toegezonden aan de burgers die hebben ingesproken. 

De Verordening op de Raadscommissies van de gemeente Ooststellingwerf is voor het 
laatst gewijzigd in 2015. Het Reglement van Orde van de gemeenteraad van 
Ooststellingwerf dateert van 2018. Na de opening van een commissievergadering of 
raadsvergadering kunnen andere aanwezigen gezamenlijk gedurende maximaal dertig 
minuten het woord voeren over niet-geagendeerde onderwerpen. Bij de 
raadsvergadering eveneens over geagendeerde onderwerpen. (Op voorstel van een lid of 
de voorzitter kan de raad of de raadscommissie de volgorde van behandeling van de 
agendapunten wijzigen).  
Voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp kunnen de aanwezige 
toehoorders het woord voeren over het onderwerp waarop het agendapunt betrekking 
heeft. Elke inspreker krijgt per niet-geagendeerd onderwerp als regel maximaal vijf 
minuten het woord. De voorzitter stelt de raadsleden in de gelegenheid vragen te stellen 
aan de inspreker, dan wel in één ronde een reactie te geven op de inspreker. 
De raad kan op enig moment aanvullend besluiten dat anderen (niet-raadsleden) mogen 
deelnemen aan de beraadslaging.  
Commentaar 
Een rondgang leert dat men in diverse gemeenten in ons land vindt dat inspreken 
tijdens alleen een raadsvergadering minder zin heeft dan inspreken in een vroeger 
stadium, bijvoorbeeld tijdens een vergadering van een raadscommissie. Inspreken door 
burgers heeft in principe het meeste zin in een zo vroeg mogelijk stadium. Dan is er nog 
sprake van oriëntatie op het onderwerp dan wel menings- of oordeelsvorming en 
standpuntbepaling. Dat is zeker het geval in de afzonderlijke fractievergaderingen. 
Burgemeester Oosterman van Ooststellingwerf kijkt hier ook zo naar: ‘De eigenlijke 
standpunten van de raadsleden worden al tijdens de vergaderingen van hun 
afzonderlijke fracties bepaald. Het heeft in een later stadium, zoals in de 
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raadsvergadering, daarom ook weinig zin meer om in te spreken’, is hij van opvatting. 
Daar valt veel voor te zeggen. Insprekers kunnen inderdaad de indruk krijgen (en de 
ervaring hebben) dat hun uitgesproken tekst de aanwezige raadsleden niet meer 
beroert. Er wordt immers zelden een vraag over gesteld of anderszins op gereageerd. 
Insprekers kunnen dan het gevoel krijgen dat hun inspreken zinloos is. Dat motiveert 
niet en daagt niet uit. Tijdens vergaderingen van afzonderlijke raadsfracties en van de 
raadscommissies krijgen directe inbreng en onderling gesprek meer ruimte. Maar 
garantie voor het uitoefenen van invloed is er niet. De vraag is of het niet eens tijd wordt 
opnieuw het gehele vraagstuk van invloed van burgers op de democratische oordeels- 
en besluitvorming in onze gemeente eens grondig door te spitten en op de schop te 
nemen. En daar rustig de tijd voor te nemen…… 

5. HET PUBLIEKE KUNSTWERK ‘Blauwe stad’ (2019) in het Molenbosch in 
Oldeberkoop van het kunstenaarsduo Tily Buij en Gerard Groenewoud; 
onderstaande tekst is ontleend aan Wikipedia en de Stellingwerf. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenewoud/Buij  

 
Tilly A. Buij (Wijdenes, 1957) volgde de lerarenopleiding Ubbo Emmius in Leeuwarden (1976-1982) 
en ging vervolgens naar de Academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort (1982-1984). Zij is 
actief als beeldhouwer. Gerard Groenewoud (Rozenburg, 1958) volgde de lerarenopleiding Ubbo 
Emmius in Leeuwarden (1976-1983). Hij is werkzaam als fotograaf, grafisch ontwerper en 
beeldhouwer. Groenewoud en Buij werken als duo onder de naam Groenewoud/Buij samen sinds 
1988. Hun werk varieert van tijdelijke installaties (opblaasbeelden of objecten gemaakt van rubber 
binnenbanden) tot permanente sculpturen voor de openbare ruimte. Ook daarin gebruiken ze een 
breed scala aan materialen en technieken. In 2000 zijn Groenewoud en Buij genomineerd voor de 

oeuvreprijs van de Nederlandse beeldhouwkunst: de Wilhelmina-ring.  

Het glaskunstwerk, onderdeel van de kunstroute 
Open Stal, heeft zijn definitieve plek in het 
Molenbosch in Oldeberkoop. De plectrumvormige 
plaat van gehard glas is bedekt met ruim 450 
glazen onderdelen: vazen, flessen, asbakken, 
kandelaars en knikkers, in allerlei tinten blauw en 
blauwgroen. Hiertoe werden door bewoners van 
Oldeberkoop  
24 kisten vol blauw glas ingezameld. Ook een 
originele vaas uit de glascollectie van Louis Le Roy 

(van de ecokathedraal in Mildam) is in de sculptuur verwerkt. Deze is geschonken door 
de Stichting TIJD, die de nalatenschap van het ideeëngoed van Le Roy beheert. De vaas 

is tussen de anderen herkenbaar aan het transparant glazen vogeltje op de top. 
De plaat is op drie meter hoogte in het bos geplaatst en is van onderaf te bekijken. Dit 
levert een beeld op van een organisch groeisel van bodems in allerlei kleurschakeringen. 
Ook op ooghoogte kunnen bezoekers de 'blauwe stad’ bekijken, lopende op een houten 
plankier, 1.30 meter boven de grond. Dit is gebouwd door de ploeg van vrijwilligers die 
de parken en bossen van Oldeberkoop onderhoudt. Er is hout uit eigen bos gebruikt. 
De kunstenaars Tily Buij en Gerard Groenewoud hebben zich laten inspireren door het 
gedachtegoed van Le Roy. Dat was ook de opdracht. Zij houden zich in hun werk al 
lange tijd bezig met kunst die gebaseerd is op complexe groeistructuren (de plons, 
Blokhuisplein, de Waterbar) en verzamelingen (de Aquatheek met 1800 potten 
slootwater). Ook de watertuinen bij Wetsus in Leeuwarden zijn door hen aangelegd. 
Hierin kweken ze, samen met een ecoloog en studenten, nieuwe soorten eetbare 
watergroenten. Het kunstwerk is op zaterdag 20 juli 2019 geopend tijdens de 48e editie 
van kunstroute Open Stal in Oldeberkoop. 
Stichting De Grijpvogel/februari 2020 
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Nummer 70/maart 2020  
‘De aarde biedt voldoende voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht’. 
Mahatma Gandhi (1869 -1948) 
 

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 

 Enkele berichten (twee beroepszittingen bij de Raad van State) 

 Motie van wantrouwen tegen burgemeester Oosterman 

 Biosintrum: een idealistisch initiatief in zwaar weer 

 Het publieke kunstwerk ‘De Coöperatieve Gedachte’ in Oldeberkoop van Beb 
Mulder en Peter Hiemstra (2017) 

 
2. ENKELE BERICHTEN 

Zitting Raad van State 4/3 – 2020 hoger beroep van omwonenden tegen 
omgevingsvergunning zonnepanelenveld Molenbosch 
Op 4 maart jl. was de behandeling door een meervoudige kamer van bestuursrechters 
van de inhoudelijke gronden tegen het besluit van 25 september 2018 van het College 
van B&W. Dit besluit betrof het verlenen van een omgevingsvergunning aan Zonnepark 
Molenbosch B.V. te Heerenveen voor de aanleg en/of bouw en het gebruik van het 
zonnepanelenveld Molenbosch bij Oldeberkoop voor een periode van 30 jaar. 
Het pleidooi gaf de volgende argumenten: 

https://www.citaten-en-wijsheden.nl/1630
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 In het beroepschrift is een aantal missers gedetailleerd weergegeven die een rol 
hebben gespeeld in de gemeentelijke besluitvorming over het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het zonnepanelenveld Molenbosch.  

 
 Het gemeentebestuur van Ooststellingwerf heeft haar ambitie om als gemeente in 

het jaar 2030 energieneutraal te zijn bovengeschikt gemaakt aan een juiste 
toepassing van wet- en regelgeving. Hiervan staan in het beroepschrift diverse 
voorbeelden met onderbouwing beschreven.  

 Het gemeentebestuur heeft in vele toonaarden bezongen dat zij het draagvlak bij 
de inwoners van de gemeente voor haar streven grote betekenis toekende. Toen 
echter bleek dat dit draagvlak voor het beoogde zonnepanelenveld Molenbosch 
ontbrak, haalde zij van alles uit de kast om desondanks de realisatie van haar 
ambitie door te drukken. Met een hardnekkige vooringenomenheid werden alle 
aangedragen externe deskundigheden, een uitgebreide handtekeningenlijst en 
alle zienswijzen tegen het zonnepanelenveld inhoudelijk genegeerd en 
weggewuifd, evenals vrijwel elke andere inbreng van direct betrokken burgers 
tijdens informatiebijeenkomsten met de verantwoordelijke wethouder en 
inspreken in vergaderingen van de Gemeenteraad en Raadscommissie Ruimte. 

 Dit heeft onder meer geleid tot ondeugdelijke besluitvorming in de gemeenteraad 
met ondeugdelijke motiveringen, namelijk gronden die niets van doen hebben 
met ruimtelijke ordening, zoals 
- een initiatief van een private grondeigenaar kunnen we niet tegenhouden; 
- het landschap gaat ons wel aan het hart, maar de ambitie om in 2030 als 

gemeente energieneutraal te zijn, vinden we belangrijker; 

 Voorbeelden van beschreven missers die een rol hebben gespeeld in de 
gemeentelijke besluitvorming zijn onder meer: 
- het door de gemeente overtreden van ‘de wet’ – getuige jurisprudentie van de 

Raad van State - door het onjuist toepassen van de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht (WABO);  

- de feitelijk en formeel ondeugdelijke besluitvorming over de verklaring van 
geen bedenkingen en de omgevingsvergunning voor het zonnepanelenveld; 
tevens het desondanks als burgemeester en raadsgriffier welbewust 
ondertekenen van de verklaring van geen bedenkingen in de veronderstelde 
zekerheid juist te handelen. Dit neigt naar (onbedoelde) valsheid in geschrifte. 

De eis van Molenbosch-omwonenden is dat de Raad van State de uitspraak van de 
Rechtbank Noord-Nederland om hen niet als belanghebbend te erkennen, zal 
vernietigen. 
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De bestuursrechters gaan beoordelen of er door de bouw van het zonnepanelenveld voor 
de omwonenden die in beroep zijn gegaan sprake is van ‘gevolgen van enige betekenis’. 
‘Enige betekenis’ is meer dan ‘geen betekenis’. Volgens de bestuursrechter gaat het er 
hierbij niet om of de gevolgen ernstig zijn. Het verschil tussen ‘enige’ of ‘geen’ is 
voldoende om vast te stellen of er wel of geheel niet sprake is van gevolgen voor de 
betrokken omwonenden. De uitspraak volgt binnen 6 weken. 
 
Zitting Raad van State 5/3 – 2020 over beroep tegen bestemmingsplan Blughut-terrein 
Op 5 maart jl. was er een zitting van de Raad van State over het Blughut-terrein. Deze 
ging over het verzet van de Stichting de Grijpvogel tegen de beslissing van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak om het beroep tegen het besluit van de gemeenteraad van d.d.  
26 februari 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan voor het Blughut-terrein in 

Oldeberkoop zonder zitting niet ontvankelijk te verklaren. 
Het pleidooi van de stichting bevatte de volgende argumenten: 

 Het plan ‘Wonen op de Bult’ (v.h. ‘Da’s Berkoop!’) van de Stichting de Grijpvogel 
past binnen de statutaire doelstelling van de stichting. Deze doelstelling is 
daarom ook betrokken op de vaststelling van het (bestemmings)plan en wordt wel 
degelijk geraakt door de stichting ten onrechte niet als rechthebbende te 
bestempelen. De Stichting de Grijpvogel is juist formeel de enige rechtmatige 
belanghebbende en heeft direct belang bij de vraag op welke wijze er op de locatie 
Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop gebouwd mag worden. 

 Het plan ‘Wonen op de Bult’ is het enige formeel ingediende plan dat – 
gesubsidieerd door de Provincie Fryslân – volledig in lijn en overeenstemming is 
met het Woonplan 2011 – 2020 met Uitvoeringsprogramma d.d. 15 augustus 
2011. Dit is nota bene goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie 
Fryslân op 4 oktober 2011. 

 De Stichting de Grijpvogel is derhalve rechthebbend op het perceel 
Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop, aangezien zij ten onrechte door de gemeente 
Ooststellingwerf is buitengesloten als gegadigde voor de koop van dit perceel. 

 Het gehele proces overziend, kan worden vastgesteld dat de gemeente 
Ooststellingwerf ten opzichte van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State in strijd heeft gehandeld met artikel 21 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering, Boek 1, Titel 1, Afd. 3. door onvolledige en niet 
waarheidsgetrouwe feiten aan te voeren, te weten: 
‘Partijen zijn verplicht de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en 
naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de 
rechter daaruit de gevolgtrekking maken die hij geraden acht’. 

 Het voorgaande werkt toe naar de volgende eis: 
Het alsnog ontvankelijk verklaren van de Stichting de Grijpvogel als 
belanghebbende bij vernietigen van het besluit van de raad van de gemeente 
Ooststellingwerf d.d. 26 februari 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan 
Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop. 

Toelichting: 
Terwijl de gemeenteraad in het jaar 2011 net een aantal zetten op het dambord had 
gedaan (waaronder vaststelling van het Uitvoeringsprogramma van het Woonplan  
2011 – 2020 met 18 huurwoningen voor het Blughut-terrein, als resultaat van 
inspanning van oud-voorzitter van Plaatselijk Belang Oldeberkoop JanHesselink), waren 
de toenmalige wethouder, het College van B&W en een externe projectontwikkelaar 
achter de rug van de gemeenteraad om al weer doende op het schaakbord om in plaats 
van de huurwoningen te streven naar koopwoningen voor het hogere segment. De raad 
heeft daarvan formeel niets geweten en ook niets begrepen. Wel is de raad door deze 
handelswijze van het college ernstig geschoffeerd. De raad heeft zich dit echter 
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‘bewusteloos’ laten welgevallen door onvoldoende informatie over en inzicht in het 
gehele procesverloop. Deze feitelijke constateringen zijn niet alleen niet in 
overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur. Ze zijn onomstotelijke 
feiten ongeacht of de Stichting de Grijpvogel formeel wel of niet belanghebbende is. 
Alleen al deze feiten zouden voldoende moeten zijn het besluit tot vaststelling van 
genoemd bestemmingsplan te vernietigen.  
Mocht de Raad van State het beroep van de Stichting de Grijpvogel alsnog ontvankelijk 
verklaren, dan volgt er een inhoudelijke rechtszaak over het bouwplan voor het 
Blughut-terrein. De uitspraak in deze zaak volgt binnen zes weken.  

 
 

3. MOTIE VAN WANTROUWEN TEGEN BURGEMEESTER OOSTERMAN 
Aanleiding was de informatieverstrekking door de burgemeester over de financiële 
situatie van het Biosintrum. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 25 februari 
2020 diende raadslid Tammo Munting D66 daarom een motie van wantrouwen tegen de 
burgemeester in. De motie werd verworpen met slechts één stem voor: die van Munting 
zelf. De overige leden van de raad vonden de motie te zwaar. ‘Ook al zijn er fouten 
gemaakt, er is excuus aangeboden en dan moet je weer vooruitkijken’, was ongeveer de 
algemene opvatting. 
Waarop baseerde Munting zijn motief tot deze verstrekkende motie? En is een excuus 
van het college resp. de burgemeester in dit geval voldoende om als raadsleden het 
voorval door de vingers te zien? Welke zijn de gevolgen voor de burgemeester zelf 
ondanks de mooie intenties die hij had om het vernieuwende Biosintrum tot een succes 
te maken? De tijd zal het leren. 
Laten we eens kijken naar de transcripties van wat er in de raadscommissies heeft 

plaats gevonden in 2017 en 2018. 
 
Raadscommissie Ruimte op 12 september 2017 over het Biosintrum 
HO = Burgemeester Harry Oosterman TM = raadslid D66 Tammo Munting 
HO: Aan de orde is de vraag (van Munting): ‘Is de exploitatie (van het Biosintrum) 
waterdicht? En wie garandeert mij…. En nu weet ik niet meer wat ik precies moet 
garanderen…..’ 
TM: ‘Ik zou graag willen weten welke de consequenties zijn die de burgemeester eraan 
verbindt als hij volgend jaar weer om meer geld voor het Biobased Centrum moet 
vragen’. 
HO: ‘Ik hang mezelf op als ik garandeer, maar ik garandeer het wel. Wij komen 

niet weer om extra geld voor het Biobased Centrum’. 
TM: ‘Welke consequenties gaat de burgemeester eraan verbinden als hij toch weer om 
geld moet vragen?’ 
Voorzitter Dongstra: ‘Hij had al een heel mooi voorstel, maar……..’ 
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HO: ‘Ik verbind daar nu nog….dat zijn ‘als-vragen’….dat zien we dan wel weer….dat ga 
ik nu niet…..’ 
TM: ‘Voorzitter, er is een heel duidelijke reden voor mijn vraag.  

- In eerste instantie werd er geen geld van de gemeente gevraagd; 
- Vorig jaar werd er 1 miljoen euro gevraagd met een gegarandeerd sluitende 

exploitatie; 
- Nu wordt er 2,5 miljoen, sorry, 2,6 miljoen gevraagd en ik ben nog steeds niet 

overtuigd dat de exploitatie sluitend is, dat de aanschafkosten sluitend zijn, dus 
ik wil heel graag weten: welke garantie heb ik dat de burgemeester volgend jaar 
niet nog een keer komt om extra geld? En welke persoonlijke consequenties hij 
daar aan gaat verbinden als hij het toch moet doen?’ 

(Op dit moment komt commissievoorzitter Dongstra tussenbeide en voorkomt hiermee een 
verdere beantwoording door de burgemeester) 
Voorzitter Dongstra: ‘Ik zag ook het lampje van meneer de Boer (OB)……….’ 

 
Commissie Planning en Control 6 februari 2018 
Schriftelijke vraag door raadslid Tammo Munting D66 gericht aan Burgemeester  
H. Oosterman: 
‘Zoals al door de fractie van D66 werd gevreesd, hebben wij inmiddels uit verschillende 
bronnen vernomen dat er bij de bouw van het Biosintrum sprake is van meerwerk. Hoe 
en door wie wordt het meerwerk van de bouw gefinancierd?’ 
Reactie HO: ‘Uit onze bronnen – en dat is het reguliere overleg – hebben wij nog niet 
vernomen dat er sprake is van meerwerk. Indien er meerwerk is, is er in het budget een 
post ‘Onvoorzien’ opgenomen van, ik meen, een kleine € 120.000, - Maar het is niet aan 
de orde op dit moment. Dank u wel’. 
TM: ‘Ja, dat meerwerk, wij hebben uit verscheidene bronnen vernomen dat dat er wel 
is. Nu wil ik die bronnen niet noemen om deze mensen niet in verlegenheid te brengen’. 
HO: ‘Voorzitter, dat is buitengewoon flauw. Als u nu al zegt dat er meerwerk is en u 
heeft bronnen die u niet wilt noemen, dan kan ik daar niet op reageren  en u gaat op 
deze manier een gerucht de wereld instrooien die volgens ons op dit moment niet waar 
is, in ieder geval niet blijkt uit de reguliere contacten die wij hebben en dat vind ik 
buitengewoon vervelend’. 
TM: ‘Ik zeg ook niet dat de heer Oosterman geen gelijk heeft, dat er geen meerwerk is, ik 
zeg alleen dat wij hebben vernomen dat het er wel is. Het zal te zijner tijd gerust 
blijken’. 
HO: ‘Voorzitter, dit komt in de pers en u kunt het niet staven. En ik kan het niet 
weerleggen’.  

Wethouder Fimke Hijlkema: ‘Volgens mij is het nu zo dat het college ontkennend heeft 
geantwoord op uw vraag. Dat neemt u voor kennisgeving aan. Vervolgens gaat u 
eventueel een vervolgvraag stellen……’ 
Inmiddels is gebleken dat de werkelijkheid er anders is komen uit te zien dan de 
burgemeester heeft verkondigd. 
Daaruit vloeide de volgende motie van wantrouwen voort: 
Ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Ooststellingwerf,  
Constaterende dat ….. 
Overwegende, dat …… 
Spreekt uit: ‘Het aan de burgemeester en zijn functioneren gegeven vertrouwen in te 
trekken’ en gaat over tot de orde van de dag. 
Ondertekening en naam: D66, Tammo Munting 
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Ooststellingwerf/6ab1baec-4dcb-4546-92ae-
73c8d8cf8d8a (agendapunt 11 Motie vreemd aan de orde van de dag inzake motie van 
wantrouwen tegen de burgemeester)  

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Ooststellingwerf/6ab1baec-4dcb-4546-92ae-73c8d8cf8d8a
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Ooststellingwerf/6ab1baec-4dcb-4546-92ae-73c8d8cf8d8a
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Ooststellingwerf/6ab1baec-4dcb-4546-92ae-73c8d8cf8d8a#2d5aa395-276e-46fb-bd8c-12e39cec484c
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Ooststellingwerf/6ab1baec-4dcb-4546-92ae-73c8d8cf8d8a#2d5aa395-276e-46fb-bd8c-12e39cec484c
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Een (constructief bedoelde) motie van treurnis van het onafhankelijke raadslid Simon 
ter Heide werd wel door de raad aangenomen. Daarin werd gesteld dat het college 
inschattingsfouten heeft gemaakt over de kosten en dat de raad daarover niet tijdig is 
geïnformeerd. Er werden in de motie geen verdere consequenties aan verbonden.  
 

4. BIOSINTRUM: EEN IDEALISTISCH INITIATIEF IN ZWAAR WEER 
Het voortbestaan van het Ooststellingwerfse initiatief, het Biosintrum, hangt aan een 
zijden draad. We hebben het in de pers en tijdens vergaderingen van raadscommissies 
en gemeenteraad kunnen vernemen.  
Ondanks garantie van burgemeester Oosterman en het College van B&W in de 
afgelopen jaren (zie ook de transcripties hierboven) vertoont de investeringsbegroting 
van het milieubewuste gebouw forse gaten en de meerjarenexploitatie van de Stichting 

Biosintrum lijkt amper sluitend te maken als er geen drastische wending komt. Er is 
een projectorganisatie opgetuigd om zo spoedig mogelijk – nog in dit jaar 2020 – een 
oplossing te vinden voor het voortbestaan. Of dat er in zit, is twijfelachtig. Wellicht is 
het vooraf echter juist ook verstandig om na te gaan waarin het initiatiefproces tekort is 
geschoten. Maar misschien wordt er onverwacht wel ineens een konijn uit een of andere 
ondernemershoed(?) getoverd.  
In de volgende nieuwsbrief mogelijk meer over dit idealistische initiatief. 

 
5. HET PUBLIEKE KUNSTWERK ‘De Coöperatieve Gedachte’ in Oldeberkoop 

van Beb Mulder en Peter Hiemstra (2017) 
Beb Mulder (Leeuwarden, 1939) is een bekend Fries beeldend kunstenaar. Hij is geboren 
en getogen in Leeuwarden, waar hij in de binnenstad zijn eigen galerie/atelier heeft. 't 
Lamberthûs is gevestigd aan de Eewal nr.90, hartje Leeuwarden. In Fryslân is hij een 
begrip in de wereld van decorontwerpers en –bouwers. Hij ontwierp en maakte decors 
voor tal van theatervoorstellingen en inrichtingen voor musea en bezoekerscentra. Hij is 
beeldend kunstenaar in hart en nieren.  
Peter Hiemstra (Wolvega, 1954) vestigde zich na zijn opleiding aan de Academie Minerva 
in Groningen (MO-B handvaardigheid/Vrije' keramiek) in Oldeberkoop. Zijn fantasievolle 
en kleurrijke figuren zijn vaak voorzien van mysterieuze attributen. De beelden roepen 
een sfeer van vervreemding op maar zijn tegelijk aandoenlijk door een subtiel menselijk 
element. Vanaf 1984 werkt Hiemstra in zijn atelier in Oldeberkoop (Ooststellingwerf). 
Het kunstwerk heeft een plek gekregen in het Koepelbos bij Oldeberkoop. Het beeld is 
zeven meter hoog. Het bestaat uit mannen en vrouwen die een koepel torsen, met een 
gouden vrucht. Deze gouden vrucht symboliseert de toekomst. Op de schouders van de 
vrouwen rusten kinderen. Dit is een aanwijzing dat de Coöperatieve Gedachte moet 
worden doorgegeven. Het gebruikte materiaal is cortenstaal. 
In het midden is een meanderende bank geplaatst, een ontwerp van keramist –
kunstenaar Peter Hiemstra. In de zitbank zijn de coöperaties verwerkt die zijn opgericht 
in het kerngebied van de voormalige Coöperatieve Voorschotbank Oldeberkoop en ook 
een verwijzing naar toekomstige coöperaties, zoals op het gebied van duurzaamheid en 
crowd-funding. 
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