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Nummer 73/mei 2020  
‘Juste judicate filii hominum’ (‘Oordeelt rechtvaardig, Gij mensenkinderen). Psalmen 58. 
Tekst op Spreukbank voor gemeentehuis Ooststellingwerf 
 

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. 

 

 
(geboren 21 mei-20 juni) 

 

1. KORTE SAMENVATTING VAN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Enkele berichten (donaties, Corona Ooststellingwerf en Ingezonden) 

 Inzicht in de Coronacrisis verdiept zich 

 Oproep parlementaire enquête Coronabeleid 

 ‘Continuing story’: het Blughut-terrein 

 Publieke kunstwerken: Beelden van Hein Mader 
 

2. ENKELE BERICHTEN 

 De Stichting de Grijpvogel is voor haar werk afhankelijk van donaties, zoals o.a. 
voor kantoorkosten en de bekostiging van griffierechten van de Raad van State 
bij beroepsprocedures. Wie de stichting hiertoe financieel wil ondersteunen, kan 
gebruik maken van bankrekeningnummer NL71 TRIO 0254 6683 80.  
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 Het Corona-virus heeft inwoners van de gemeente Ooststellingwerf tot dusver 
amper aangeraakt. Al een aantal weken is het beeld stabiel. Daarbij gaat het om 
cijfers van door de GGD geregistreerde besmettingsgevallen. 
De waarschijnlijk belangrijkste reden hiervoor is de afwezigheid van zogenaamde 

'super spreading events'. Dat zijn vooral binnenactiviteiten zoals kerkdiensten 

met koorzang, zangkoorrepetities en -uitvoeringen, binnenevenementen rond 
voetbalwedstrijden (niet de wedstrijden zelf) met slechte ventilatie en lage 
luchtvochtigheid. Het lijkt erop, dat waar veel mensen in een afgesloten ruimte 
zingen of praten e.d., al één besmet persoon verantwoordelijk kan zijn voor de 
besmetting van velen door de uitstoot van besmette microdruppels (‘aerosols’).  
Bij die ongunstige omstandigheden (slechte frisse luchtventilatie en lage 
luchtvochtigheid) blijven die microdruppels lang zweven en ademt iedere 

aanwezige deze volop in. Enkele uren in een dergelijk ruimte verblijven met meer 
mensen is echt riskant. 

 
 

 Ingezonden: Leden van de IJsclub ‘Dorpsvijver Makkinga’ zijn in het afgelopen 

jaar al acht keer door het ijs gezakt. Op de oever van de dorpsvijver staat vermeld 
hoe dik het ijs moet zijn voor er geschaatst kan worden. Desondanks is men bij 
geringere dikte het ijs op gegaan. Het bestuur van de ijsclub heeft de leden 
blijkbaar niet tegen kunnen houden (of heeft hen niet genoeg achter de 
schaatsbroek gezeten?). Afijn, de rayonhoofden in de hoofdplaats lijken het niet 
meer door de vingers te zien, hoewel niet van harte. Het innen van de ijskoude 
strafpenningen kost hen, ook door tegensputteren van de ijsclub, toch wel enige 
moeite. Misschien moet de baas van de rayonhoofden nu eindelijk maar eens 
opstaan om de te dunne ijsvloer van de dorpsvijver een flinke dweilbeurt te 
geven. Dan wel (nog beter) zijn gezag te laten gelden om de vijver te laten dempen 
en weer over te geven aan de natuur. De ijsmeester 

 
3. INZICHT IN DE CORONACRISIS VERDIEPT ZICH 

Extra onderzoek naar het Coronafenomeen en achtergronden ervan levert geleidelijk 
aan meer inzicht op en daarmee een betere oordeelsvorming over hoe ermee om te 
gaan. De aanpak van de coronacrisis door het kabinet met de specifieke invulling van 
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de zgn. ‘intelligente lock down’ – afgezien van onvermijdelijke kritiek van individuele 
Nederlandse burgers uit verschillende hoeken – is over het algemeen tot nu toe redelijk 
goed verlopen. Het is immers een immens verantwoordelijke klus die Rutte c.s. op hun 
schouders hebben om onze samenleving op een zorgvuldige en dragelijke manier door 
deze crisis heen te loodsen (en vaak staan de beste stuurlui dan aan wal). 
Vragen en kritiekpunten die opkwamen, gingen (en gaan deels nog) over 

- het onvoldoende voorbereid zijn van de Nederlandse overheid op de pandemie in 
materiële zin door de te geringe testcapaciteit; hierdoor is een niet voldoende 
adequate registratie van besmettingsgevallen e.d. mogelijk geworden; 

- te weinig beschermingsmiddelen en beademingsapparatuur e.d. voor 
medewerkers in de zorg (m.n. de thuiszorg en de ic.’s);ook voor gewone burgers; 

- te strakke, soms onnodige algemeen geldende maatregelen voor het gehele land 

en alle sectoren, ook in de economie, waardoor teveel bedrijven teveel schade 
hebben oplopen en er ook in sociaal opzicht pijnlijke situaties zijn ontstaan (m.n. 
in zorginstellingen); 

- financiële maatregelen om de klappen op te vangen die niet goed in proportie 
lijken: zet bijvoorbeeld de miljarden voor de KLM maar eens tegenover de paar 
honderd miljoen aan leningen voor de gehele kunst en cultuur sector; 

- en overige onvoorziene oneffenheden. 
Deze ‘analyse’ is niet beïnvloed door politici, complottheorieën of luid toeterende 
dwarsdenkers, maar gebaseerd op waarneming van berichtgeving in de media. 

Nu de exitstrategie voorzichtig gaande is, kan er nog wat genuanceerder gekeken 
worden. Daartoe helpt – ten behoeve van een grondiger inzicht – het investeren in kijken 
en luisteren naar allerlei video’s met interviews met deskundigen, het lezen van 
samenvattingen van wetenschappelijke onderzoeken en het bezoeken van websites die 
ertoe doen. Met een kritische blik, niks voor zoete koek aannemend, alleen betrouwbare 
informatie bestuderend en grondig onderbouwde argumentaties napluizend kan het 
inzicht groeien.  
Mark Rutte en Hugo de Jonge (als kartrekkers voor het kabinet) volgen de adviezen van 
het OMT, het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel 
van het RIVM en met een flink aantal belangrijke en bekwame wetenschappers, met 
name microbiologen, virologen, epidemiologen en medische experts. 
https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2331065-dit-zijn-de-experts-die-het-
coronabeleid-bepalen 
Er zijn inmiddels ook vele extra onderzoeken buiten het directe inhoudelijke 
virologische gebied die heel specifieke patronen laten zien over de aard van de 
verspreiding van het virus over de wereld en allerlei specifieke situaties ook in ons eigen 
land. Die geven extra stof tot nadenken. Sociaal geografen en klimatologen e.d. stellen 
dan bijvoorbeeld de volgende vragen:  

 Hoe komt het dat de eerste grote uitbraken in Wuhan, Daegu, Teheran, Bergamo, 
Madrid, Brabant en Seattle waren? Wat hadden die plekken gemeenschappelijk? 

 Hoe komt het dat het aantal doden in Lombardije meer is dan alle doden in 
Afrika en Latijns-Amerika bij elkaar? 

 Hoe komt het dat het aantal doden in Japan 1 per 1 miljoen inwoners is en in 
Nederland 160? 

 Hoe komt het dat het aantal doden in New York City 15 keer hoger is per  
1 miljoen inwoners dan in San Francisco? 

 Hoe komt het dat er, terwijl al wekenlang op het grote gevaar wordt gewezen, nog 
geen grote uitbraken zijn geweest in vluchtelingenkampen, townships en 
favela’s? 

 Wat maakt de uitbraak in New Orleans en de kustplaats Guayaquil in Ecuador 
zo bijzonder? 

https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2331065-dit-zijn-de-experts-die-het-coronabeleid-bepalen
https://nos.nl/collectie/13824/artikel/2331065-dit-zijn-de-experts-die-het-coronabeleid-bepalen
https://www.maurice.nl/2020/03/30/waarom-heeft-new-york-1000-doden-en-san-francisco-5/
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 Hoe komt het dat er in verzorgingstehuizen, kerken, concertzalen met zangkoren 
zoveel mensen besmet raken?  

 Hoe komt het dat zoveel mensen op schepen (cruises en marine) besmet worden? 
 Waardoor komt de daling van het aantal nieuwe slachtoffers in Nederland? 

Voor een goed begrip van de antwoorden op dergelijke vragen wordt verwezen naar de 
volgende links met wetenschappelijk onderbouwde informatie op basis van grondig 
onderzoek; alle bronnen zijn open toegankelijk. Hier zijn een paar voorbeelden: 
https://www.youtube.com/watch?v=da2KwjsCuYs&t=151s Ab Osterhaus RIVM en 
Maurice de Hond, sociaal geograaf; 
https://www.youtube.com/watch?v=ZoRGk9qOkdo over het voortbestaan van 
ondernemingen 
https://www.youtube.com/watch?v=EfV9PQB5ql4&t=51s: nieuw plan van aanpak 

https://www.youtube.com/watch?v=yKqnvvJBb5c Maurice de Hond en Pim van Galen 
https://www.youtube.com/watch?v=2SxuT-6yMrM 16 mei 2020 vraag en antwoord 
met Vincent Everts, trendwatcher; 
https://www.maurice.nl/2020/05/17/who-rivm-negeren-de-nieuwste-bevindingen-
met-enorme-gevolgen/  
https://smartexit.nu/ Op deze site treft u werkbare oplossingen per sector, gebaseerd 
op de nieuwste onderzoeksinzichten en actuele cijfers. 
 
Belangwekkende gezichtspunten in deze video’s en websites hebben betrekking op: 

- de patronen van besmettingen die met luchtvochtigheid, temperatuur en het 
verschil binnen/buiten te maken hebben, 

- het belang van goede ventilatie met frisse lucht; 
- het relatieve gegeven van de 1 ½ meter; 
- de Corona-aerosols* en lage luchtvochtigheid als grote boosdoeners in 

binnenruimtes (bars, repetities zangkoren e.d.;  
- sportwedstrijden als voetbal lijken niet zo’n probleem, behalve als men achteraf 

in kantines e.d. dichtbij elkaar biertjes e.d. gaat staan drinken; 
- over de mondkapjes is ook veel te zeggen; toch maar doen in specifieke situaties, 

zoals in het openbaar vervoer ter bescherming van anderen dan jezelf! 
- werkbare tips voor een verantwoorde versoepeling van de ‘lock down’ – 

maatregelen.   
(* ‘Corona-aerosols’ zijn minuscule virusbevattende mistdruppeltjes die bij het spreken, 
zingen, hoesten en niesen vrijkomen en een lange tijd in de lucht (met lage vochtigheid in 
met name binnenruimtes) kunnen blijven zweven in een omgeving waar er geen 
luchtventilatie is). 
Zo zijn er meer invalshoeken. De grondige en valide bijdragen van sociaal geograaf 
Maurice de Hond dragen bij tot een genuanceerder beeld van de crisissituatie. 
Daarnaast blijft het RIVM zich wat te eenzijdig opstellen, zich vooral baserend op 
patronen die uit de afgelopen jaren stammen met betrekking tot influenza. Het 
Coronavirus wijkt daarvan af, ook omdat het geheel nieuw is en de meeste mensen er 
nog geen immuniteit tegen hebben kunnen opbouwen. Dus zijn de patronen die over 
het Coronavirus ontdekt en zichtbaar gemaakt zijn zuiverder dan de 
verspreidingspatronen van de griepvormen. 
De gemeente Ooststellingwerf heeft amper last van besmettingen. Al enkele weken zijn 
de cijfers van geregistreerde besmettingen stabiel. De waarschijnlijk belangrijkste reden 
daarvoor is de afwezigheid van zogenaamde 'super spreading events'. Dat zijn vooral 
binnenactiviteiten met groepen mensen zoals kerkdiensten met koorzang, 
zangkoorrepetities en -uitvoeringen, binnenevenementen rond voetbalwedstrijden (niet 
de wedstrijden zelf). Het lijkt erop, dat waar veel mensen in een afgesloten ruimte 
zingen of praten e.d., al één besmet persoon verantwoordelijk kan zijn voor de 

https://www.youtube.com/watch?v=da2KwjsCuYs&t=151s
https://www.youtube.com/watch?v=ZoRGk9qOkdo
https://www.youtube.com/watch?v=EfV9PQB5ql4&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=yKqnvvJBb5c
https://www.youtube.com/watch?v=2SxuT-6yMrM
https://www.maurice.nl/2020/05/17/who-rivm-negeren-de-nieuwste-bevindingen-met-enorme-gevolgen/
https://www.maurice.nl/2020/05/17/who-rivm-negeren-de-nieuwste-bevindingen-met-enorme-gevolgen/
https://smartexit.nu/
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besmetting van velen door de uitstoot van besmette microdruppels (‘aerosols’). En bij 
ongunstige omstandigheden (slechte ventilatie en lage luchtvochtigheid) blijven die 
microdruppels lang zweven en ademt iedere aanwezige deze volop in. 
https://www.maurice.nl/2020/04/09/zo-groot-is-de-impact-van-superspread-events/ 
Zodra nu binnenkort te vroeg weer ruimte wordt gegeven aan die ‘super spreading 
events’, dan vrezen aerosoldeskundigen dat er weer nieuwe uitbraken kunnen komen. 
En eerder en sterker nog dan door overtredingen in de buitenlucht van de 1 ½ m. 
afstand. Als voorbeeld: een zingend zangkoor in een slecht geventileerde ruimte met een 
lage luchtvochtigheid en met minimaal één besmet lid levert een hoog risico op. 
Onderzoek wijst dat uit (Seattle, Amsterdam).  
Belangrijk motto voor binnenruimtes is dan ook: met frisse buitenlucht 
ventileren, ventileren, ventileren! Dat geldt voor bussen, treinen, restaurants, 
bars, toiletten etc. etc.  
 

4. OPROEP PARLEMENTAIRE ENQUÊTE CORONABELEID 
‘Meer Democratie’ is een beweging die alle Nederlanders veel meer zeggenschap wil 
geven in politiek en samenleving. Er wordt actie gevoerd voor invoering van bindende 
referenda en volksinitiatieven, direct gekozen bestuurders, een eerlijker kiesstelsel en 
voor actieve burgers. 
‘Meer democratie’ vraagt burgers van ons land een oproep aan de Tweede Kamer te 
ondertekenen om op korte termijn een parlementaire enquête te organiseren over het 
Coronabeleid.  
Het Coronabeleid van het kabinet heeft grote gevolgen voor de democratie, de 
grondrechten, de economie en het sociale leven van mensen. Het kwam tot stand zonder 
noemenswaardige publieke discussie over alternatieven, zonder publicatie van 
onderliggende documenten en modellen, met een lamgelegd parlement en zonder dat de 
burgers iets te zeggen hadden. Er moet daarom een grondig onderzoek komen naar de 
hele toedracht om lessen te trekken voor deze en een eventuele volgende crisis! 
Het zwaarste en effectiefste middel hiervoor is een parlementaire enquête. Iedereen die 
wordt gevraagd om te getuigen – inclusief kabinetsleden en leden van het Outbreak 
Management Team – is wettelijk verplicht te verschijnen en staat onder ede. 
De oproep kan worden ondertekend op https://www.meerdemocratie.nl/corona  
‘Aan de Tweede Kamer: 
Wij, de ondertekenaars, vragen met klem om een parlementaire enquête over het 
coronabeleid op de kortst mogelijke termijn. Burgers moeten hierbij een belangrijke rol 
krijgen. Er moet onderzocht worden hoe de democratie en de burgerrechten beschermd 
worden in tijden van crisis, en hoe de burgers het laatste woord kunnen hebben over 
noodmaatregelen die raken aan onze grondrechten.’ 

 
5. ‘CONTINUING STORY’: BLUGHUT-TERREIN  

 In het officiële gemeenteblad en in de gemeenteadvertentie in de Nieuwe 
Ooststellingwerver is bericht dat er op 22 april jl. door een niet met name genoemde 
indiener een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor de bouw van een 
woonvilla op perceel Willinge Prinsstraat kadastraal C1889 te Oldeberkoop.  
Naar aanleiding hiervan heeft de Stichting de Grijpvogel op 10 mei 2020 het College 
van B&W verzocht binnen twee weken te besluiten deze aanvraag af te wijzen dan wel 
op te schorten in elk geval tot en met de finale uitspraak van de Raad van State over 
het beroep van de Stichting de Grijpvogel tegen het besluit van de gemeenteraad d.d. 
26 februari 2019 tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan Wolvegasterweg 10 
te Oldeberkoop.  
Reden voor dit verzoek: het bouwen van een woonvilla op het oorspronkelijke 
Blughut-terrein is volledig in strijd met het Woonplan 2011 – 2020 met 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.maurice.nl%2F2020%2F04%2F09%2Fzo-groot-is-de-impact-van-superspread-events%2F%3Ffbclid%3DIwAR0i5KDCaKZi93jd2wTPA6cKd5ujQwvwDzhKvqaWsWLeru5v9Z0D4vcifBQ&h=AT0_J49JhP5JdqPeFJZOyfHp7h-TZYuMPrSqmStafaKjdH8fqkmQPosriZt601pq2nJhHq30RhzxlcMKJrHbeO4jbPYJRz5W-aM5NTiTpQ3f3E1qwthXiIn4y1P6t8naQZlCWvbEoIZJdM2r_g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2b-76UeVb-VXoCq8R4Kty-2rXIultJol5nHzPDX_pjNG5XH-MQcVVTd4_fm9wZCsRpCsDtnzVdcIHrJx7_womj52-Vj8yET7VGfto3jk-KLDLS93J2GcCKPZaIOvbjSg_bGnsNMK1UlDAOe2ELjU8LjZ5jH53i0xJziHkNnFkFcfcQefs
https://www.meerdemocratie.nl/corona
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Uitvoeringsprogramma d.d. 15 augustus 2011, goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten op 4 oktober 2011. Dit Woonplan met Uitvoeringsprogramma was geldend op 
het moment van indiening van het plan ‘Wonen op de Bult’ van de Stichting de 
Grijpvogel op 29 februari 2016. 
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 1 april 2020 
besloten het onderzoek naar de gang van zaken gedurende het gehele proces vanaf 
het jaar 2011 (inclusief de jarenlange voorbereiding daaraan voorafgaand) te 
vervolgen.  

 De stichting heeft op 12 mei 2020 de voorzieningenrechter van de Raad van State 
verzocht om een voorlopige voorziening. Deze betreft een verzoek om het besluit van 
de raad van de gemeente Ooststellingwerf van 26 februari 2019 tot vaststelling van 
het bestemmingsplan ‘Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop’ te schorsen. Daarmee kan 

worden voorkomen dat het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Ooststellingwerf een besluit neemt tot het verlenen van de 
omgevingsvergunning voorafgaand aan de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak over het beroep van de stichting tegen het besluit van de 
gemeenteraad op 26/2 – 2019 tot vaststelling van een nieuw bestemmingsplan 
Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop. 

 
6. PUBLIEKE KUNSTWERKEN: Beelden van Hein Mader (Willendorf in der 

Wachau 1925 – Tjeintgum 2011) 
(Bronnen: website https://heinmader.nl/ en Wikipedia) 

Heinrich Josef (Hein) Mader werd in 1925 in Oostenrijk geboren. Hij groeide daar op in de 
turbulente periode rondom de 2e Wereldoorlog. Na vele omzwervingen en werkvelden, 
kwam Hein Mader in 1960 naar Nederland en vestigde zich in Amsterdam. Hij werkte 
daar een paar jaar als docent aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten. Na een 
periode waarin hij veelvuldig in aanraking kwam met de kunsten, begon hij met 
beeldhouwen en vormde hij zich een duidelijk beeld van zijn doel en visie. In die tijd 
werkte hij enkele dagen per week aan de Rietveld Academie te Amsterdam. Rond 1971, 
op 46-jarige leeftijd, besloot Hein zich volledig en uitsluitend op beeldhouwen te richten. 
Mader werkte vanaf 1989 in Tjeintgum bij Mantgum. In de veertig jaren die volgden 
creëerde hij een collectie van honderden beelden. Een deel van zijn werken staat in een 
beeldentuin in Tjeintgum en in de Hortus te Haren. Kunstwerken van hem staan verder in 
binnen- en buitenland. 
Zijn gedrevenheid was in hoofdzaak een motief: een steentje bijdragen tot de kunst van 
deze (zijn) tijd. Geïnspireerd (en/of geërgerd) door wat hij om zich heen zag gebeuren 
met de kunsten en de wereld, ging hij aan het werk. Het was niet zijn bedoeling tegen 

anderen en de kunsten in te gaan. Hein wilde niets anders dan zijn eigen bijdrage 
leveren. Iets creëren dat in staat is om juist in onze haastige en materialistische tijd 
deze haast en het materialisme te overwinnen. Hein wilde een poging wagen iets te 
scheppen dat langer zou blijven bestaan dan hijzelf.  

                   

https://heinmader.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tjeintgum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hortus_Haren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haren_(Groningen)
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Vooral de invloed die de mens lijkt te hebben op deze wereld lijkt een terugkerend 
onderwerp te zijn in zijn werk.  
Met zijn eigen falen als uitgangspunt, zijn wensen en hoop voor een betere wereld als 
doel, maakte Hein Mader beelden die rust en kalmte uitstralen, beelden die 
vriendelijkheid en openheid bezitten en beschouwers uitnodigen tot contact.  
Gemeente Ooststellingwerf heeft een groot aantal beelden van Hein Mader in beheer: 
zowel binnen- als buitenbeelden. Deze beelden staan op twee Hein Mader Kunstroutes. 
Meer informatie over de beelden en de omgeving vindt u in het Hein Mader 
Kunstrouteboek. Het Routeboek is gratis verkrijgbaar bij de TIP Appelscha (Boerestreek 
23, 8426BN Appelscha), zolang de voorraad strekt. De collectie van Hein Mader bestaat 
uit bijna 400 stukken en wordt beheerd door "Stichting Administratiekantoor Collectie 
Hein Mader". Voor alle informatie over het werk van Hein Mader kunt u contact 

opnemen met Sonja Mader email: info@heinmader.nl telefoon: 06 - 5553 7362 
Postadres: Prinsengracht 150 hs, 1015 EB Amsterdam  

 

 
Stichting De Grijpvogel/mei 2020 

mailto:info@heinmader.nl
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Nummer 74/juli 2020  
‘Uit de grondslagen van het staatkundige leven (...) volgt met de grootste duidelijkheid 
dat het uiteindelijke doel van de politiek niet is om te heersen of de mensen met vrees 
in bedwang te houden en aan een ander ondergeschikt te maken, maar integendeel om 
de enkeling van vrees te bevrijden, zodat hij, voor zover dat mogelijk is, veilig leeft, dat 
wil zeggen, dat hij zijn natuurlijke recht om te bestaan en zich te doen gelden zonder 
schade voor zichzelf en voor een ander optimaal behoudt’.  
Uit: ‘Theologisch-politiek traktaat 1670’ van Baruch Spinoza (1632 – 1677) 

 

 
(geboren 21 juni – 22 juli) 

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.  

 
1. KORTE SAMENVATTING VAN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Enkele berichten (Donaties, Zonnepark Molenbosch, Walking football, ) 

 Continuing story’: ‘Wonen op de Bult’ (Blughut-terrein) 

 Expositie ‘Maar het leven gaat door’ t/m 16 augustus 2020 
 

2. ENKELE BERICHTEN 
 De Stichting de Grijpvogel is voor haar werk afhankelijk van donaties, zoals o.a. 

voor kantoorkosten, reiskosten en de bekostiging van griffierechten van de Raad 
van State bij beroepsprocedures. Wie de Stichting hiertoe financieel wil 
ondersteunen (ook kleine bijdragen zijn welkom!), kan gebruik maken van 
bankrekeningnr. NL71 TRIO 0254 6683 80 onder vermelding van ‘Schenking’. 

 Zonnepark Molenbosch: op donderdag 6 augustus 2020 vindt er via ‘telehoren’ 
een zitting plaats van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Telehoren verloopt in deze zitting via de telefoon. Tijdens de zitting zal het beroep 
van enkele belanghebbenden tegen de door het College van B&W gewijzigde 
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omgevingsvergunning worden behandeld. Het gaat om de wijziging van twee 
transformatorstations naar één omvormerstation halverwege de beukenlaan van 
It Fryske Gea met alle consequenties van dien. In het beroepschrift wordt de 
motivering van het college bestreden dat het hier gaat om een wijziging van 
ondergeschikte aard.  

 Walking football: de trainingen op de dinsdagavond (van 20.00 – 21.00 uur met 
nazit) en vrijdagmorgen (van 10.00 – 11.00 uur met nazit) op het Sportpark 
Lunia zijn kortgeleden weer begonnen. Deze vorm van bewegen en elkaar 
ontmoeten voor jeugdige mannen (en vrouwen) van een iets oudere leeftijd blijkt 
in toenemende zin uitermate aantrekkelijk. Aanmelding is mogelijk bij Marco 
Tjassing via e-mail marcotjassing@gmail.com.  
 

3. ‘CONTINUING STORY’: ‘WONEN OP DE BULT’ (Blughut-terrein)  
 
Verzoek voorlopige voorziening afgewezen 

De Stichting de Grijpvogel heeft op 12 mei 2020 de voorzieningenrechter van de Raad 
van State verzocht om een voorlopige voorziening voor het Blughut-terrein. Dit betreft 
een verzoek om de uitvoering van het raadsbesluit van de gemeente Ooststellingwerf 
van 26 februari 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Wolvegasterweg 10 
Oldeberkoop’ aan te houden. Daarmee kan in principe worden voorkomen dat het 
College van B&W van de gemeente een besluit neemt tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning.  
 
Waarom een voorlopige voorziening aangevraagd? 
Op 22 april jl. is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een 
woonvilla aan de Willinge Prinsstraat (zonder nummer) op het niet bestaande perceel 
kadastraal C1889 te Oldeberkoop. Het laat zich raden wie die aanvraag heeft ingediend. 
B&W zou er een besluit over kunnen nemen voorafgaand aan de uitspraak van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het beroep van de Stichting 
tegen het genoemde raadsbesluit van 26 februari 2019.  
Het verzoek van de Stichting is afgewezen. De voorzieningenrechter heeft zich daarbij 
met name gericht op het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het 
bestemmingsplan en niet op de handelswijze van het college vanaf het jaar 2003. Het 
oordeel van deze rechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de 
bodemprocedure. De bodemprocedure betreft het beroep van de Stichting tegen 
genoemd raadsbesluit. In die procedure loopt het onderzoek nog steeds. 
 

De Nieuwe Ooststellingwerver maakte op 11 juni jl. – als schijnbare spreekbuis van de 
gemeente – met een ‘bijna jubelende’ kop meteen melding van de uitspraak: ‘Rechter 
veegt bezwaren tegen plan Blughut-terrein van tafel’. De krant lijkt de uitspraak 
daarmee bijna als een overwinning van de eigen club te beschouwen, getuige ook: ‘De in 
Oldeberkoop geboren projectontwikkelaar Daan Zethoven kan dus verder met zijn plan’. 
Dat is dus nog maar de vraag. Schrijver van het stukje in de N.O.St. is kennelijk niet op 
de hoogte van de werking van de wet op dit punt, maar doet wel alsof. De kwestie is 
echter nog steeds ‘onder de bestuursrechter’. Starten met de bouw is voor eigen risico 
van de projectontwikkelaar, ook in het geval de gemeente door middel van een ‘lex 
silencio positivo’ stilzwijgend de omgevingsvergunning verleent. Dit is bij deze gemeente 
niet ondenkbaar. (De ‘lex silencio positivo’ houdt in dat een vergunning wordt geacht te 
zijn verleend bij het uitblijven van een antwoord door het bevoegde bestuursorgaan 
binnen de gestelde beslistermijn).  
 
 

mailto:marcotjassing@gmail.com
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De Stichting de Grijpvogel heeft ook het college van B&W verzocht het afgeven van een 
omgevingsvergunning voor de bouw van een woonvilla aan te houden tot aan de 
definitieve inhoudelijke uitspraak van de Raad van State. 
In dit verband is het van belang te vermelden dat de Stichting zich met het plan voor 
het hofje voor senioren nog steeds gesteund weet door velen in en buiten Oldeberkoop. 
Zij geven het hofje verre de voorkeur boven de (zoals ze 
zeggen) ‘poenerige’, ‘wanstaltige’, ‘patserig saaie villa’s’. 
Daarvan heeft de projectontwikkelaar nog nimmer een 
concreet ontwerp laten zien (afgezien van enkele 
voorbeeldplaatjes van woonvilla’s met een vergelijkbare 
zogenaamde ‘allure’). Van het beoogde 
appartementengebouw weet nog niemand hoe dit eruit zal 
komen te zien en hoeveel appartementen daar uiteindelijk in 
opgenomen zullen worden. De echte woonbehoeften en 
woonwensen richten zich al bijna 20 jaar op invulling van het terrein van ‘De Bult’ met 
betaalbare (huur)woningen voor senioren. Voor de realisering van dit plan heeft oud-
voorzitter van Plaatselijk Belang Jan Hesselink zich vele jaren intensief ingezet.  
 
Aanvraag omgevingsvergunning bouw van een woonvilla 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ooststellingwerf heeft 
op 22 april 2020 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op de locatie 
Willinge Prinsstraat te Oldeberkoop met een niet bestaand, kadastraal nummer C1889.  
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-2681 en betreft: het bouwen 
van een woonvilla. Publicatie in het Gemeenteblad van Ooststellingwerf d.d. 28 april 
2020. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-106949.html  
 
Op 13 juli 2020 verscheen in hetzelfde Gemeenteblad van Ooststellingwerf het volgende 
bericht: Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Willinge Prinsstraat 25 
te Oldeberkoop. 
 ‘Op 22 april 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevings-
vergunning op de (niet bestaande) locatie Willinge Prinsstraat 25 te Oldeberkoop. Ook 
deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-2681. De aanvraag betreft: 
het bouwen van een woonvilla’. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-
177466.html?utm_campaign=20200714&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medi
um=email&utm_term=gemeente_ooststellingwerf&utm_content=over_uw_buurt  
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-106949.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-177466.html?utm_campaign=20200714&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_ooststellingwerf&utm_content=over_uw_buurt
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-177466.html?utm_campaign=20200714&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_ooststellingwerf&utm_content=over_uw_buurt
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-177466.html?utm_campaign=20200714&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_ooststellingwerf&utm_content=over_uw_buurt
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Wat aan beide berichten kan opvallen, is het volgende: 

 In beide gevallen gaat het om hetzelfde zaaknummer OV-2020-2681 en de bouw 
van een woonvilla. 

 In de publicatie van 28 april 2020 wordt het niet bestaande kadastrale nummer 
C1889 genoemd. In de publicatie van 13 juli 2020 wordt het huidige kadastrale 
nummer 2075 van het perceel Wolvegasterweg 10 genoemd; wel een niet 
bestaand adres Willinge Prinsstraat 25 te Oldeberkoop. De nummers in de 
Willinge Prinsstraat gaan niet verder dan 24. 

 We kunnen vaststellen dat het een aanvraag voor dezelfde woonvilla betreft. 
Wat hiervan te denken? Wie het vertrouwt, mag het zeggen. Maar misschien zijn het 
slechts kleine vergissinkjes? Of speelt er iets anders? 
Het College van B&W is per brief verzocht te verduidelijken waar het in werkelijkheid bij 
deze aanvraag om gaat. Het College zal toch zeker willen vermijden, nemen wij aan, dat 
de Stichting als belanghebbende van het project ‘Wonen op de Bult’ door incorrecte 
gemeentelijke informatie op een dwaalspoor wordt gebracht. Ambtenaren kunnen 
fouten maken of zich vergissen. Ook ambtenaren zijn ‘vergisbaar’. Maar het College 
blijft in alle gevallen verantwoordelijk. 
Het college is verzocht om de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van 
een woonvilla op het perceel van het oude Blughut-terrein aan te houden, in elk geval 
tot en met de finale uitspraak van de Raad van State over het beroep van de Stichting 
de Grijpvogel tegen het besluit van de gemeenteraad d.d. 26 februari 2019 tot 
vaststelling van een nieuw bestemmingsplan Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop. 

 
Pleidooi Stichting de Grijpvogel zitting Raad van State d.d. 5 maart 2020  

Het onderwerp betrof het verzet tegen de beslissing van de Afd. Bestuursrechtspraak 
het beroep van de Stichting de Grijpvogel tegen het besluit van de raad van de gemeente 
Ooststellingwerf d.d. 26 februari 2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Wolvegasterweg 10, Oldeberkoop niet ontvankelijk te verklaren’. 
De Stichting bracht de volgende argumenten naar voren: 

1. De Stichting de Grijpvogel is 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. 

2. Het plan ‘Wonen op de Bult’ van de Stichting de Grijpvogel past binnen de 
statutaire doelstelling van de Stichting. De statutaire doelen van de stichting zijn 
daarom ook betrokken op de vaststelling van het (bestemmings)plan en worden 
wel degelijk geraakt door de Stichting ten onrechte niet als rechthebbende te 
bestempelen. 

3. Het plan ‘Wonen op de Bult’ (v.h. ‘Da’s Berkoop!’) 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, dat goedgekeurd is door Gedeputeerde Staten van de 
provincie Fryslân d.d. 4 oktober 2011. 

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

5. Het gehele proces overziend, kan worden vastgesteld dat de gemeente 
Ooststellingwerf 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; deze tekst luidt: 
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‘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’. 

6. 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. 

Indien het verzet van de Stichting gegrond wordt verklaard, dan zijn onderstaande eisen 
van toepassing in het reeds ingediende beroepschrift; deze eisen zijn een  aanpassing 
van de genoemde eis in dit beroepschrift): 

a. Het 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; 

b. Het opdragen aan het College van B&W om op zo kort mogelijke termijn een 
aangepast ontwerp bestemmingsplan voor deze locatie op te stellen dat aansluit 
bij de Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf, vastgesteld door de raad 
op 15 september 2009, het Woonplan 2011 – 2020 d.d. 24 mei 2011 en het 
daarbij behorende Uitvoeringsprogramma d.d. 15 augustus 2011 met daarin 18 
huurwoningen voor de desbetreffende locatie;  

c. Het opdragen aan het College van B&W tot wijziging van het nieuwe 
Uitvoeringsprogramma d.d. 17 december 2019 met dien verstande dat hierin 
opnieuw de 18 huurwoningen voor de locatie Wolvegasterweg 10 te Oldeberkoop 
worden opgenomen zoals vermeld in het Uitvoeringsprogramma d.d. 15 augustus 
2011. 

De Raad van State heeft de argumenten van de Stichting gehonoreerd met het besluit 
het onderzoek naar de beroepsgronden tegen het raadsbesluit voort te zetten. Het 
wachten is op de definitieve uitspraak. 
 

4. EXPOSITIE ‘MAAR HET LEVEN GAAT DOOR t/m 16 augustus 2020 
Bron: Het Cultuurnet – Susan Tapper - Noordwolde  
 

De WONDERKAMERS in het Batavushuisje te 
Nijeholtwolde bieden ruimte aan kunst, die vragen stelt 
over onze relatie met de natuur. Vorig jaar startte 
beeldend kunstenaar Sigrid Hamelink met dit initiatief. 
Met enige regelmaat nodigt ze kunstenaars uit om 

bijdragen te leveren. 
Deze zomer zijn de WONDERKAMERS gevuld met 
fantastische organismen, een bizarre machine en broze 
mensfiguren staande in een zee van ruimte en licht. De 

expositie, onder de titel MAAR HET LEVEN GAAT DOOR, laat je verwonderen over het 
bestaan. De mechanismen van de natuur, de fascinatie voor natuurlijke processen, de 
beleving van het moment: ze laten ervaren dat we beperkt en afhankelijk zijn, maar ook 
reflectief en inventief. We hebben niet alles in de hand, MAAR HET LEVEN GAAT 
DOOR. 
 
RAIMOND EVERS (Steggerda) construeerde een machinesculptuur van overbodige 

dingen, die vogelgeluiden produceert. Vooruitlopend op het mogelijk 
uitsterven van zangvogels ten gevolge van landschapsverandering en 
gedreven door de maakbaarheidsgedachte, maakte Raimond deze 
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‘fluitmachine’ om het vogelgeluid te behouden voor het landschap. 
 
 
 
MATHILDE HEMMES (Tijnje) maakt de fragiele grens tussen dood en leven tastbaar in 

haar beelden van textiel. Het werk van Mathilde ontstaat vrijwel altijd uit 
haar verbijstering over de griezelig dunne grens tussen leven en dood en 
haar gevoel van machteloosheid daarin. Mathilde studeerde in 2005 af 
aan academie Minerva en won dat jaar de Klaas Dijkstra academieprijs. 
 
 
 

  
SIGRID HAMELINK (Nijeholtwolde) maakt menselijke figuren in allerlei formaten, die 

onze nietigheid ten opzichte van alles wat ons omringt laten zien. Ze vult 
de wanden van één Wonderkamer met mensfiguurtjes van porselein. Het 
is werk om in alle rust te ondergaan, terwijl het licht speelt met de kleine 
gestalten, die zich bevinden op een dun rafelig randje van zand en klei of 
een stukje hout.  
 

Uiteraard worden de RIVM regels in acht genomen.   
 
WONDERKAMERS, Batavushuisje, Heirweg 57 Nijeholtwolde 
Van 28 juni t/m 16 augustus van di t/m zo 14.00 tot 17.00 uur 
Info  www.sigridhamelink.nl  
 
Aanmelden als abonnee van Het Cultuurnet: stuur een e-mail naar 
cultuurnetstw@gmail.com met vermelding "graag opnemen in het cultuurnet" 
Stichting De Grijpvogel/juli 2020 

http://www.sigridhamelink.nl/
mailto:cultuurnetstw@gmail.com?subject=graag%20aannemen%20in%20het%20cultuurnet
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Nummer 75/augustus 2020  
 
‘Het welzijn van de mensen is des te hoger naarmate het egoïsme geringer is’. 
Uit: ‘Geesteswetenschap en het sociale vraagstuk’ Rudolf Steiner 1905 

 

 

 
(geboren 23 juli – 22 augustus) 

 

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.  

 
1. KORTE SAMENVATTING VAN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Enkele berichten (Nieuw boek Herman Wijffels, 11 raadsfracties gemeente 
Ooststellingwerf, aanvraag omgevingsvergunning woonvilla Blughut-terrein, motie 
van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân) 

 Is onze gemeenteraad echt ‘een zootje ongeregeld’?  

 Muziek op Stapel Oldeberkoop zaterdag 12 september 2020 
 

2. ENKELE BERICHTEN 

 ‘De gulden snede’ is de titel van het nieuwe boek van Herman Wijffels over een 
economie die werkt voor mens en aarde. In dit boek ontvouwt Wijffels in gesprek 
met schrijfster Wilma de Rek, chef Boeken bij de volkskrant, zijn verrassende en 
fascinerende visie op de toekomst op het gebied van ecologie, economie en 
politiek. Herman Wijffels is bekend als ‘de beste premier die Nederland nooit 
heeft gehad’. Hij was econoom, CDA-politicus, bestuurder (van de Wereldbank, 
van de SER) en bankier: achttien jaar zat hij in het bestuur van de Rabobank, 
waarvan dertien jaar als president-directeur. Al die tijd hield hij zich intensief 
bezig met de grote vraag van deze tijd: de toekomst van de aarde. Het is het 
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belangrijkste onderwerp dat er te bedenken valt: als de aarde is uitgeput, houdt 
alles op.  
https://www.uitgeverijbalans.nl/wp-content/uploads/2019/06/Voorvechter-
voor-een-betere-toekomst..pdf  

 Doordat Edwin Meijerhof uit de fractie van Ooststellingwerfs belang is gestapt, is 
het aantal fracties in de gemeenteraad van Ooststellingwerf op 11 gekomen. Het 
totaal aantal gemeenteraadsleden bedraagt 21. 
Dit zijn de 11 fracties (voor zo lang het duurt, want je weet maat nooit hoe de 
hazen in deze raad lopen)): 
Fracties          Aantal zetels 
1. Ooststellingwerfs Belang 4 
2. CDA 3 

3. PvdA 2 
----------------------------------------------------------------- 
4. VVD 3 
5. GroenLinks 2 
6. Wij Lokaal 2 
7. StellingwerfPlus 1 
8. ChristenUnie 1 
9. D66 1 
10. Simon ter Heide 1 
11. Edwin Meijerhof 1 

 Kennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Willinge 
Prinsstraat 25 te Oldeberkoop. De gemeente heeft op 16 juli 2020 besloten om de 
beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer OV-2020-2681 voor een 
omgevingsvergunning op de locatie Willinge Prinsstraat 25 te Oldeberkoop te 
verlengen voor een periode van maximaal zes weken tot 21 september 2020.  
De aanvraag betreft: het bouwen van een woonvilla. 
Procedure: tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift 
of zienswijze indienen. Meer informatie kunt u vinden op de gemeentelijke 
website (www.ooststellingwerf.nl). Niet gevonden wat u zocht? Neem dan contact 
met ons op via 0516 – 566 222 of gemeente@ooststellingwerf.nl. 

 De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân nam begin juli 2020 een motie aan 
waarin zij oproept tot verzet tegen de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19. De 
raad vindt dat de voorgenomen wet een te sterke inbreuk op grondrechten vormt 
en ‘disproportionele sancties kent die de toekomst van mensen ernstig kan 
benadelen.’ Hiermee geeft de lokale politiek een signaal af aan de landelijke 

politiek. https://www.facebook.com/EersteLokalePartij/ Een voorbeeld voor de 
gemeenteraad van Ooststellingwerf? Moet net kunnen lukken ;-)  
 

3. IS ONZE GEMEENTERAAD ECHT ‘EEN ZOOTJE ONGEREGELD’? 
Deze keer een wat uitvoeriger onderwerp. Even volhouden, want het gaat om onze 
vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Wat doet het ons wat er zich hier afspeelt? 
 

Column ‘Partijpraat’ 

Op donderdag 23 juli 2020 verscheen onder de titel ‘Partijpraat’ een column van de 
hand van gemeenteraadslid Marcel Moes van StellingwerfPlus in de Nieuwe 
Ooststellingwerver. Aanleiding hiertoe waren de perikelen vanwege de afsplitsing van 
raadslid Edwin Meijerhof van Ooststellingwerfs Belang, de grootste partij in de 
gemeenteraad van Ooststellingwerf (LC 8 juli 2020). Meijerhof noemt de gebrekkige 
samenwerking binnen de fractie een belangrijke reden voor zijn vertrek. Hij spreekt over 
verschillende stromingen in de fractie waardoor er voor hem te veel ‘onrust en 

https://www.uitgeverijbalans.nl/wp-content/uploads/2019/06/Voorvechter-voor-een-betere-toekomst..pdf
https://www.uitgeverijbalans.nl/wp-content/uploads/2019/06/Voorvechter-voor-een-betere-toekomst..pdf
http://www.ooststellingwerf.nl/
mailto:gemeente@ooststellingwerf.nl
https://www.facebook.com/EersteLokalePartij/
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onduidelijkheid’ is. ‘Ik kan niet samenwerken met een fractie die steeds een eigen koers 
vaart’, aldus Meijerhof. Hij zegt dat hij met de partij nog gesprekken gevoerd heeft om 
bij elkaar te blijven. Maar: ‘Op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken’, 
aldus het raadslid dat vanwege de Corona-lockdown tot eind mei in Ecuador vastzat. 
Hij gaat verder als eenmansfractie en laat de grootste coalitiepartner met vier zetels 
achter. De coalitiepartijen houden daarmee nog maar 9 van de 21 zetels over. 
 

De pers reageert 

De LC: ‘Het Ooststellingwerfs Belang zegt de beslissing van Meijerink te betreuren. Ook 
zij zien het vertrek niet als risico voor de coalitie omdat Meijerhof heeft laten weten de 
coalitie te steunen. Overigens kon de coalitie al niet bogen op een vaste 
raadsmeerderheid sinds de breuk tussen Simon ter Heide en de PvdA in september 

vorig jaar. Met de eenmansfractie van Meijerhof telt de raad in Ooststellingwerf nu  
11 fracties. Oppositiepartij StellingwerfPLUS ziet beren op de weg na het vertrek van 
Meijerhof en denkt dat het bestuurbaarheid van de gemeente niet ten goede komt. 
Fractievoorzitter Marcel Moes: ‘Ik verlang nu al naar de volgende verkiezingen, opdat de 
toestand weer wat draaglijker wordt.’ 
De media haakten er verder op in: 
‘Raadslid Meijerhof splitst zich af van Ooststellingwerfs Belang’ (LC); 
‘Crisis in gemeentebestuur Ooststellingwerf na nieuwe afsplitsing’ (Omrop Fryslân); 
‘Stellingen betrokken in Ooststellingwerf’ (N.O.St.) 
‘Oppositiepartijen Ooststellingwerf willen debat over 'hoe het nu verder moet' (N.O.St.) 
‘Extra raadsvergadering nu collegepartijen toch verder willen’ (N.O.St.) 
De Nieuwe Ooststellingwerver schrijft: ‘De drie collegepartijen krijgen voor het doorgaan 
vooralsnog alleen steun van D66. Tammo Munting meldt dat het college wat hem betreft 
ook prima door kan omdat er gewerkt wordt met een raadsprogramma. Het zou 
getalsmatig de rare situatie kunnen opleveren dat Edwin Meijerhof nota bene bepaalt of 
het college wel of niet zo verder kan. De geruststellende woorden met betrekking tot de 
bestuurlijke consequenties van het besluit van Meijerhof worden door tien raadsleden 
niet gedeeld. De nieuw ontstane situatie roept bij zes oppositiepartijen wel degelijk 
vragen op.  
Afijn, voor fractievoorzitter Marcel Moes van StellingwerfPlus zijn deze toestanden reden 
zijn hart te luchten in een column in de Nieuwe Ooststellingwerver van 23 juli jl. Daar 
schrijft Moes: 
 
Samen sta je sterk 
‘Samen zijn is samen lachen samen huilen’. Een zin uit een lied of gedicht is inmiddels 

een vast recept in mijn ‘Partijpraat’ als fractievoorzitter van StellingwerfPLUS. Samen 
beginnen aan de vakantie zat er dit jaar echter niet in, want al in de eerste week van 
het reces werden u en ik getrakteerd op nog een partij in de gemeenteraad van 
Ooststellingwerf. Een slechter moment is niet denkbaar. Inmiddels heeft een groot 
aantal oppositiepartijen al om een debat gevraagd.  
‘Samen’ is dan nog steeds niet gezamenlijk, want hierin verschilt D66 met de rest van 
de oppositie van mening. Samen achter een raadsprogramma staan?  
Dat was het uitgangspunt wel toen we deze als raad samenstelden, maar dit 
programma is zo algemeen dat je er alle kanten mee op kunt. Elk argument voor heeft 
er een tegen en het programma verliest daarmee zijn waarde. ‘Samen’ verliest als woord 
kracht en waarde wanneer de coalitie meldt dat zij graag op dezelfde voet verder wil. Als 
je dat samen had gewild, dan had je wellicht elke partij eerst eens moeten benaderen 
om een gezamenlijke voortzetting te krijgen en niet vanuit een machtspositie te melden 
wat de juiste koers is. Het samen lachen is me inmiddels vergaan en het is om samen 
om te huilen dat we dit ‘bestuur’ noemen. U bent als inwoner mooi klaar met zo'n zootje 
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ongeregeld en ik schaam me oprecht voor de ontstane situatie, ook al is Stellingwerf 
PLUS al twee periodes een stabiele lokale partij. Als we een sterk lokaal bestuur willen, 
moet er worden samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid. Luister naar alle partijen 
en wellicht dat we dan heel af en toe .... kent u die uitdrukking .... samen onder een 
deken liggen’. 
Voldoende aanleiding even terug te grijpen op wat wij hebben vermeld in onze 
Nieuwsbrief 61 van 15 september 2019. Het minste dat we kunnen proberen, is enig 
inzicht te krijgen in wat er eigenlijk speelt. Als raadsleden falen ons als burgers meer te 
betrekken bij en enthousiast te maken voor het op zich niet onbelangrijke werk dat zij 
(behoren te (doen) dan zouden we zelf in beweging kunnen komen. Eerst met kennis 
nemen en verdiepen. 
 
Raadsprogramma gemeenteraad Ooststellingwerf (en overige programma’s) 

In Hoofdstuk 6 ‘Bestuur en dienstverlening’ van het raadsprogramma van de 
gemeenteraad van Ooststellingwerf (vastgesteld op 22 mei 2018) lezen wij onder het 
kopje ‘Bestuur’ het volgende: 
‘We willen gezamenlijk optrekken met het college en het ambtelijk apparaat bij alle 
onderwerpen, inclusief bijvoorbeeld bij de implementatie en uitvoering van de 
Omgevingswet’. 
https://www.ooststellingwerf.nl/mgd/files/raadsprogramma_2018-2022_1.pdf   
Het is een opvallende tekst: ‘Als gemeenteraad willen wij gezamenlijk optrekken met het 
college en het ambtelijk apparaat’. In een primaire reactie borrelt dan ook onmiddellijk 
van alles op: van ‘Dat lijkt een mooi ideaal en een nobel streven’ tot ‘Wat krijgen we 
nou? Dit kan toch helemaal niet? Dat is toch strijdig met…….’ Tja, waarmee zou het 
strijdig zijn? Een prangende vraag aangezien het bij dit Raadsprogramma om een 
officieel document gaat waaraan blijkbaar met de beste gezamenlijke bedoelingen 
gewerkt is. Aan het einde van dit programma lezen we immers:  
Dit raadsprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met: 

 

 
Met alle (toenmalige) 8 raadsfracties. Ooststellingwerf kende een gemeenteraad die 
(indertijd) uit 8 à 9 raadsfracties bestond (inclusief de mogelijk aanstaande 
eenmansfractie Ter Heide/PvdA; inmiddels zijn het er 11!). De tekst van het 
raadsprogramma is daarbij tot stand gekomen in slechts twee informele werk-
vergaderingen van de raad, gehouden op dinsdag 1 mei en maandag 7 mei 2018. In die 
vergaderingen hebben de 8 fracties gezamenlijk gewerkt aan de tekst. Vragen die bij de 
Stichting de Grijpvogel spontaan opkomen, zijn de volgende: 
- Ons parlement in Den Haag kent niet een ‘Tweede Kamerprogramma’. Dat is niet 

zonder reden met al die partijen met verschillende ideeën, doelen en belangen. 
Waarom dan wel een raadsbreed programma op gemeentelijk niveau?  

- En is dit echt in slechts twee informele werkvergaderingen opgesteld? Welke 
opmerkelijke inspirerende geest is er in de aanwezigen gevaren om het ondanks de 
vele uiteenlopende ideeën e.d. in twee bijeenkomsten met elkaar eens te kunnen 
worden over een heel gevarieerde tekst met een flink aantal thema’s?  

- Wat is dan in dat licht de eigenlijke betekenis van de verschillen in eigenheid van de 
acht gemeentelijke politieke partijen? Partijen die in vele jaren een eigen identiteit 
en een eigen beginsel- en verkiezingsprogramma tot stand hebben gebracht?  

https://www.ooststellingwerf.nl/mgd/files/raadsprogramma_2018-2022_1.pdf
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- Is die eigenheid dan in feite minder eigen dan we tot dusverre dachten? Hoeveel 
water hebben de afzonderlijke partijen hiertoe bij de politieke wijn moeten doen om 
het eens te worden? Staat dat niet haaks op een van de doelen van het dualisme, 
namelijk per partij meer politieke profilering? Wordt de groep raadsleden zo niet 
steeds meer een club grijze muizen? Op wie kunnen we dan nog stemmen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen? Op het raadslid met de mooiste blauwe of bruine 
ogen? Of op het raadslid dat ongeacht de inhoud de tekst het mooist kan 
uitspreken? Zo zullen veel kiezers bij verkiezingen voor de gemeenteraad zich 
waarschijnlijk nog meer richten op profilering door landelijke politici, die zij als 
voorbeeld nemen. Dat kan men verwachten. 

- En wat te doen als er door het college aan de raad voorstellen worden gedaan die 
niet binnen het kader van het raadsprogramma passen? 

- Komt deze hele opzet niet in conflict met onze Grondwet (art. 129 lid 6): ‘De leden 
stemmen ‘zonder last’?’ Dat wil zeggen zonder verplichte fractiediscipline? 

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar zou er nu juist niet heel anders moeten 
worden gereageerd, kan men zich afvragen? Zou er juist niet met veel waardering naar 
deze benadering van ‘samen optrekken’ moeten worden gekeken? Is het kraken van 
kritische noten hierbij niet veel te negatief, te zuur en tegendraads? Of zijn de vragen 
juist heel reëel? 
 
Coalitieprogramma 
Het wordt nog wat ingewikkelder. Het is voor een willekeurige burger lastig te volgen, 
als die zich er even in verdiept. Onze gemeente kent naast genoemd raadsprogramma 
ook een zogenaamd ‘Coalitieprogramma Gemeente Ooststellingwerf 2018 – 2022’ van de 
coalitie van OoststellingwerfsBelang, PvdA en CDA met de drietalige enthousiasmerende 
(?) slagzin ‘Saemen an de slag’, ‘Meiinoar oan de slach’, ‘Samen aan de slag’. Daar krijgt 
men energie van, hoewel het nog niet meteen duidelijk is hoe raads- en 
coalitieprogramma zich tot elkaar verhouden. 
Onderaan de tekst staat dat het is ondertekend door de onderhandelaars: Jouke 
Jongsma, Henk Dongstra en Wolter Slager van OoststellingwerfsBelang, Fimke 
Hijlkema en Jelke Nijboer van de PvdA en Herman Zwart, Marieke van Weperen en Ate 
Duursma van het CDA. Een ondertekend exemplaar is echter niet op het internet 
aangetroffen. Heeft het college van B&W zich hier ook aan geconformeerd? Wie is hier 
nu aan gebonden? Alleen de raad of ook het college? Beiden? 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w7NxAGwZ9kgJ:https://oo
ststellingwerf.begrotingonline.nl/uitvoeringsprogramma-2018-2022-definitieve-
versie/bestanden/Download/8adcb501-39e8-4a13-8c9c-

e9888b3fafad+&cd=5&hl=nl&ct=clnk&gl=nl  
In de inleiding van dit coalitieprogramma kunnen we lezen: ‘Dit coalitieprogramma heeft 
als basis het door de gehele raad opgestelde raadsprogramma. Het omschrijft op 
hoofdlijnen de belangrijkste afspraken tussen de coalitiepartijen Ooststellingwerfs 
Belang, PvdA en CDA en de gemeenteraad van de gemeente Ooststellingwerf, voor de 
periode 2018 – 2022. 
(Er is dus een raadsprogramma van alle partijen en een coalitieprogramma van  
de 3 coalitiepartijen met de gehele raad(?)) 
https://www.ooststellingwerf.nl/mgd/files/coalitieprogramma_ooststellingwerf_2018-
2022_def.pdf  
Enkele punten uit de inleiding van het coalitieprogramma: 
- De leden van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders 

respecteren de principiële uitgangspunten van de verschillende partijen zoals 
vastgelegd in het door de raad op 22 mei 2018 vastgestelde raadsprogramma.  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w7NxAGwZ9kgJ:https://ooststellingwerf.begrotingonline.nl/uitvoeringsprogramma-2018-2022-definitieve-versie/bestanden/Download/8adcb501-39e8-4a13-8c9c-e9888b3fafad+&cd=5&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w7NxAGwZ9kgJ:https://ooststellingwerf.begrotingonline.nl/uitvoeringsprogramma-2018-2022-definitieve-versie/bestanden/Download/8adcb501-39e8-4a13-8c9c-e9888b3fafad+&cd=5&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w7NxAGwZ9kgJ:https://ooststellingwerf.begrotingonline.nl/uitvoeringsprogramma-2018-2022-definitieve-versie/bestanden/Download/8adcb501-39e8-4a13-8c9c-e9888b3fafad+&cd=5&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w7NxAGwZ9kgJ:https://ooststellingwerf.begrotingonline.nl/uitvoeringsprogramma-2018-2022-definitieve-versie/bestanden/Download/8adcb501-39e8-4a13-8c9c-e9888b3fafad+&cd=5&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
https://www.ooststellingwerf.nl/mgd/files/coalitieprogramma_ooststellingwerf_2018-2022_def.pdf
https://www.ooststellingwerf.nl/mgd/files/coalitieprogramma_ooststellingwerf_2018-2022_def.pdf
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- De gemeenteraad en het college streven goede collegiale verhoudingen na, zowel in 
de gemeenteraad als met en in het college.  

- Op basis van het raadsprogramma en het coalitieprogramma wordt door het nieuwe 
college een uitvoeringsprogramma opgesteld, getoetst aan de financiële 
mogelijkheden van onze gemeente. Het door het college op te stellen uitvoerings-
programma, met daarin de verschillende geformuleerde doelstellingen, wordt 
geïntegreerd in de te presenteren begrotingen.  

https://simcms.ooststellingwerf.nl/mgd/files/uitvoeringsprogramma_2018-
2022_definitieve_versie_1.pdf  
 
(Er zijn dus een raadsprogramma, een coalitieprogramma en een uitvoerings-
programma. Een ‘programma kan een ‘lijst met plannen of van uit te voeren 

werkzaamheden’ betekenen en ook een ‘beginselverklaring’. Wat wordt er nu eigenlijk 
bedoeld? En daar moest politieke chocola van gemaakt worden. En nu zitten we met  
11 fracties binnen de club van 21 raadsleden. Pfffff……. Wie ziet door de 
Ooststellingwerfse bomen nog het bos? En welk bos dan? 
 
Dualisme (?) 
In 2002 is de Wet Dualisering Gemeentebestuur tot stand gekomen. O.a. de 
Gemeentewet moest hierop worden aangepast. Sindsdien kan de raad het college ter 
verantwoording roepen als het gaat om de uitoefening van zijn bestuursbevoegdheden. 
De aanleiding hiervoor kan bijvoorbeeld zijn gelegen in een (beleids)incident dat de 
nodige aandacht krijgt, een klacht van een burger of informatie die het college zelf 
verschaft. Ook is het denkbaar dat de beantwoording van een concrete mondelinge of 
schriftelijke vraag van een raadslid over een bepaald onderwerp aanleiding is voor 
tussenkomst door de raad of door een raadscommissie. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld 
ook rapportages van de rekenkamer, doelmatigheidsonderzoeken van het college en 
onderzoeken van de raad zelf ertoe leiden dat het college verantwoording moet afleggen. 
De versterking van de raad komt ook naar voren in de verplichte invoering van de 
raadsgriffier en het recht op ambtelijke bijstand aan de raad. De griffier en de 
medewerkers van de griffie staan de raad bij in de uitoefening van taken. Dit kan ook 
vorm krijgen door het geven van inhoudelijke ondersteuning. Mocht de griffie hiertoe 
niet zelf de capaciteit in huis hebben dan kan ieder raadslid een beroep doen op de 
reguliere ambtelijke organisatie. Dit uitgebreidere recht op ambtelijke ondersteuning 
geeft de raad meer armslag om zijn functies te vervullen.  
Is het echter wel helemaal zuiver als leden van het college en raadsleden te rade 
kunnen gaan bij dezelfde ambtenaren? Leden van de Tweede Kamer kunnen immers 

beschikken over eigen fractiemedewerkers en recentelijk is voorgesteld hier meer 
capaciteit voor vrij te maken, aangezien de capaciteit van het ambtenarenapparaat die 
van de fracties vele malen overstijgt. Raadsleden kunnen echter niet over eigen 
deskundige fractiemedewerkers beschikken. 
 
Samengevat: 

- De gemeenteraad heeft een raadsprogramma opgesteld; het is op 22 mei 2018 door 
de gemeenteraad van Ooststellingwerf vastgesteld; 

- De coalitie binnen het college van B&W heeft een coalitieprogramma opgesteld dat 
het raadsprogramma als basis heeft en op hoofdlijnen de belangrijkste afspraken 
omschrijft tussen de coalitiepartijen en de gemeenteraad van de gemeente 
Ooststellingwerf, voor de periode 2018 – 2022; 

- Op basis van het raadsprogramma en het coalitieprogramma heeft het college een 
uitvoeringsprogramma opgesteld; dit is op 17 juli 2018 vastgesteld door 
besluitvorming in de raadsvergadering. 

https://simcms.ooststellingwerf.nl/mgd/files/uitvoeringsprogramma_2018-2022_definitieve_versie_1.pdf
https://simcms.ooststellingwerf.nl/mgd/files/uitvoeringsprogramma_2018-2022_definitieve_versie_1.pdf
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- De gemeenteraad heeft tegenwoordig drie functies en kan daarbij gebruik maken van 

ondersteuning door de griffie en de ambtelijke organisatie. Die functies zijn: 

 De burgers vertegenwoordigen (volksvertegenwoordigende rol); 

 Het vooraf en achteraf controleren van het beleid van het college van B&W en van 
de burgemeester (controlerende rol); 

 Het bepalen van het beleid op hoofdlijnen (kaderstellende rol). 
 
Resteert 
Blijft hangen de vraag in hoeverre de ingewikkelde programmastructuur van de 
gemeente Ooststellingwerf zich verhoudt tot de Wet Dualisering Gemeentebestuur en de 
Gemeentewet. Is er door deze structuur binnen de gemeente nog sprake van voldoende 
dualisme? Komt vooral ook de controlerende taak van de raad nog wel goed uit de verf? 
Is het al niet bij voorbaat duidelijk dat bijvoorbeeld de gemeentebegroting met vrijwel 
algemene stemmen zal worden aangenomen? Evenals de meeste andere 
collegevoorstellen? En gaat het ook steeds meer de kant op dat raadsleden door een 
onvermijdelijk gebrek aan kennis vrijwel klakkeloos de adviezen e.d. van ambtenaren en 
externe adviesbureaus en ‘dus’ de collegevoorstellen gedwongen zijn te volgen, zoals o.a. 
over bijzondere bestemmingsplannen? Dan wel dat er over een nieuw bestemmingsplan 
bij het besluitvormingsoverleg in de raadsvergadering alleen nog – bij wijze van spreken 
– over het kappen van een boom en de eventuele herplant daarvan wordt gesproken 
terwijl de achtergronden en essenties van het plan geheel buiten beschouwing blijven 
omdat die niet meer worden begrepen? Daarmee verwordt de raad tot niet meer dan een 
soort stemmachine. 
Opvallend in dit verband is immers het stemgedrag van de raadsleden tot dusverre:  
- In 2018 – 2019 stemden raadsleden van OoststellingwerfsBelang, CDA, PvdA, VVD, 

GroenLinks en ChristenUnie in meer dan de 90% van de gevallen vóór 
collegevoorstellen; 

- Raadsleden van Wij Lokaal, D’66 en Stellingwerf Plus stemden in 80 – 90% van de 
gevallen vóór collegevoorstellen. 

Zijn de laatste drie fracties dan een tikje meer dualistisch in hun opstelling dan de 
eerste vijf? En hoe denkt men hier in deze andere fracties over (w.o. de PvdA)?  
 
Zo is er dus het ‘zootje ongeregeld’ ontstaan, zoals Marcel Moes onze gemeenteraad 
typeert: 11 fracties die samen de raad vormen met 21 leden. Een extreme 
versplintering.  
(Een ’zootje ongeregeld’ = een allegaartje; een groepje personen dat in gedrag en 

handelingen e.d. afwijkt van het normale; een ongedisciplineerde, rommelige groep 
mensen). Herkenbaar? Of valt het wel mee? 
Een prikkelende kwalificatie roept vanzelfsprekend direct reacties op; van herkenning 
en instemming, van ontkenning en irritatie. Minder van bewondering. En vragen! 
Moet zo langzamerhand bij de raadsleden niet het schaamrood met een fel rode kleur op 
alle kaken komen te staan? Welk raadslid kan ons als burgers nu nog met opgeheven 
hoofd tegemoet treden? Elk raadslid kan dit oprecht voor zichzelf uitmaken. 
Welk lid of welke fractie heeft nu nog voldoende kennis in huis om collegebesluiten te 
kunnen controleren? Hoe kan een raadsbesluit nog deugdelijk worden gemotiveerd? 
(art. 3:46 Algemene Wet Bestuursrecht)? Is het gevaar van (wij herhalen het nog maar 
een keer) een (onbedoeld) ‘detournement de pouvoir’ (= machtsmisbruik) daarmee niet 
steeds meer reuzengroot aanwezig?  
Het moet gezegd worden, ook al staan de gedachten dichter bij het gevaar van het 
Corona-virus dan bij het kleinmenselijk geharrewar van gemeenteraadsleden.  
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In de N.O.St. van 30 juli jl. schrijven de raadsleden Simon ter Heide en Henk Dongstra 
(Oostst. Belang) hun eigen ‘Partijpraat’. Voor Ter Heide lijkt het een vrijwel onmogelijke 
opgave om nog goed uit de ontstane misère te komen. Dongstra is er optimistischer 
over. De tijd zal het leren of het echt een ‘mission impossible’ zal worden.…… 
 
Reageert u maar. Genoeg aanleidingen tot een stevig burgerdebat. Wie vindt er 
iets van? E-mail naar info@stichtingdegrijpvogel.nl  
 

4. MUZIEK OP STAPEL OLDEBERKOOP 

 
Op zaterdag 12 september 2020 voeren Niek Baar, Ella van Poucke en Ben Kim 
tweemaal achtereen het fameuze Opus 100 van Schubert uit in MFA MeJander, 
Willinge Prinsstraat 24 te Oldeberkoop.  
Aanvang eerste concert 19.30 uur, aanvang tweede concert 21.00 uur. 
 
Musici 

    
Ella van Poucke, cello    Ben Kim, piano      Niek Baar, viool 
Wijzigingen voorbehouden 
 
Programma       
Franz Schubert (1797-1828) 
Piano trio Nr. 2 in Es groot Opus 100 
I Allegro 
II Andante con moto 
III Scherzando. Allegro moderato 
IV Allegro moderato 
Wijzigingen voorbehouden 
 
Kaarten 
Het maximum aantal bezoekers wordt met ingang van 1 juli 2020 bepaald door de norm 
dat anderhalve meter afstand moet worden gehouden. (Die regel geldt niet voor 
personen die tot één huishouden behoren.) Daardoor is slechts een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. 
De kaartprijs bedraagt € 25,00. Voor jongeren tot 21 jaar bedraagt de kaartprijs  
€ 10,00. Reservering is verplicht! Kaarten kunnen worden gereserveerd door een e-
mail te sturen naar muziekopstapel@gmail.com. Gelieve bij uw reservering op te geven 
voor welk tijdsblok u kiest en, indien u met meer personen komt, of al dan niet sprake 
is van één huishouden. Ingeval e-mailen niet mogelijk is, kan telefonisch contact 
worden opgenomen met bestuurslid Simon Been, telefoonnummer (0516) 42 66 04.  
Na bevestiging van de reservering kan het te betalen bedrag worden overgemaakt naar 
bankrekening NL33 RABO 0159 1606 50 t.n.v. ST. MUZIEK OP STAPEL.  

mailto:info@stichtingdegrijpvogel.nl
mailto:muziekopstapel@gmail.com
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Contante betaling is niet mogelijk! Als de kaarten uitverkocht zijn wordt het betaalde 
bedrag terugbetaald. Op Concertkaarten vindt u meer informatie. 
Wetenswaardigheden 

- Het concert duurt ongeveer 45 minuten; 
- Er is geen pauze;  
- Er zal geen drankje worden geschonken. 

 
Stichting De Grijpvogel/juli 2020 

https://www.muziekopstapel.nl/concertkaarten.html
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Nummer 76/augustus 2020  
‘Het welzijn van de mensen is des te hoger naarmate het egoïsme geringer is’. 
Uit: ‘Geesteswetenschap en het sociale vraagstuk’ Rudolf Steiner 1905 

 

 

 
(geboren 23 juli – 22 augustus) 

 

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.  

 
1. KORTE SAMENVATTING VAN DEZE NIEUWSBRIEF 

 Enkele berichten (Appelscha 3.0., fracties gemeenteraad, Vrije Universiteit en de 
griffioen; over reageren door lezers) 

 Ook raadslid Niels van den Berg van Ooststellingwerfs Belang verlaat zijn fractie 
in de gemeenteraad van Ooststellingwerf 

 Poëzie Brocope pakt de draad weer op met een derde editie 
 

2. ENKELE BERICHTEN 

 Op 26 februari 2019 besloot de gemeenteraad van Ooststellingwerf om  
€ 300.000 te bestemmen als subsidie aan de Coöp. Appelscha Regio 3.0 U.A. 
Voor de uitvoering van Masterplan Regio Appelscha was eerder al  
€ 700.000 beschikbaar gesteld voor drie jaar (tot en met 2019). Hiervan was 
intussen ca. € 370.000 euro uitgegeven of gereserveerd voor uitvoerings-
projecten. (De programmabegroting meldt ‘Daarnaast heeft u in de raadsvergadering 
van 26 februari 2019 besloten € 300.000 te bestemmen voor een subsidie aan de 
Coöperatie Appelscha Regio 3.0 U.A’. Maakt dit bedrag deel uit van de 7 ton of is dit 
extra?).  
Een aantal projecten uit het Masterplan Appelscha is volgens een aantal 
raadsleden nog niet uitgevoerd: ‘Dat een grote hap van het beschikbare budget 
voor Masterplan Appelscha is toegekend aan Appelscha Regio betekent niet dat 
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het Masterplan hiermee is afgerond.’ Ooststellingwerfs Belang benadrukte in 
februari dat de organisatie van de coöperatie nog niet staat, zeker niet als het 
gaat om de opdracht om te werken voor de gehele gemeente. Dus ook daar zijn de 
werkzaamheden volgens OB niet afgerond. 
Hoe zou het er nu voor staan? En waaraan is die drie ton precies besteed? En 
hoe moet dat dan verder als het subsidiegeld opraakt? Is de ledenbijdrage van ca. 
€ 800,- per onderneming wel voldoende als zich maar weinig ondernemingen 
aansluiten, zoals tot dusverre het geval lijkt?  
Het doel van Appelscha 3.0, het opzetten van een positief beeld van de recreatie 
in Ooststellingwerf en het binden van de ondernemers in deze branche lijkt  
verder weg dan ooit, klonk het kort geleden in de gemeenteraad. Raadslid Wolter 
Slager van de fractie ‘Wij Lokaal’: ‘Een eigen verdienmodel voor Appelscha regio 

3.0 is op deze wijze waarschijnlijk een utopie.’ 
Cartoonisten Kolk en De Wit hebben ook zo hun twijfels. 
 

 
De Stichting de Grijpvogel stelde tijdens de vergadering van de Commissie 
Ruimte indertijd voor om genoemde € 300.000, – niet als schenking te 
verstrekken maar als lening. Met een schenking kan men er immers eerder toe 
neigen minder hard te lopen, terwijl met een lening vele handen echt uit de 
mouwen moeten, wil je ook op de langere duur iets bereiken. Het gevaar ligt nu 
levensgroot op de loer dat het kaartenhuis binnen afzienbare tijd in elkaar zakt. 
We zullen zien of de verleende subsidie uiteindelijk toch effectief zal blijken. 

 Er is door het uitreden van raadslid Niels van den Berg uit de fractie van 
Ooststellingwerfs Belang en zijn toetreding tot de fractie van StellingwerfPLUS op 
heel korte termijn opnieuw een wijziging opgetreden in de samenstelling van onze 

gemeenteraad. Het totaal aantal gemeenteraadsleden bedraagt 21. Hieronder is 
die verschuiving aangegeven. 
Dit zijn – stand augustus 2020 – de 11 fracties (voor zo lang het duurt): 
Fracties          Aantal zetels 
1. Ooststellingwerfs Belang           3 (was voorheen 7) 

2. CDA 3 
3. PvdA 2 
----------------------------------------------------------------- 
4. VVD 3 
5. GroenLinks 2 
6. Wij Lokaal 2 
7. StellingwerfPlus             2 (was 1) 

8. ChristenUnie 1 
9. D66 1 
10. Fractie Simon ter Heide 1 
11. Fractie Edwin Meijerhof 1 
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Gezond politiek verstand zou bij het zien van dit lijstje meteen denken: leg 
contact met potentieel gelijkgezinde collega-raadsleden, bundel de krachten, ga 
enkele dagen samen de hei op met een goede procesbegeleider en kom overeen 
wat je echt bindt. Want zoals het er nu voor staat, is het eigenlijk niet meer te 
verantwoorden en uit te leggen.  

 Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam trok in 
1989 een bedrag van 207.000 gulden voor uit voor een nieuwe huisstijl. Gekozen 
werd voor een blauwe griffioen: ‘een fantasiebeest met het onderlijf van een 
leeuw, kop en vleugels van een adelaar en de oren van een paard’. De griffioen, zo 
heette het, was ‘eigentijds’, en voor meer dan een uitleg vatbaar, wat als een pre 
werd gezien. Het definitieve ontwerp was lichtblauw, verwijzend naar de lucht en 

‘vrijheid’, net zoals de vleugels. Doordat 

de kop de andere kant op staat dan de 
looprichting (‘omziend’, zoals in het 
gemeentewapen van Weststellingwerf), 
kijkt ze nieuwsgierig de wereld in. Het 
feit dat de griffioen was opgebouwd uit 
verschillende dieren, verwees naar de 
verschillende wetenschapsgebieden. 
Stilistisch was dit tot uitdrukking 
gebracht door een ‘klassiek’ vormgegeven 
lichaam (alfa), ‘mathematisch’ 
vormgegeven kop (bèta) en vrij geschetste 
vleugels (gamma). De nieuwe huisstijl 
werd gepresenteerd op 20 oktober 1989, 
de dies natalis van de VU.  
Vooral binnen de universiteitsraad 
aarzelde men een bedrag van twee ton 

uit te trekken voor een nieuwe huisstijl en al snel bleek dat twee ton niet 
voldoende was. Voor bijkomende kosten was er het volgende jaar nog eens 2,5 
ton nodig en daarna nog enkele malen extra geld. Voor de secretaris van het 
college van bestuur behoorden dergelijke bedragen voor het ontwerp van een 
nieuwe huisstijl inmiddels tot de facts of life. (Bron: 
https://www.geheugenvandevu.nl/application/files/4415/0970/4274/Van_maa
gd_naar_griffioen.pdf)  

 
Regelmatig wordt er door verschillende lezers gereageerd op de inhoud van de 

nieuwsbrieven en de wijze van weergeven hiervan. Hierin zit een zekere groei en 
dat is verheugend. De reacties zijn tot dusverre overwegend ondersteunend en 
aanvullend. Over het wel of niet opnemen van de reacties in de volgende 
nieuwsbrief wordt onderling steeds afgestemd. Het is de intentie om geen enkele 
reactie te plaatsen zonder dat erover met de schrijver daarvan is 
gecommuniceerd. Dat kan dus gaan over niet plaatsen, over anoniem plaatsen, 
met alleen de initialen plaatsen dan wel met de volledige naam. Dit naar keuze 
van de schrijver van de bijdrage. 
 

3. OOK RAADSLID NIELS VAN DEN BERG VERLAAT DE FRACTIE VAN 
OOSTSTELLINGWERFS BELANG IN DE GEMEENTERAAD  

We lezen op 10/8 in zowel de LC online als de N.O.St. online dat raadslid Niels van den 
Berg uit onvrede de fractie heeft verlaten. Volgens de krant verklaarde hij: ‘Bij de fractie 
van Ooststellingwerfs Belang zijn vanaf de start in 2018 de nodige zaken veranderd. 

https://www.geheugenvandevu.nl/application/files/4415/0970/4274/Van_maagd_naar_griffioen.pdf
https://www.geheugenvandevu.nl/application/files/4415/0970/4274/Van_maagd_naar_griffioen.pdf
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Helaas mis ik het laatste half jaar de chemie en zie ik binnen Ooststellingwerfs Belang 
een strijd om macht’.  
Raadslid Edwin Meijerhof splitste zich vanwege de gebrekkige samenwerking in de 
fractie een maand geleden af van Ooststellingwerfs Belang. En eerder al op 26/9 - 2018 
meldde Omrop Fryslân dat toenmalig fractievoorzitter Wolter Slager van 
Ooststellingwerfs Belang was opgestapt. Het lid van dezelfde fractie Jenny Dolsma ging 
met hem mee. Slager stapte op, omdat het hem niet was gelukt om de spanningen 
binnen zijn fractie te verhelpen. Volgens Slager werkt dit voor een aantal fractieleden 
verlammend. 
Blijkbaar gaat het bij de betrokken raadsleden om motieven als 

 Spanningen binnen de fractie die voor sommige fractieleden verlammend werken; 

 Het ontbreken van chemie; 

 Een strijd om macht; 

 Een gebrekkige samenwerking. 
Resteren in deze fractie voorzitter Henk Dongstra en de raadsleden Arènda Broersma – 
Ruiter en Jenne Hummel. 
Laten we – ook al kennen wij de details niet van wat er binnen die fractie eigenlijk aan 
de hand is – eens proberen er wat meer licht op te laten schijnen voor een beter inzicht. 
Kijkend naar de motieven van de uitgetredenen, zijn er hiertoe in principe en in 
algemene zin een drietal invalshoeken denkbaar: 

1. Inhoudelijk 
Regelmatig onoverbrugbaar verschil van inzicht over in te nemen gezamenlijke 
fractiestandpunten bij allerlei kwesties;  

2. Relationeel – persoonlijk 
Het elkaar als collega-fractieleden niet meer kunnen uitstaan; niet meer echt met 
elkaar door één deur kunnen; het elkaar vliegen afvangen; het ten opzichte van 
elkaar achterhouden van informatie; het elkaar onheus bejegenen e.d. Daarbij is 
het de vraag of de wrevels zich toespitsen op één ander fractielid of dat er zich 
tussen meerdere fractieleden onderling onenigheden hebben voorgedaan.  

3. Functioneel  
Wat ontbreekt er in de samenwerking? Gaat het om het betwisten van elkaars 
rollen en posities ten aanzien van wie doet wat, wie is verantwoordelijk voor wat, 
wie is of zijn beslissend (bijvoorbeeld de voorzitter bij meerderheid van 
stemmen?, de gehele fractie of de meerderheid binnen de fractie?); is er sprake 
van een hiërarchie binnen de fractie (is de voorzitter de dominante baas en de 
leden aan hem ondergeschikt?) of is er steeds een streven naar consent of 
consensus? 
a. Consent als basis voor besluitvorming houdt in dat een besluit genomen is, wanneer geen van 

de aanwezigen beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit. 
Wie ‘consent geeft’ hoeft niet ‘voor’ het voorstel te zijn, alleen maar ‘niet tegen’. 

b. Er is sprake van consensus wanneer de leden van een groep of gemeenschap overeenstemming 
hebben bereikt. 

 
Fractievoorzitter Henk Dongstra van Ooststellingwerfs Belang  
De Nieuwe Ooststellingwerver citeert op 11 augustus Dongstra, die meldt dat na 
onderling overleg de drie collegepartijen nog steeds samen de rit willen afmaken. In de 
fractie is het vertrek van Niels van den Berg, die overgestapt is naar de fractie van 
StellingwerfPLUS, intussen eveneens besproken.  
De tot drie leden gekrompen fractie van Oostst. Belang wil in ieder geval vol positieve 
energie ‘sterk’ doorgaan tot de volgende verkiezingen op 16 maart 2022. 
Het eerste dat in het interview opvalt, is de krachtige veroordeling door Dongstra van de 
overstap van zijn fractielid naar StellingwerfPLUS. Volgens de schrijver van het 
interviewartikel gebruikt Dongstra hierbij de volgende uitdrukkingen: 
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‘Het besluit van Van den Berg is ‘laakbaar’ en ‘betreurenswaardig’. Mensen die voor een 
partij op de kieslijst staan hebben ook een verantwoordelijkheid jegens die partij. Dan 
kun je niet nadat je gekozen bent overstappen naar een andere fractie. Dit is ‘zetelroof’; 
aan die mogelijkheid moet landelijk een einde worden gemaakt’.  
Deze daadkrachtig ogende benadering getuigt bij een eerste oogopslag niet van een 
‘willen verbinden’. Niet van een ‘primus inter pares’ die begripvol de hand in eigen 
boezem wil steken en zich wil afvragen hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat zijn 
fractie van oorspronkelijk zeven leden onder zijn voorzitterschap binnen één 
zittingstermijn in vrij korte tijd leeg aan het lopen is.  
Dongstra toont zich vaak een zakelijk-stoïcijns voorzitter, die zich strak aan de 
procedures houdt en niet schroomt de sprekers binnen of buiten de raad of commissie 
te instrueren over hoe zij zich dienen te gedragen en hen nadien te corrigeren als deze 

mogelijk onbedoeld buiten de lijntjes kleuren. Misschien is dit ook wel een wenselijke 
stijl voor een fractievoorzitter. Sommigen zijn daar gecharmeerd door. Mits die stijl niet 
verandert in een te directief gedrag. Want niet iedereen vindt een dergelijke stijl dan nog 
aangenaam, een stijl die niet onvriendelijk maar wel kil aandoet. Er doen daarover dan 
soms ook typeringen van Dongstra de ronde die meer weg hebben van het beeld van 
hem als het potentaatje van Ooststellingwerfs Belang, de Napoleon of de Poetin van de 
raad. In het interview laat hij zich in dit verband dus niet in de eerste plaats als een 
verbinder zien, maar als iemand die van boven af Van den Berg de les leest en de daad 
van zijn mede (ex)fractielid neersabelt en grondig afkeurt. Het is een gedrag dat 
zogenaamd ‘sterke’ leiders wel vaker vertonen. Maar ben je eigenlijk wel een ‘sterke’ 
leider die – in plaats van mensen achter zich aan krijgt – mensen van zich vervreemdt 
en wegjaagt?  
Pas na enig aandringen van de interviewer vraagt Dongstra zich voorzichtig af: ‘Wat 
hebben we fout gedaan? Dat is moeilijk, misschien moeten we nog beter naar elkaar 
luisteren.’ Dat lijkt zeker nodig, omdat Dongstra beaamt dat hij door de stap van Van 
den Berg verrast werd. Hij had deze niet verwacht. Zijn antenne stond blijkbaar niet 
goed op zijn medefractielid afgesteld. 
Een fractievoorzitter met hart voor de zaak en voor zijn mensen in de fractie met wie hij 
lief en leed deelt in het proces naar een betere gemeente voor alle burgers zou er in de 
ontstane situatie wellicht goed aan doen zelf voorlopig even een stap terug te zetten in 
plaats van hoog van de toren te blazen en krampachtig vast te houden aan een 
schijnbaar verloren zaak. Juist in een situatie die nu speelt met de fractieleegloop zou 
dat in plaats van het bevorderen of bevestigen van verdere ontbinding ruimte kunnen 
scheppen voor nieuwe onderlinge cohesie, met de weglopers en misschien ook met of 
tussen andere (te) kleine fracties. Dat kan echter nog een hele dobber worden aangezien 

scheefgegroeide onderlinge relaties wellicht minder gemakkelijk kunnen worden 
overwonnen dan inhoudelijke verschillen van inzicht. 
De gemeenteraad vergadert op dinsdagavond 18 augustus 2020 van 19.30 – 23.00 uur 
in een extra raadsvergadering over het enige inhoudelijke agendapunt ‘Bestuurlijke 
situatie gemeente Ooststellingwerf’. De publieke tribune is gesloten. Inspreken is wel 
mogelijk. De vergadering is live te volgen.  
Zie hiervoor https://channel.royalcast.com/gemeenteooststellingwerf/#!/upcoming   

 
4. POËZIE BROCOPE PAKT DE DRAAD WEER OP MET EEN DERDE EDITIE 

Oldeberkoop Op zondag 16 augustus 2020 van 14.30 tot 17.30 uur pakt Poëzie 
Brocope in de tuin van Theatercafé Le Brocope de draad weer op. Het thema van de 
middag is 'De Troubadour & Pop-Poeet'.  
Vanwege de coronacrisis hield Le Brocope de deuren noodgedwongen enige tijd 
gesloten. Met een ruime achtertuin zijn er nu weer genoeg mogelijkheden om de 
Coronaregels te waarborgen.  

https://channel.royalcast.com/gemeenteooststellingwerf/#!/upcoming
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Tuinstoelen  
Onder de appelboom treden tekstdichters en liedzangers om beurten op met werk van 
eigen hand. Verspreid opgesteld op het 
achterterras en het grasveld kunnen 
deelnemers en luisterpubliek in tuinstoelen 
en deckchairs plaats nemen en genieten van 
het gesproken woord. Ritme en melodie zijn 
de hoofdbestanddelen van dit soort 
dichtkunst. Lyrische teksten, soms begeleid 
door een muziekinstrument, gezongen of 
zangerig voorgedragen, voor het voetlicht 
gebracht als cabaret of in rapvorm en 

refreinzang gegoten. Het is allemaal mogelijk.  
 
Dichters  
Dichters die aanwezig zijn, zijn onder meer Wim de Boer en Fred Hoekstra. Dirk Victor 
Koster zet zijn beste beentje voor als troubadour met begeleiding van Kees van der 
Broek (djembé) en Peter Ball (gitaar). Troubadour Adri de Boer en het gitaristenduo 
Rendier & Semble zijn ook van de partij. De entree is vrij tot alle stoelen bezet zijn. 
Opgave als deelnemende dichter is nodig en in principe voor iedereen mogelijk bij Wim 
de Boer wjfboer@yahoo.com en Fred Hoekstra ferrydutch48@gmail.com.  
Publiek kan zo lang er nog een vrije plek over is deze bespreken door zich telefonisch 
aan te melden via tel. 0516-451867 of 06-36499661. 
Stichting De Grijpvogel/augustus 2020 
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