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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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