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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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