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Deel VII
GRAS OP HET DAK

Niet alleen groitt er gras op het dak maar moderne kassen leveren energie in plaats van energie te kosten
En zo zullen we nog wel wat meer zien komen (en gaan)

Brussels taalgebruik vereenvoudigd, EU Persbericht
Euro English: The European Commission has just announced an agreement whereby English
will be the official language of the European Union rather than German, which was the other
possibility. As part of the negotiations, the British Government conceded that English spelling
had some room for improvement and has accepted a 5- year phase-in plan that would become
known as „Euro-English‟. In the first year, „s‟ will replace the soft „c‟. Sertainly, this will make the
sivil servants jump with joy. The hard „c‟ will be dropped in favor of „k‟. This should klear up
konfusion, and keyboards kan have one less letter. There will be growing publik enthusiasm in
the sekond year when the troublesome „ph‟ will be replaced with „f‟. This will make words like
fotograf 20% shorter. In the 3rd year, publik akseptanse of the new spelling kan be expekted to
reach the stage where more komplikated changes are possible. Governments will enkourage the
removal of double letters which have always ben a deterent to akurate speling. Also, al wil agre
that the horibl mes of the silent „e‟ in the languag is disgrasful and it should go away. By the 4th
yer people wil be reseptiv to steps such as replasing „th‟ with „z‟ and „w‟ with „v‟. During ze fifz
yer, ze unesesary „o‟ kan be dropd from vords kontaining „ou‟ and after ziz fifz yer, ve vil hav a
reil sensibl riten styl. Zer vil be no mor trubl or difikultis and evrivun vil find it ezi tu understand
ech oza. Ze drem of a united urop vil finali kum tru. Und efter ze fifz yer, ve vil al be speking
German like zey vunted in ze forst plas. If zis mad you smil, pleas pas on to oza pepl.
EU staat kromme komkommer weer toe
28 juni 2009: Een van de meest bespotte EU-regels wordt geschrapt. Kromme komkommers,
bochtige boontjes en weelderige worteltjes mogen vanaf woensdag weer in de winkels liggen. De
Europese Unie heeft per 1 juli de marketingstandaarden afgeschaft voor 26 soorten groente en
fruit, waaronder ook spruitjes, meloenen, paddenstoelen en knoflook. Voor tien soorten fruit en
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groenten blijven de verplichte 'schoonheidsregels' nog enigszins bestaan. Vreemd gevormde
appels, peren, aardbeien en tomaten mogen wel in de winkels, maar moeten dan wel een apart
etiket krijgen om de consument te waarschuwen. Dat de 'gekke groente en fruit' weer in de
winkels mogen, komt omdat de Europese Commissie wil snijden in overbodige regels. Brussel
vindt ook dat consumenten moeten kunnen kiezen voor de kromme komkommers, als ze dat
willen. Het is ook zonde om in tijden van voedseltekort fruit en groente weg te gooien alleen
maar omdat er een bochtje in zit, meent EU-commissaris Mariann Fischer Boel (Landbouw).

Grapjes zijn verboden als je gecontroleerd wordt bij het aan boord gaan van een vliegtuig, begrijpelijk maar waar zijn
we mee bezig. Paspoortfoto‟s moeten ook in alle ernst genomen worden, creatieve wetenschap moet volgens strikte
normen worden gevat, begrijpelijk maar waar zijn we mee bezig. Gelukkig mogen de kromme komkommers weer.

Traditie en verandering in Wilp, waar alle culturen samen komen?

Napoleon was een genie, hij heeft alles veranderd en kijk eens wat hij gedaan heeft. Aan de
andere kant van de koffie tafel zit een typische Saks, met vierkant hoofd uit een katholieke hoek
van Colmschate in Salland by Bathmen. Hij is nu boer aan de Gelderse kant van de IJssel. Ooit
was hij veeboer maar nu last van zijn rug en zijn hart, inmiddels weer akkerboer. Hij is gedreven
als het gaat om het bij elkaar brengen van boer en consument, experimenterend met oude en
nieuwe tarwe variëteiten die je kunt gebruiken als bakkersgraan in plaats van veevoer. Hij is zoals
gezegd overgewaaid uit het „over-IJsselse‟, of beter het „over-Stichtse‟, waar de paapse mis langer
gelezen is dan in het land van de hertog van Gelre, ook al bestond die niet meer tijdens de
reformatie.
De naam Schiere is het eerste wat ons bindt tijdens dit gesprek aan de koffietafel. Volgens de
Saks betekent het „aardig‟, volgens de boerin betekent het „knap‟. En hij heeft het over een „schier
wicht‟ dat hier en in [het Saksische] Groningen een knappe meid betekent maar dat in sommige
streken van het Saksische zowel meid als jongen kan zijn. Ikzelf had nooit gedacht aan het
verband tussen het Saksische wicht en het Duitse „geschwister‟, zit daar het woordje „wicht‟ in?
En in sommige andere streken zijn wichters een soort pruimen maar dat zal wel iets heel anders
zijn denk ik. En als we toch over het mengsel praten van Fries en Saksisch dan hebben we het
over de „boksen‟. Dat is het ook het Friese woord voor wat ze een „broek‟ noemen in het
Hollands, ook wel „brook‟ in het Saksisch van deze streek. En dan is het maar een kleine stap
naar „de broek‟, de natte stukken land die je overal in Nederland tegenkomt als „Broek op
Langedijk‟, „Langbroek‟, maar ook in Zuid Duitsland heb je Bruchsal en in het Engels is een
„brook‟ een beekje. „Brooklyn‟ in Nieuw York komt van Breukelen maar dat heeft niet veel te
maken met nat land ook al ligt het er midden in. Iets later komen we er op dat wit bier eigenlijk
komt van „weit‟ bier, dat is tarwebier (zie het Engelse „wheat‟) en „boekweit‟ dat komt van
„beukenootjes‟ en „weit‟ (tarwe). ..
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Twee stukjes folklore met links een stalvenster en rechts ons heilige Isodorus. Wat het raam betreft: tot de tweede
wereldoorlog werden er veel stalen stalramen gebruikt. Dit raam komt uit een schuur van 1915 uit Deventer. De
symboliek is het zonnerad, de zon staat in het midden en schijnt gedurende de vier jaargetijden, in dit geval de vier
vlakken (www.museumcafedekribbe.nl). Wat Isidorus betreft, dat gaat over een vrome boer die altijd maar aan het
bidden was en waarvan men zich afvroeg hoe zijn akker er toch altijd zo netjes uitzag totdat men in de gaten kreeg
dat de engel zijn akker ploegde terwijl Isdorus zat te bidden. Vandaar ons „ora et labora‟ (bidden en werken), en
vandaar dit beeldje in de muur van de boerenschuur: naast het harde werk moet er ook tijd zijn ons te bezinnen op
waar we mee bezig zijn.

De boer Willy weet waar hij het over heeft, hij heeft er zelfs een stukje over geschreven. Ik zit
echt aan tafel bij één van die mensen die zich hebben verdiept in de geschiedenis van zijn streek.
We praten verder over de Liduinus-kerk van Wilp waarvan ik begrijp dat die is gesticht zo‟n pak
weg 20 jaar na de fatale laatste reis van Bonifatius naar Dokkum, nog voordat Deventer bestond
en voor- of nadat hij naar een stammenbijeenkomst van de Saksen in Markeloo was geweest. We
hebben het over Hanneke maaiers zoals de Wüstmannen die van over de grens kwamen bij
Enschede en Denekamp , en de kiepenkerels zoals de voorvaders van de Brennikmeyers. Dat
waren ook „streek‟ producten zeggen we, net als het paasvuur dat pas ECHT goed leeft aan de
andere kant van de IJssel. Want ik ben hier om te praten over streekproducten, over de afstand
tussen producent en consument en over de lage prijzen van landbouwproducten.
We rijden langs het eeuwenoude tufstenen kerkje van Wilp door het prachtige zacht golvende
beekdal landschap in wat nu de uiterwaarden zijn van de IJssel. Hier trokken de Canadezen over
de IJssel, terug de Veluwe op, en hier schoten ze een paar boerderijen kapot zoals Napoleon de
boerderijen van Waterloo kapot wilde schieten om te voorkomen dat Wellington, de Prins van
Oranje en de Pruisische Kapitän Vorwarts zich er zouden verschuilen We praten over het feit
dat niemand precies weet wat streekproducten zijn, ook al kun je er samen veel grapjes over
maken. In sommige gevallen is het ronduit cynisch wat er gebeurt, zoals de vleesverwerker in
Nederland die darmen stuurt naar China om daar uitgezocht en schoon gemaakt te worden en
om ze dan naar Zuid Spanje te vervoeren voor een soort worst die daar gemaakt wordt als
typisch streekproduct. Maar er wordt wel verdiend aan zo een handel natuurlijk. En de zeer
speciale Slibovitz uit oost europa smaakt alleen lekker als je op vakantie bent in Oost Europa,
maar Gouda kaas is populair overal op de wereld. Waar we het over eens zijn is dat streekproducten geproduceerd en geconsumeerd worden ze lekker zijn, omdat het je verbindt met je
eigen streek, omdat het minder kilometers heeft gereisd en omdat het een band schept tussen
consument en producent. Tussendoor noemt hij even dat een kilo kunstmest stikstof ongeveer
1.5m3 aardgas kost. Hoe ver gaan we met het rondsjouwen van eten over de planeet onder het
kom dat het zo goedkoper is. Maar hoe ver gaan we met het zoeken van een lokale [boerderij]
winkel om daar (met de auto) verse melk te kopen of een paar verse eieren.
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De CO2 emissies van lokale versus internationaal aangevoerde levensmiddelen (links) en een schild van een
bierbrouwer die helemaal in zet op lokale productie van alle bier-ingredienten (www.gulpener.nl).

Dan rijden we een eindje door de streek, het is toch te nat om het wintergraan in te zaaien. Aan
het eind van de rit komen we aan bij een museumboerderij aan de oever van de IJssel, tegenover
Gorssel en makkelijk te bereiken met het pontje. In dat museum liggen stenen die eigenlijk „oer‟
zijn, ijzer dus, wat hier vrij uitgebreid voorkomt, zie bijvoorbeeld de „Oerdijk‟ van Deventer naar
Heeten. Geen wonder dat je hier in Deventer ooit een florerende ijzergieterij industrie had. Maar
er is véél meer, afgezien van een goede spijskaart en eigenlijk allemaal privébezit. Bij de ingang
van het museum staan twee grenspalen waarlangs de melaatsen Deventer niet binnen mochten
lopen. De palen zijn van bazalt, van veel dieper uit de aarde dan Bentheimer zandsteen, ergens
van diep onder de geo-synclinale vlakken vanwaar we nu warmte halen om onze kassen op te
warmen. Dit verhaal is niet af, toch nog maar weer eens op bezoek, er zit wat in dit soort denken
waarin geschiedenis en toekomst verbonden worden, en waarin de afstand consument-producent
wordt verkleind.

Grenzen, melaatsen en bakkers met gloeiende ovens in de winkel (ga daar eens speculaas kopen!).

Wordt Steenwijk het nieuwe Scheveningen?

Gedurende de 20e eeuw is de zeespiegel wereldwijd gestegen met ongeveer 17 centimeter. En
volgens het IPCC (Internationaal panel van klimaatdeskundigen) zal de zeespiegel gedurende de
21e eeuw wereldwijd met 18 tot 59 centimeter blijven stijgen als gevolg van de uitzetting van het
zeewater, het smelten van gletsjers en kleine ijskappen, en het gestage slinken van de grote
ijskappen op Groenland en Antarctica. Op sommige plaatsen is de afkalving aan de randen van
de Groenlandse en de West-Antarctische ijskap de laatste jaren sterk toegenomen, misschien wel
net als na de ijstijden in de neder-landen toen het gesmolten gletsjer water bij plaatsen als Doorn
door de Utrechtse Heuvelrug brak. Als deze versnelde afkalving doorzet in de 21e eeuw kan de
zeespiegel verder stijgen. IPCC stelt dat een bovengrens op dit moment niet gegeven kan worden.
Inderdaad, als gedurende de 20e eeuw de zeespiegel wereldwijd is gestegen met pak weg 17 cm
dan zal in de periode 1993-2003 is de zeespiegel bijna twee keer zo snel stijgen en het is nog
onduidelijk of die snelle stijging langere tijd zal doorzetten. Het IPCC zegt over de toekomst:
Er zijn ook modellen die aan de bovenkant van de bandbreedte zitten en meer dan een meter stijging geven
voor 2100. Bij de huidige dijkeninfrastructuur betekent dit dat jonge koppels die bijvoorbeeld in Steenwijk
gaan wonen, het hoogste punt van het dorp moeten betrekken om nog droge voeten te behouden.
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En de verre toekomst .. oceanen en ijskappen reageren erg traag op veranderingen in de
atmosfeer. Daarom zal de zeespiegelstijging nog eeuwen doorzetten, zelfs als de temperatuur na
2100 niet meer zou stijgen. Alleen al door de uitzetting van het zeewater kan het zeeniveau in
2300 ongeveer 30 tot 80 centimeter hoger zijn dan in de 20e eeuw. De Groenlandse ijskap zal in
dit warmere klimaat blijven slinken en dus bijdragen aan zeespiegelstijging. Modelstudies
suggereren dat bij een gematigde stijging van de temperatuur de ijskap vrijwel geheel zal
verdwijnen in enkele duizenden jaren. De Antarctische ijskap blijft zó koud dat het oppervlak
nauwelijks zal gaan smelten. In modelstudies neemt de sneeuwval toe, waardoor de ijskap de
komende eeuwen gaat groeien. Echter, de ijskap kan netto massa verliezen wanneer blijkt dat de
afkalving aan de randen dominant is.

Links, de blauwe gebieden van Nederland zouden nu onder water lopen als er geen dijken zouden zijn, en rechts een
idee van de temperatuur in Nederland als het klimaat warmer blijft worden

Waar zijn we en waar gaat we heen met de zeespiegel, het heden en verschillende toekomst scenarios

De Warme Golfstroom, wat gaat die doen volgens de klimaatmodellen? De strekking is dat ze in
de 21e eeuw een langzame afname zien van de „thermohaliene circulatie‟ (THC of Warme
Golfstroom) in de Atlantische Oceaan‟, ongeveer 25% wat lokaal in Noordwest-Europa een
koelende werking heeft. Ondanks deze koeling is er in de Noord-Atlantische regio sprake van een
netto opwarming. Met een langzame afname van de THC is in de KNMI scenario's rekening
gehouden. Er is ook gespeculeerd over de mogelijkheid van een meer abrupte verandering. Maar
met de huidige generatie oceaanmodellen is het moeilijk om de kans hierop vast te stellen. Het
KNMI onderschrijft de conclusies van het IPCC dat er op dit moment onvoldoende reden is om
in de standaard klimaatscenario's rekening te houden met een abrupte afname van de THC. De
toekomst wat dit betreft zou kunnen zijn dat een afname van de THC op zich leidt tot een
temperatuurdaling in Noordwest-Europa. Maar die THC-afname vindt alleen maar plaats door de
grotere opwarming van de noordelijke breedtes. Het netto-effect kan zijn een THC die geleidelijk
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afneemt en die de temperatuurstijging door het broeikaseffect in Noordwest-Europa enigszins
tempert, maar zeker niet doet omslaan naar een afkoeling. Uit onderzoek naar fundamentele
fysica van het klimaatsysteem blijkt dat de THC ook abrupte veranderingen kan ondergaan. Het
IPCC acht zo'n abrupte verandering weliswaar mogelijk, maar onwaarschijnlijk. Zij baseert zich
op het feit dat geen van de klimaatmodellen een abrupte omslag laat zien. Ook is er geen indicatie
dat zo'n omslag de laatste afgelopen 10000 jaar heeft plaats gevonden, daarvoor waarschijnlijk
wel. De figuur laat zien hoe de temperatuur rond 2050 ten opzichte van 2000 zou zijn als de
THC volledig stil zou komen te liggen, maar als het versterkte broeikaseffect doorzet. Dat zou in
Nederland een temperatuurdaling van ongeveer één graad Celsius veroorzaken.

Temperatuurverandering in 2040-2050 (t.o.v. 2000-2010) na het instorten van de Warme Golfstroom tussen 2000 en
2040. Bron: ESSENCE.

Het is moeilijk om met huidige generatie oceaanmodellen de kans op een abrupte verandering
vast te stellen. Volgens nieuwe theorieën zijn de meeste klimaatmodellen verder van het
omslagpunt in de THC verwijderd dan de echte oceaancirculatie maar dat wil nog niet zeggen dat
zo'n omslag nabij is. Het KNMI onderschrijft de IPCC conclusie dat er op dit moment niet
voldoende reden is om in standaard klimaatscenario's rekening te houden met abrupte afname
van de THC. Tegelijkertijd denkt het KNMI wel dat er reden is voor bezorgdheid en het steunt
de Engels/Amerikaanse meetcampagne (Rapid) waarbij de THC continu gemeten wordt sinds
2005.
Het verleden, hiermee komen we bij de waarnemingen. Kan de negatieve trend die de modellen
voorspellen niet al gemeten worden? Zonder het Rapid-netwerk is het alleen mogelijk om de
sterkte van de THC te schatten door met een schip van de ene naar de andere kant van de
Atlantische Oceaan te varen en de zee van top tot bodem door te meten. Door de hoge kosten
en logistieke eisen zijn slechts een handjevol van dit soort expedities uitgevoerd. Zowel modelberekeningen als de resultaten van het Rapid-netwerk laten echter zien dat de THC sterke
schommelingen vertoont en dat dergelijke momentopnames geen goed beeld geven van de THC.
Onlangs is op het KNMI met behulp van een groot aantal modelsimulaties een poging gedaan
om signaal en ruis in de THC te scheiden en vast te stellen hoeveel tijd het kost om een trend te
detecteren als je dezelfde meettechniek toepast als op zee gebeurt. Op basis van momentopnames
kan een THC-afname niet voor 2050 gedetecteerd worden. Met behulp van het Rapid netwerk
wordt detectie al na 30 jaar van waarnemingen mogelijk.
Tot slot een paar algemene opmerkingen over optreden van extremen. De fluctuaties van de
temperatuur rond een gemiddelde worden beschreven met een kansverdeling. Dit is een curve die
aangeeft hoe vaak een afwijking van de gemiddelde temperatuur voorkomt. Een voorbeeld van
zo'n kansverdeling is de groene curve. Kleine afwijkingen van het gemiddelde zijn het meest
waarschijnlijk en grote afwijkingen zijn veel minder waarschijnlijk. Vaak zijn we geïnteresseerd in
de kans op extremen, dus hoe hoog de staart van de kansverdeling is, en hoe deze kans verandert.
Die kans hangt sterk af van verschuivingen van het gemiddelde en van de breedte van de
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kansverdeling. Als voorbeelden zijn in onderstaande figuur nog twee kansverdelingen gegeven.
De rode is gemaakt door de oorspronkelijke kansverdeling iets op te schuiven. Hierdoor neemt
de waarschijnlijkheid van een grote fluctuatie sterk toe zoals aangegeven met de onderste verticale
pijl. De paarse curve laat zien wat er gebeurt als de kansverdeling ook breder wordt. De kans op
dezelfde extreme waarde neemt dan nog verder toe.

Effecten op de kans op extremen door verschuiving van een kansverdeling (rood) en een verschoven èn bredere
kansverdeling (paars).

Rob Groenland

Delft en delven, geschiedenis en toekomst.
Zo maar een dag naar Delft op 23 december 2009 , voor een vergadering over problemen en
toekomst van de landbouw. Omdat er veel sneeuw was en veel vertragingen met de trein had ik
besloten een paar uur eerder te gaan. En als er dan tijd over zou blijven dan kon ik eens naar de
Princenhof, het voormalige klooster waar Willem [de Zwijger] van Oranje gastvrijheid werd
geboden. Daar vond hij uiteindelijk de dood met waardige voorgangers en opvolgers zoals Julius
Caesar, Floris V, John Kennedy en John Lennon ook al kan de reden verschillen. De treinen
liepen op tijd dus ik had veel gelegenheid vor een wandeling door de stad en een bezoek aan het
museum. Op het station zag ik de toren van de „oude?‟ kerk al en ik dacht: als die niet scheef staat
dan weet ik het niet.

De scheve toren van de oude kerk gezien vanaf het station NS-Delft, en van direct langs „de Oude Delft.

Links het NAP-teken in de muur van een patriciershuis op ongeveer anderhalve meter hoogte (links) en de
„dynamische‟ geschiedenis van datzelfde anders zo duurzame patriciershuis (rechts).
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Water en waterbeheersing was en is één van de centrale thema‟s in de neder-landen. Dat was aanleiding tot oorlogen
zoals tussen de hertog van Gelre en de bisschop van Utrecht. Het was ook aanleiding tot samenwerking tussen heren
met verschillende belangen zoals hier blijkt uit de variatie aan wapenschilden op het hoogheemraadschapshuis (ook
aan de Oude Delft)

Het St-Agathaklooster waar Willem van Oranje gastvrijheid kreeg (en doodgeschoten werd)

Karel V was Oostenrijks (Habsburgs) en Spaans maar ook vorst over de neder-landen, geboren en gestorven in
Gent. Hij deed afstand van de troon (wegens een soort gewetensproblemen) ten gunste van zijn zoon Philips II
(waar de Filippijnen naar zijn genoemd). Op één van de portretten van Philips II draagt hij een pronkharnas met op
de borstplaat een Madonna met kind. Dat illustreert de diep-religieuze levensovertuiging van Philips. In zijn
rechterhand houdt hij een commandostaf, symbool van macht en gezag, strikken op zijn armen zijn hoge militaire
eretekens. Om zijn nek draagt hij een lint met het teken van de ridderorde van het gulden vlies waarvan Philips in
1555grootmeester wordt. Het schapenvel (vlies) verwijst naar het Lam Gods. Philips kiest hoge en trouw edelen tot
vliesridder om die hoge adel aan zich te binden. Willem van Oranje behoort in 1555 tot de eerste edelen die daarvoor
door hem worden uitgekozen.
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De rijken van Karel V en Philips II (links de Amerika‟s)

Philips II en Willem de Zwijger
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De Geuzen en de Alva, IIzeren Hertog, geen Aprilgrap

De neder-landen in een tijd van grote geo-politieke en religieuze verandering van pak weg de 2 e helft 16e eeuw waarin
een grote rol was weggelegd voor de Renaissance en de boekdrukkunst. Wat brengt de 21 e eeuw na de
wetenschappelijke revoluties (nieuwe renaissance) van relativiteits-theorie, quantum fysica en chaos theory met de
invoering van het internet.

224

De plek waar Willem werd vermoord ..

Steden en sociale grenzen veranderen maar vriendenclubjes gaan en zullen blijven bestaan

Kunst en wetenschap zijn niet statisch

Weer terug in het heden, afgezien van de auto‟s zal het er in de tijd van Willem wel ongeveer zo hebben uitgezien.
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Bij het teruglopen langs de gracht kom ik dan nog een stukje geschiedenis van de wetenschap tegen, het huis waar
Antoni van Leeuwenhoek is overleden (de ontdekker der microben)

Op weg van het bezoekje aan het museum naar de vergadering over de toekomst nog even wat heerlijk neder-landse
traditie, op een verwarmd terrasje aan de markt in Delft, snert, koffie en warme chocolademelk (met slagroom).

De toekomst onderweg, zouden banken en consumenten echt anders gaan denken en handelen (links), en je zou
eens moeten weten hoe veel weerstand er is om zo een nieuwe verfbak te introduceren, ook al is die veel handiger in
gebruik (met een rastertje in de deksel die scharniert aan het emmertje)

226

Waarom versjouwden we vroeger eigenlijk Coca Cola in een krat als het net zo goed op een „tray‟ can, de flessen
dragen zichzelf wel en er is geen gesleep meer met lege kratten de veel ruimte innemen (links), een energiekas „van de
toekomst‟ in Bleiswijk waar warmte wordt geproduceerd i.p.v. warmte te kosten (midden), en een oude slagerij aan
de weg van Den haag NS naar het Binnenhof die wordt omgebouwd naar een „vegetarische slagerij‟!. Allemaal
onderepen van de vergadering waarvoor ik eigenlijk in Delft was. Het verleden van Willem de Zwijger en Antony
van leeuwenhoek was mooi meegenomen.

Gesprek met de manager van een Chinees restaurant over de neiwue gerechten die ze serveren op basis van lupine
eiwit (links), en „gras op het dak‟ van een parkeergarage in Wageningen (rechts). De laatste foto is genomen door een
gat in de oude stadsmuur die er al een paar honderd jaar staat en die de slag om de Grebbeberg heeft overleefd.

Nieuwe vormen van samenwerking tussen ondernemers om samen een beter economisch en ecologisch rendement
te krijgen. De meneer die de diagrammen uitlegt moet een „regenjas‟ aanhebben om ziektebesmetting tegen te gaan
tijdens een rondleiding in de kassen.

De geschiedenis herhaalt zich, maar toch net even anders
De vorming van Willemsoord en de rol daarbij van de Maatschappij van Weldadigheid is elders in
dit boekje beschreven. Hier wil ik een schets geven van de landbouw, in het bijzonder de
veehouderij / fokkerij rond het jaar 1942, het jaar waarin mijn ouders trouwden in het kerkje van
Willemsoord. Tussen 1942 en 2010 ligt een periode van 67 jaar. Toevallig is dat net de werkzame
periode voor de moderne mens. Een deel van die jaren mocht ik in veehouderij en -fokkerij
werkzaam zijn, ontwikkelingen volgen en daaraan mede vorm en inhoud geven. In vogellucht en
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grove lijnen worden trends en topics uit die jaren neergezet. In het afsluitende deel een stand van
zaken in de veehouderij anno 2010 en een enkele futuristische beschouwing.
Atte Wiarda (afkomstig uit Rauwerd Fr.) trouwde op 8 mei 1942 in de
toenmalige gemeente Steenwijkerwold met Tiementje van Essen, wonende op
de Ronde Blesse onder Willemsoord. Het huwelijk werd bevestigd in het
kerkje te Willemsoord. Uit dit huwelijk werd op 24 november 1947
Berend Wiarda geboren, de schrijver van dit artikel. Na een
opleiding Zoötechniek aan de LU Wageningen - studiegenoot
van Hans Schiere en jaargenoot van Rinske Deen - werkzaam in
de coöperatieve veeverbetering: KI Drenthe – Meppel als
foktechnisch hoofdmedewerker en directeur; Rundveehouderijorganisatie Drenthe – Beilen en Rundveehouderijorganisatie Delta – Heerenveen als lid van het managementteam
(teamleider Relatiebeheer/ Algemene Zaken) in regio Noord. In
het bestuurlijk kader van CR Delta kwam hij Henk Hop
veehouder in De Pol onder Willemsoord tegen. Op 5 februari
2010 gaan Henk Hop en Conny Schiere trouwen. Zij zijn boer en boerin
aan de Löhnislaan op De Pol onder Willemsoord. Hun huwelijk wordt
kerkelijk bevestigd in het kerkje van Willemsoord.

De veefokker(s) van de jaren tachtig en negentig

De geur van de stalvloer: tijdens de crisis, die in de jaren „30 de economie had verlamd, waren
de vleesprijzen nog meer onder druk komen te staan dan de melkprijzen. De overheid wist door
een beperking van het aantal aan te houden kalveren en door overname van volwassen koeien de
veestapel en de melkproductie aardig in toom te houden. Die maatregel zorgde voor een mooi
opschonend effect, want niet alleen de slechtste producentes gingen de laan uit, ook de door tbc
aangetaste koeien. Een totale vergrijzing van de veestapel zou het gevolg zijn geweest, ware het
niet dat de zeer geregelde uitbraken van mond- en klauwzeer soms weer veel slachtoffers
maakten. Tijdens de oorlog trad al snel een tekort aan veevoer op, zodat er niets anders overbleef
dan de melkveestapel in te krimpen van ruim 1,5 miljoen in 1940 tot minder dan 1,2 miljoen
in1945. De crisis van de jaren „30 maakte bovendien duidelijk dat veefokkerij conjunctuur
gevoelig is. Het aantal stamboekleden daalde aanzienlijk, maar tussen 1940 en 1945 verdubbelde
het ledenaantal van het stamboek. De duitse bezetters namen maar al te graag de al min of meer
vertrouwde crisismaatregelen over, vooral ook om de vleesvoorziening veilig te stellen. Voor
stamboekbedrijven werden aantrekkelijke regels bedongen: er mochten meer vaarskalveren
aangehouden en stierkalveren uit moeders en grootmoeders met aantrekkelijke producties kregen
een algemeen pardon en alle dekstieren hadden bijna een stamboekvader.
Boeren van toen waren goeddeels op hun gevoel aangewezen bij de keus van de dekstier. Maar de
selectie in de mannelijke lijn zou aanmerkelijk scherper worden door de opkomst van de ki.
Dierenarts Jan Siebenga uit het Friese Oldeberkoop werd de Nederlandse KI-pionier. Al op 5
december 1935 was bij Jan Wemer in Elsloo het eerste Nederlandse KI-kalf geboren.
„Kunstmatige bevruchting‟ was zeer tegen de zin van de Nederlandse rundveestamboeken: „het is
een gevaar voor onze veestapel en voor onze veefokkerij.‟ Zij meenden dat in ons land zo veel
goede fokstieren aanwezig zijn, dat de behoefte aan ki niet gevoeld werd en ook de export van
goede fokstieren zou in gevaar kunnen komen.
De vooroorlogse omstandigheden voor KI-experimenten waren verre van ideaal, maar in het
achterste deel van café De Postwagen in Tolbert werd de eerste Nederlandse KI-stier Edelman
gestald. Het waren kwetsbare onderneminkjes met één stier en één inseminator die voor alle werk
opdraaide en op de fiets dagelijks de ronde met veel plezier deden. Dankzij alle inspanning en
met vallen en opstaan, overleefden de piepkleine verenigingen. De werkgebieden werden groter,
de inseminatoren trokken na de oorlog per motor en per „kever‟ van hoeve tot hoeve.
Het uiteindelijke bevruchtingsresultaat stond soms onder druk door enerzijds het bevruchtend
vermogen van de (vaak oudere) stier en/of de bevruchtbaarheid van de vrouwelijke partner en
anderzijds de gebrekkige behandeling van het verse sperma en de techniek van de inseminator.
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Overigens beurden de inseminatoren drie à vier gulden per inseminatie. Het aantal inseminaties
verdubbelde in de naoorlogse jaren telkens, in 1949 werden ruim 244.000 koeien en pinken
geïnsemineerd, gemiddeld bijna acht per bedrijf. Geschat werd dat een achtste deel van de
vrouwelijke veestapel werd geïnsemineerd.
De KI mocht dan de oplossing zijn voor het spook van de besmettelijke onvruchtbaarheid, niet
minder lag dat van het mond- en klauwzeer (MKZ) op de loer. In de jaren 1937 en 1938 waren
telkens op zo‟n 100.000 bedrijven uitbraken geweest. Zelfs het tot dan gebruikte middel
afslachting om de smetstofbronnen op te ruimen, was bij die omvang niet meer hanteerbaar. Het
serum was het knelpunt en de immuniteit was vaak van korte duur. In de oorlogsjaren bleef
MKZ nog bij zo‟n tien procent van de bedrijven optreden. Ondanks de oorlogsomstandigheden
was de sfeer - mede door de goede landbouwprijzen - op de bedrijven goed. De geur van de
stalvloer hing rond de gezinsbedrijven en alles was nog „handwerk‟. De hulp van paardentractie
werd steeds schaarser vanwege vordering door de Duitsers. Melken op de grupstal en zomers in
de wei was een sociale bezigheid. Op de bedrijven was een surplus aan arbeid, mede de door
onderduikers die de arbeidsinzet in Duitsland wisten te ontvluchten. Door de crisis van de jaren
„30 en de Tweede Wereldoorlog ontstond er een langjarige stagnatie in het gebruik van
melkmachines. Tussen 1920 en 1930 werden op de meer de 200.000 bedrijven met melkvee in
Nederland ongeveer duizend melkmachines in gebruik genomen. Oorzaken waren er vele: men
wist niet hoe de apparatuur gebruikt moest worden en het ontbrak aan kennis omtrent de
fysiologie van de uier.
Blik op de melkweg naar 2000. De naoorlogse mechanisatiegolf gaf de landbouw een heel
ander aanzien. Het machinaal melken nam een grote vlucht, vooral als gevolg van het gebrek aan
arbeidskrachten - boerenknechten konden in de industrie veel meer geld verdienen - en ook
speelden een streven naar kostprijsverlaging en bedrijfsvergroting een rol. De ontwikkeling was
explosief: in 1950 waren er 4000 bedrijven met een melkmachine, tien jaar later al 39.000! Een
ander getal: in 1950 werd 5 % van de koeien machinaal gemolken en al 90 % in 1970. Door de
introductie van de melkkoeltank - waardoor het aantal melkveebedrijven spectaculair afnam nam in de jaren „70 de vervanging van emmerinstallaties door melkleidingsystemen toe. Nog weer
later werd zelfs de oude vertrouwde koestal snel vervangen door loop- en ligboxenstallen. In één
decennium (van ‟70-‟80) verscheen achter een derde deel van de melkveehouderijbedrijven een
ligboxenstal. Later deden ook in Nederland de visgraatmelkstallen hun intrede: per man konden
per uur 50 tot 60 koeien worden gemolken.
De melkmachine-introductie vertoont opvallende parallellen met die van de melkrobot: in 1992
molk in Nederland de eerste boer ter wereld op deze „automatische‟ manier. De toename van het
aantal systemen was tot de eeuwwisseling niet groot, maar na overwinning van vele strubbelingen
nam de belangstelling sterk toe. Vooral vanwege het streven naar een grotere arbeidsflexibiliteit
en een meer sociaal gezinsleven. Ook past meer dan twee maal melken per dag bij revolutionair
stijgende melkproductie. Wereldwijd werken nu ruim 5000 bedrijven met een automatisch
melksysteem en met meer dan 1700 is ons land duidelijk koploper.
De deskundigen zijn het er over eens: introductie van de KI is de meest markante ontwikkeling in
de jongste eeuw van de Nederlandse veehouderij. De bestrijding van besmettelijke dierziekten
vormde de start en pas daarna kwam de werkelijke winst in zicht: de foktechnische benutting van
de beste mannelijke dieren door elke veehouder. Gebruik van diepvriessperma betekende de
tweede revolutie: sperma van toppers kwam onbeperkt in tijd en plaats (ook van „over de oceaan‟)
beschikbaar. Eén Nederlandse fokstier, Sunny Boy kreeg een miljoen kalveren.
Toen de praktische toepassing van KI begon te gloren, werd die mogelijkheid niet altijd met
gejuich begroet. De deftige stamboeken zagen hun invloed tanen want was hun rol? Het
stamboek diende voorbehouden te blijven aan een klein deel van de veehouders, de (top) fokkers.
Het had nauwgezetheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel en had zich niet te bemoeien
met de beslissingen: „Het stamboek moet niet voorschrijven maar voorlichten‟. Maar het liep
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anders: een glanzende periode volgde, waarin ze ook weer als vanouds konden genieten van fraaie
exportcijfers. In Friesland wilde men weten dat het goed ging: 6500 leden boden in 1954 een
bronzen standbeeld „ús Mem‟ aan het bestuur aan.
Toen de melkcontrole na de oorlog een bredere basis kreeg, maakten de stamboeken zich op
voor een strategie waarvan een groter aantal veehouders kon profiteren; er kwam meer lijn in de
veeverbetering. Maar de melkveehouderij hield desondanks vast aan een behoudende denktrant
die gestoeld was op de overtuiging dat de natuur zich productief en reproductief slechts met mate
laat dwingen. Vooral in Friesland stagneerde de melkproductie, en ook het uiterlijk van de koeien
veranderde: in 1940 was de kruishoogte van de melkkoeien in Friesland en Noord-Holand ruim
135 cm; in 1960 was die in Noord-Holland gedaald tot ruim 130 cm, de Friese zwartbonten
waren nog een centimetertje kleiner. Om vervolgens van gemiddeld 131 cm voor de zwartbonte
in 1981 - mede vanwege de Holsteinisering weer te groeien tot 145 cm in 2009.
Met minder dan tien koeien, ieder goed voor gemiddeld 4.000 kg melk was het goed boeren - beter
dan voorheen. Waarom dan streven naar meer? In KI-verband was het geen beletsel gigantische
bedragen te bieden voor een stier uit een topstal. Het evenwicht raakte zoek, de vernieuwing
wachtte op een uitdaging. Steeds duidelijker werd overigens dat productieverhoging noodzakelijk
was, wilde het bedrijfsinkomen op niveau blijven. De landbouw ging in de zestiger jaren onder
leiding van commissaris Sicco Mansholt Europees denken. De veehouder moest zijn melkveestapel
verdubbelen, wilde hij het hoofd financieel boven water houden. In 1973 steeg het aantal
melkkoeien per bedrijf boven de 20 stuks. De productie van de Nederlandse koeien vormde ooit
reden van hun wereldwijde glorie. Die verbleekte daarna nogal en soms werden onlogische excuses
bedacht. Niet de omstandigheden vormden de echte oorzaak, foktechnisch ging er iets mis. Lang is
de waarde van het exterieur overdreven. Desondanks werd met een imponerende eindspurt werd
in 50 jaar een verdubbeling van de melkgift bereikt. Met het vetgehalte ging het ook goed: tot het
begin van de jaren ‟70 een half procent stijging; pas vanaf de jaren „60 wordt het eiwitgehalte
vastgesteld.
De oude Nederlandse runder-rassen kennen een boeiende historie, maar moesten het onderspit
delven in de harde strijd om efficiëntie op het boerenerf. Na de tweede wereldoorlog legden de
zwartbontfokkers in Nederland en Amerika de accenten verschillend. In de Verenigde Staten werd
het accent duidelijk op melkvorm gelegd: forse stokmaten en hoge producties, maar Nederlandse
verkenners waren „onder de indruk van de uiers, maar gebrek aan geslotenheid, adel en een lager
vetgehalte zijn duidelijke minpunten.‟

Studieclubs zijn deel van het vernaderen in het ondernemen met een combinatie van professoren en boeren zelf die
nieuwe ideeën hebben. Met van links naar rechts professor Politiek die een zaal met veefokkers toespreekt over nieuwe
wegen in de fokkerij. Ooit zou Prof. Politiek een bijl mee hebben genomen naar zo een vergadering met de worden
“de bijl moet er maar eens in”. Midden, een groep boeren die zich bezig hielden met nutriëntenmanagement in de
veehouderij, en rechts een boer vanachter de oude zeedijk bij Almkerk met een door hem ontwikkelde machine om
mest toe te passen op het grasland.

De internationale Poolse vergelijkingsproef toonde de kwetsbaarheid van de zwartbonten in de
jaren „70 aan. De discussie brak al eerder los; de kentering kwam waarbij bleek dat de praktijk
sneller wilde dan de stamboeken. De in 1974 geboren zwartbonten toonden de eerste voorzichtige
Holsteintrekjes. Het HF-aandeel groeide in de 80-er jaren stormachtig. Het draaipunt kwam zo
rond 1984-85 en eind 90-jaren was 95 procent bereikt. De dubbelfunctie van ki kreeg in de tweede
helft van de vorige eeuw brede invulling Ooit waren er 160 KI-organisaties; de KI-eenheden
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werden groter en de foktechnische mogelijkheden aan- en toegepast: de „jongens van professor
Politiek‟ presenteerden hun revolutionaire ideeën, die een moderne fokkerijkoers mogelijk
maakten; fokkerij werd wetenschap. De boeren bleven bijna altijd kiezen voor het dubbeldoel in
hun koeien, zeker het MRIJ-vee werd altijd geprezen om de bespiering Toch was bespiering
nauwelijks een doel op zich. Veel meer gold een stevig spierenpakket als een weerstand tegen
productiestress. Maar toen in de begin jaren ‟90 de vleesprijzen echt spectaculair stegen werd 15
procent van de koeien drachtig van een zuivere vleesstier. Een merkwaardig verschijnsel in een
land dat de glorie aan de melkkoeien ontleende. Het succes was tijdelijk en de specialisatie „melk‟
won.
Een overvolle Europese melkmarkt en een veelheid van elkaar overlappende organisaties in de
veeverbetering vroegen om aanpassing. Die kwam in 1984 voor beide - de superheffing en het
veesyndicaat - en dat leek lastig. Ondanks en/of dankzij de krimp was de veeverbetering in beweging
als nooit te voren. Koerswijzingen in de fokrichting, veelvuldig toepassen van et ten behoeve van het
fokprogramma en drastische reorganisaties – allemaal zaken die hun beslag kregen. Melkquotering
had de melkveehouderij in betere banen geleid en de kwaliteit van de koeien ging met sprongen
vooruit. Wie zou een productiestijging van meer dan duizend kg melk per koe in tien jaar tijd hebben
durven voorspellen? Eindelijk werd de ban gebroken: de gemiddelde nederlandse koe produceerde
8.000 kg melk, de export van jong stamboekvee en van stierensperma bereikten een omvang als nooit
tevoren. Het nieuwe NRS(yndicaat) bood voor dezelfde tarieven veel meer zinnige bedrijfsinformatie
en betere service, terwijl een groot aantal veehouders definitief op het spoor van de automatisering
was gezet.

De toekomst(en) van de Nederlandse melkveehouderij, één, twee of meerdere sporen wat betreft veehouderij
systemen, en één, twee of meerdere sporen wat betreft

Met het oog op de toekomst. Toch werden er opnieuw plannen gesmeed voor een volgende
reorganisatie: de binnenlandse markt kende krimp en dus werd er gezocht naar expansie elders.
De KI-concurrentie lag niet in het binnenland; er moesten allianties worden gesloten buiten de
grenzen. In 1998 werd CR Delta geboren uit de verbintenis van de provinciale organisaties, het
NRS en HG. Connecties in Australië en Nieuw-Zeeland en zelfs aankoop van een KI-organisatie
in Brazilië kenden geen kritiek. De mooiste fusie kwam mogelijk wel in 2002 tot stand, toen CR
Delta en de Belgische VRV besloten samen te gaan tot wat naderhand CRV ging heten. In 1991
werd het menens: de Arnhemse computer werd synoniem met het I&R -systeem van de rundergezondheidszorg en de veeverbetering. Alle kalfjes kregen twee gele oormerken met een eigen
streepjescode. Soms moesten zelfs de aanvankelijke tegenstanders toegeven het systeem heilzaam
kon werken. Dat was het geval toen in 1997 twee gevallen van BSE in Nederland voorkwamen
en familieleden direct getraceerd konden worden. De uitbraak van mond- en klauwzeer in 2001
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vormde een breuk in de geschiedenislijn. Er volgde bij CR Delta een forse reorganisatie: 300 van
de 1000 arbeidsplaatsen in Nederland werden geschrapt. Ook andere ziekten (IBR en BSE)
teisterden de KI-stieren, de Nederlandse veestapel en de exportbelangen. De stieren restte een
eenzaam bestaan in de KI-locaties, tweemaal per week afgewisseld door een uitstapje naar de
dekstal. Vanwege de opdoemende mestproblematiek vertoefden de koeien steeds minder vaak in
de weide.
Professor Braskamp beschouwde bij zijn aantreden in 1990 et als voorproefje. DNA-onderzoek
diende zich aan, daarbij door genetische merkers al belangrijke keuzes kunnen worden gemaakt
tussen volle broers en zusters. De jonge stiertjes geboren uit foktechnische scherpgeselecteerde
contractparingen werden niet meer blanco aanvaard: aan de hand van merkers kon er al bij de
geboorte een globale schets gemaakt worden van hun genetische boedel. Maar waar al jaren de
voorspeling werd gedaan dat het proef-, wacht- en fokstieren-systeem snel tot het verleden zou
gaan behoren, werd vooralsnog gekozen voor zekerheid.
De derde stormachtige revolutie leek lang een wensdroom: gesekst sperma. Die droom werd in
2007, zij het nog altijd met mate, werkelijkheid. Behoorlijk duurder en met een iets lager
bevruchtingspercentage, maar wel met hoge mate van betrouwbaarheid wat het geslacht van het
kalf betreft. Op vrijwel alle gebied werd veel winst geboekt, de perspectieven werden mondiaal.
De taal veranderde:„genomics‟ kwam in de plaats van „fokkerij‟ en „rietjes sperma‟ werd vervangen
door de term „sixpacks‟. De genetici spreken op een wetenschappelijke hoog niveau, de taal van
de boer wordt steeds minder verstaan in Arnhem.

De Braziliaans tak van de inmiddels neder-landse fokkerij gebruik zebu vee in haar fok-programmas (links), in het
midden een machine om sperma te sexen en te scheiden in mannelijk- en vrouwelijk, met rechts gewoon een mooi
plaatje van natuur en veehouderij

En weer komt de vraag boven of we met de huidige fokkerij-ontwikkelingen op de goede weg
zijn. Ondanks de stormachtige groei en internationale oriëntatie is CRV nog steeds een
coöperatie, een organisatie van en voor boeren. Voor en ten dienste van jonge dynamische
veehouders als b.v. Henk Hop, die naast zijn eigen bedrijf actief is in de ledenraad. Aan het
boerengrondvlak de taak en de verantwoordelijkheid vorm en inhoud te geven aan het beleid,
met het oog op een duurzame toekomst.
Berend Wiarda
Fosfaat en duurzaamheid
De voorraad makkelijk winbaar fosfaat op de wereld is beperkt. In 2008, voor de kredietcrisis, leidden speculaties
over de sterke groei van de vraag naar fosfaat en een beperking van China van de export van fosfaaterts, tot een
enorme prijsstijging van fosfaat. De prijzen stegen in drie jaar van veertig naar vierhonderd dollar per ton. Intussen
zijn de prijzen weer terug onder de honderd euro per ton. Maar de verwachting is dat deze komende jaren weer
kunnen stijgen. Schoumands: „De hoeveelheid makkelijk winbare fosfaaterts is eindig, en de vraag zal waarschijnlijk
stijgen door de groei van de wereldbevolking en de ontwikkeling van opkomende economieën.‟ Het bedrijf
Thermphos, de grootste fosforproducent in West-Europa, probeert om die reden al fosfaat uit slib van rioolzuiveringsinstallaties te winnen. Schoumans: „Ze zijn ook zeker geïnteresseerd in de mogelijkheden van mest. Mest
bevat meer fosfaat dan rioolslib en is dus in potentie ook een goede bron. Door het fosfaat terug te winnen kan het
gebruikt worden in allerlei verbindingen in de chemische en de voedingsmiddelenindustrie. Cola bevat bijvoorbeeld
fosforzuur. Als je de landbouw echt duurzaam wil maken moet je eindige grondstoffen zo goed mogelijk
hergebruiken. Daarom is het terugwinnen van fosfor essentieel. „Bovendien is de vraag naar fosfaat zo groot dat het
terugwinnen ervan uit mest op termijn een hele grote bijdrage kan leveren aan de oplossing van het mestprobleem.‟
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Volksverhuizers, alles komt nóg meer bij elkaar
Wijzelf wonen aan de voet van de stuwwallen (rimpels) op de zuid west Veluwe met sprengen en
beekjes die afwateren naar de Gelderse Vallei en de grift van Bisschop David en met resten van
kastelen die golden als verdedigingslinie tussen de hertog en de bisschop. De mooiste weg van
deze plek naar het Salland (vroeger ook een poosje eigendom van de bisschop?) gaat dwars door
het noordelijke land van de graven van Gelre die vroeger veel zuidelijker ook nog land hadden tot
ver in / voorbij Limburg. Die weg leidt ons langs de zandverstuivingen van de Hoge Veluwe,
langs de Oranjetuinen van het Loo in Apeldoorn naar Vaassen (de zetel van Maarten van
Rossum). Van daaruit ga je de oude weg langs Oene, ook weer een sprengen landschap met veel
wasserijen naar het Noord Oosten „afzakkend‟ naar Veessen. Die plaats ligt in een kromming van
de IJssel, één van de zijtakken van de Rijn die tezamen onze delta vormen. De naam IJssel komt
van .. .. Iets voorbij Veessen is er een prachtige pont naar Wijhe en dan is het lekker genieten
terwijl de veerman of –vrouw zijn/haar werk doet om je over te zetten. Dan kom je aan in het
Sallandse, de overkant van de IJssel, het land waar ik altijd van gedacht had dat Saksen wonen.
Dat er ook Franken voorkomen was me ooit eens vaag gebleken tijdens een bezoekje aan een
boer in Wilp die het had over de „Franken die het wonnen van de Saksen‟. Maar wat daar precies
aan de hand was ontging me toen. Het was me ook eens opgevallen toen iemand zei dat de Tvorm van de Saksische boerderij in de Achterhoek misschien wel een Frankisch boerderij type
was. Maar dat bleek ook niet waar te zijn toen een ander zei dat die T-vorm meestal een kwestie
van geld was, gewoon een duur huis dwars voor je stal zetten. Ten laatste, ooit op weg naar
Zeeland zei een landbouwhistoricus (een echte saksische „Bieleman‟) dat die hele indeling naar
Frankische, Saksische en Friese boerenhuizen niet te serieus genomen moet worden. En hij
voegde er aan toe dat er ooit een professor was geweest aan het begin van de 20 e eeuw die zich
uitgebreid met schedelmetingen had bezig gehouden. Op diezelfde tocht door Zeeland spraken
we met een boerin van een typisch Zeeuwse akkerboer en dezelfde historicus vroeg: hoe kom jij
hier als Saks (uit de achterhoek) zo in het Zeeuwse verzeild. Waarop de vrouw zei: ik ben geen
Saks, ik ben een Frank. Er is daar aan de andere kant van de IJssel dus iets met Franken en
Saksen dat ik niet duidelijk had, maar inmiddels wel (zie box)
Dan staan we in het Sallandse land, het is drassig en dat is zacht gezegd. We staan bij een serie
unieke graan rassen, of misschien wel bij een unieke serie graanrassen. Ze zijn bijeengezameld
door een gedreven man die zich helemaal geworpen heeft op „spelt‟, een graanras dat de
Germanen verbouwden en dat zijn bestaansrecht niet waar heeft kunnen maken in een wereld
waar kunstmest voor het oprapen ligt. Als er ooit lintjes moeten gaan naar mensen uit naam van
het beschermen van biodiversiteit dan hoort zo een man daar ook bij. Even later zou mijn auto
naast dit proefveldje inderdaad vast komen te zitten, in de vallende duisternis met vlagen regen
om het nog indringender te maken. We zakten gewoon de grond in en toen we een poosje later
terug kwamen was de auto alleen maar verder de grond in gezakt. Later moesten we er inderdaad
met een trekker uit worden gehaald door de zoon van een ecologische boer. Overal water na
lange buien die het eeuwige leven leken te hebben in de late herfst van 2009. En daar staat die
man bij zijn proefveldjes met spelt, een soort voorouder van de tarwe. Het gaat om een wat
oudere man, die me qua leeftijd en betrokkenheid doet denken aan de boerendochter van 65. Dat
is een dame die de mooiste gladiolen teelt en die zelfs eigen rassen op haar naam schreef. Ze liep
ook zo door de modder bij het rooien van haar gladiolenbollen, eigenlijk een onbezoldigde baan
ook al kan het kwekersrecht goed uitpakken. Doorzetten en geluk hebben, dat is het motto in het
leven. Dat geldt ook voor een pompoenenteler, shagje in de mond, ietwat jonger, net zestig jaar,
bijna op het punt dat enkele van zijn pompoenen doorbreken op de markt. Als je ‟s avonds laat
bij hem binnenkomt dan staan de verwarming en vele stoelen vol met bakjes zaden, en de tafel
ligt vol met kranten, catalogi en ander papier met ertussen een asbak en koffiemokken. Toevallig
speelt dit zich allemaal af in een cirkel van pak weg 40 km rond Vaassen, maar overal in ons land
zijn natuurlijk zulke cirkels te trekken rondom drie bijzondere mensen.
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De Liemers en de Franken
Mijn schoonouders zeiden altijd dat de mensen gelijk andere beginnen te praten als je bij Doetinchem over de rivier
ging. Dan ging je het saskische gebied uit en je ging het frankische gebied in. Daar zeiden ze bijvoorbeeld „ge‟ en „gij‟
in plaats van „je‟, „jij‟ en „U‟, net zoals de Belgen dat doen. En het zijn de zuidelijke neder-landen waar ik vooral de
Franken gezocht zou hebben en vanwaar die de noordelijke neder-landen binnen trokken en kerstenden. Friesland
hebben ze nooit gehaald, west-friesland hebben ze wel gehaald als ik het goed heb begrepen, o.a. door koning
Radboud te overwinnen. Het was inderdaad Karel de Grote die zich bezig hield met kerstening, in het voetspoor
van Bonifatius. De Franken hebben ook in de Liemers gewoond, een streeknaam die ik eerst verwarde met „de
Limes‟, dat is de grens tussen de Romeinen en de Barbaren, van „limes‟ en „limiet‟. Wikipedia zegt: de Liemers (
Lijmers) is een streek in de Nederlandse provincie Gelderland, die wordt begrensd door de Duitse grens, de Rijn, de
Nederrijn, de IJssel en de Oude IJssel en de verkeersweg Keppel - Wehl - Zeddam - 's Heerenberg. Veelal wordt
aangenomen dat het bosgebied Montferland de oostelijke grens is, en nog juist in de Achterhoek gelegen is.
Gemakshalve wordt echter ook door sommigen de hele Liemers tot de Achterhoek gerekend. Autochtone inwoners
van de Liemers zijn het veelal niet eens met deze redenatie en ondanks hun verbondenheid met de aangrenzende
Achterhoek zullen ze mensen vlug corrigeren als deze hen Achterhoekers noemen en zeggen dat ze uit de Liemers
komen. Eveneens stellen inwoners van de voormalige gemeente Bergh en ook Wehl veelal dat ze uit de Achterhoek
komen, en niet uit de Liemers. Sociaal en cultureel gezien zijn er ook verschillen: de voormalige gemeenten Bergh
en Wehl zijn immers voor een groot deel op Doetinchem gericht, terwijl Didam op Zevenaar (en in minder mate
zelfs op Arnhem) gericht is. Bestuurlijk gezien maakt de gehele nieuwe gemeente Montferland op haar beurt wel
weer deel uit van de regio Achterhoek. De hoofdplaats van de Liemers is Zevenaar. Zoals veel plaatsen in de
Liemers was Zevenaar vroeger Kleefs bezit. De Liemers behoorde daardoor tot 1816 tot Pruisen. Deze zogenaamde
Kleefse enclaves zijn tot op heden overwegend rooms-katholiek gebleven. In de tijd van de reformatie (1520-1600)
mochten katholieken in de Noordelijke Nederlanden niet in het openbaar hun geloof belijden, laat staan processie
houden. Doordat de Liemers tijdens de reformatie Kleefs gebied was is dit gebied buiten schot gebleven. Dat is de
reden dat binnen de Liemers in verschillende dorpen de processie nu nog elk jaar in het openbaar trekt. (Er waren
overigens ook Kleefse enclaves, zoals Huissen, buiten de Liemers). Het centrale deel van de Liemers wordt
gevormd door een riviervlakte uit de laatste IJstijd, een gebied met uitgestrekte akkers en weiden en hier en daar
kleine boscomplexen. De Liemers bestaat grotendeels uit rivierkleigebied. Direct ten zuid-oosten rijst het
stuwwalcomplex van Montferland zich op, een glaciale stuwwal die ontstaan is in de IJstijd. Door de aanwezigheid
van de rivierklei die Nederland bereikte via de Rijn zijn er langs de Rijn en IJssel talrijke steenfabrieken en
pannebakkerijen ontstaan. Eveneens bevinden zich hier enkele scheepswerven. Anders dan in de
geschiedenisboeken staat vermeld, komt de Rijn niet bij Lobith / Tolkamer Nederland binnen, maar bij het plaatsje
Spijk. Tolkamer heeft zijn naam te danken aan het feit dat hier tol werd geheven. Schepen die doorvaart wilden
moesten eerst tol betalen. Er wordt wel eens gesteld dat de naam "Liemers" afkomt van Pagus Leomerike, waarbij
pagus op 'gouw' of 'gewest' sloeg en leomerike op leemrijke grond. Andere verklaringen luiden echter dat het "in de
luwte" betekent (de luwte tussen Montferland en Posbank) en dat het verwijst naar het Latijnse "limes" (grens). Het
dialect dat in de Liemers wordt gesproken, is een overgangsdialect tussen het Nederfrankisch en het Nedersaksisch

De man die op de natte akker stond was ooit begonnen bij de plantenziektekundige dienst in
Wageningen. Daarna vertrok hij naar Zuid-Afrika, hij kwam weer naar Nederland, vertrok weer
naar Canada en kwam weer terug in Nederland. Enigszins berooid gaat hij aan het werk, bij de
archeologische dienst die ergens in „de Valkenburg‟ in de buurt van Leiden. Daar vonden ze
verkoolde resten van granen en andere soorten eten en hij werd gevraagd ze te determineren. Hij
moest de boeken in om te weten wat het was zodat het nageslacht preciezer kon weten wat de
Romeinen en de Bataven of Kaninefaten hebben gegeten. Zo kwam hij op het spoor van spelt,
een bijzondere voorouder van de moderne tarwe. En langzamerhand ontwikkelde zich een passie,
hij werd speltveredelaar (Dinkel in het Duits). Ergens in het groene hart, in Nieuwkoop had hij
een grote volkstuin waar het echte werk begint, in de buurt van Zwammerdam, Zegveld,
Woerdens Verlaat en van Hazerswoude waar de deur van de kerktoren twee meter boven het
maaiveld is blijven hangen toe de grond er onder vandaan zakte. O.a vanuit het Wageningse
kreeg mijn reisgenoot van deze dag diverse soorten spelt, maar ook van andere plekken.
De zoektocht naar spelt soorten strekte zich uit tot in Zweden, naar het eiland Gotland vlak voor
de kust van Stockholm waar ook spelt werd verbouwd en gegeten. Op Gotland woonden o.a. de
vermaarde Gothen (net als in Gothenburg), de jongens die later hebben meegeholpen Rome de
genadeklap te geven. Over volksverhuizing gesproken, van graansoorten, van Gothen en van de
relatief onbekende Suaven. In datzelfde verband had hij namelijk ooit een stagiaire geholpen met
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een scriptie over spelt in Noord Spanje, het land waar de Zoaven vanuit Zweden heen waren
getrokken bij de grote volksverhuizing. In Asturie, een specifieke regio van het Iberische
schiereiland werden de eerder genoemde Suaven in de hoek gedrukt naar een klein stukje
onherbergzaam land toen de moren en mosselmannen de zaak daar onder de voeten liepen. Op
zo‟n geïsoleerde plek is het ideaal zoeken naar specifieke landrassen. Zeldzame soorten! Die
stagiaire is nu curator (tuinbaas) van een tuin van de Oranjes, in dezelfde cirkel van 40 km rond
Vaassen (waar ook ooit het Kasteel Cannenburgh de zetel van de hertogen van Gelre is geweest.
De moren werden later tegengehouden door een soort opa van Karel de Grote bij Poitiers niet
ver van Parijs, ook een reden dat de Karolingers uiteindelijk de wereldse macht van de Paus terug
konden krijgen. Maar dat is een te grote uitweiding 1.
Kasteel Cannenburch in Vaassen
De vroegste vermelding van de Cannenburch dateert uit 1365. De Gelderse veldheer Maarten van Rossum kocht in
1543 de restanten van een vroeger huis, waarvan sporen in de kelderverdieping zijn bewaard. Hij herbouwde
tweederde deel van het ruïneuze complex tot een statig slot van drie verdiepingen met een naar voren springende
ingangstoren die aan de voorzijde werd versierd met natuurstenen renaissanceornamenten. Na Maartens dood in
1555 vererfde de Cannenburch aan zijn neef Hendrik van Isendoorn à Blois die het bouwplan voltooide. Zijn nazaten
bewoonden het kasteel driehonderd jaar lang. Elbert van Isendoorn breidde het kasteel in de jaren 1661-1664 aan de
westzijde uit waardoor het zijn oorspronkelijke middeleeuwse omvang herkreeg maar waardoor de symmetrie van het
zestiende-eeuwse gebouw verloren ging. Op een schilderij, dat nu in de zaal op de eerste verdieping hangt en dat
werd vervaardigd ten tijde van Elberts huwelijk in 1645, kunnen we zien hoe het huis er toen uitzag. Zijn kleinzoon
Frederik Johan van Isendoorn à Blois en zijn vrouw Anna Margaretha gravin van Renesse van Elderen
moderniseerden het complex rond 1750. Hij verplaatste de hoofdingang van de centrale toren naar de zijkant, liet
ervoor een natuurstenen terras aanbrengen en bouwde er een brug naar toe. Boven de nieuwe ingang werd de
inscriptie 'Renovatum 1751' aangebracht. De nieuwe ingang kreeg een grote hal die werd voorzien van een
betimmering waarin op doek geschilderde portretreeks van het echtpaar van Isendoorn à Blois - van Renesse en hun
voorouders werd opgenomen. Tevens liet hij twee grote bouwhuizen aan weerszijden van het voorplein verrijzen.
Tot op heden heeft de Cannenburch deze vorm behouden. De laatste telg van het geslacht van Isendoorn à Blois,
Frederik Karel Theodoor, die als kamerheer diende onder drie Nederlandse Koningen, stierf kinderloos in 1865. In
1881, na de dood van zijn weduwe, dreigde het huis te worden afgebroken, maar uiteindelijk werd het, ontdaan van
de gehele inboedel, verkocht aan Eduard baron van Lynden. De laatste particuliere eigenaar was Richard Cleve, een
schilder uit Berlijn. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Cannenburch met 24 hectare groot park in beslag genomen
door de Staat der Nederlanden, die het in 1951 geheel leeg voor het symbolische bedrag van fl. 1,00 overdroeg aan
"Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen" Dankzij een aanzwellende stroom bruiklenen, schenkingen en legaten
was de stichting in staat het huis in te richten alsof het nog wordt bewoond. De stichting restaureerde het kasteel in
1975-1981 en richtte het weer in oude stijl in, onder andere met meubels die na een afwezigheid van honderd jaar
naar huis terugkeerden.

Op weg naar die proefvelden waren we door Elshof gekomen, een achternaam die ik ken door
mijn werk aan de geschiedenis van de Elstar. Ergens in Oostelijk Flevoland zit een Elstar teler die
ooit een rode variant van die appel had ontdekt, een mutatie net zoals de mutatie van de Elstar bij
Luois Miechielsen op de Brabantse wal, en van de spelt waar mijn reisgenoot het kwekersrecht op
heeft gekregen. Het vinden van een mutatie is één ding, het maken van genoeg stabiel
plantmateriaal is iets anders, en de procedures om e.e.a. wettelijk vastgelegd te krijgen is iets héél
anders! De Elshof familie heeft met haar eigen variant ook redelijk furore gemaakt. Maar dat
terzijde en het gekke van het dorp Elshof voor mij is dat er op de lagere school van Elshof een
uithangbordje zit met zwanen. Waarom zou dat zijn. Afijn, op weg naar de proefveldjes rijden we
verder ook langs een weg die erg smal gehouden wordt door de baron [van Ittersum] die volgens
mijn reisgenoot zelf niet weet dat hij een zo oude afstamming heeft als die later ter sprake zal
komen. Zo komen we te spreken over Franken en Saksen en dan blijkt dit ongeveer de
noordelijkste plek te zijn tot waar de Franken zijn doorgedrongen (in het jaar 358). Vlak bij waar
mijn auto vast zou komen te zitten zijn nog fundamenten te vinden van een „villa Tongeren‟ ooit
1

De Karolingers waren Franken, maar duidelijk kwam ik de Franken nooit erg tegen in de neder-landen, afgezien van een
kennis uit Brabant die me wees op de Frankische driehoek en een dame die mee eens triomfantelijk wees op een fout toen ik
dacht dat ze fries was ze zei ‘ik ben Frank’ .. ook al wist ze daar verder niets over te vertellen.
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in beheer van een afstammeling van de legendarische Saksische koning Widukin(d) 2 en getrouwd
met een directe nakomeling van Karel de Grote (Malfastrada o.i.d.). Het eerste stukje naam van
„Malfastrada‟ zou ook voorkomen in de naam Amalia, en mijn reisgenoot voor deze dag heeft een
complete afstamming van 358 tot aan Beatrix en dus tot Willem Alexander3.
De wat oudere man maakt een boterham voor me met een stuk natte worst, net gebraden. Er
komt geen eind aan mijn verbazing, rondkijkend tussen de papieren, de kranten en luisterend
naar de verhalen. Hij heeft een naam die lijkt op Van Rossum en ik maak er een toespeling op: als
je Van Rossum had geheten dan was je ook vast familie van de Hertog van Gelre geweest. En
inderdaad, de naam is wat verbasterd maar hij is inderdaad familie van de Van Rossums. Het is
hem toch maar gelukt, een eigen spelt-ras, een mutatie die hij heeft onderkend, waar hij de
kwekersrechten voor heeft gekregen (een paar maanden geleden) waar hij de kwekersrechten
voor heeft betaald en waarvoor hij de naam „Holdlander‟ heeft bedacht. Het eind van het verhaal
is dan een papiertje op tafel met de rechtvaardiging van de naam naar een Duitse rassen-instantie,
in het Duits, met een verhaal over de bisschop van Utrecht, de Romeinen en Nigropullo (het
huidige Zwammerdam), vlakbij Bodegraven waar de graven?? Van Bodde vandaan kwamen die
als Frankische rugdekking hulp boden aan Lidwinus (van Wilp) tegen de Saksen.
De rechtvaardiging van de naam „Holdlander‟, de fout van de Bisschop

De dag zit er op, en nu nog een bezoekje aan kennissen in Heino, ook Salland, om dan terig te
gaan via de boer uit Wilp met zijn aandacht voor streekproducten, zijn zorg om de landbouw,
zijn passie voor de geschiedenis en het verhaal over Lidwinus en de Saksen. De vrienden in
Heino weten dat ik kom en het kleine zoontje van anderhalf jaar loopt al, of nog, want hij moet
naar bed. Maar wat een mooi Saksisch koppetje heeft die jongen zeg ik, zo‟n prachtig grote ronde
kop. En tot mijn verbazing wordt dat van harte beaamd door de pa en ma van het kereltje, terwijl
ik had gedacht dat ze me verdwaasd aan zouden kijken met zo een opmerking. We praten nog
even over het feit dat pa een echte saks is (daar lijkt hij ook op), maar dat ma eigenlijk een Friezin
2

Widu = bos; kin = kind
Bij een bezoek aan een boer die de Opperdoezer Ronde teelt kwam ik óók al een foto tegen met hem en
koningin Beatrix, ze hebben wat speciaals, die mensen van de zeldzame rassen.
3
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zou moeten zijn. Maar dat blijkt ook maar een halve waarheid, de moeder van de moeder komt
uit deze zelfde streek. De halfbloed Friese Saksiche fiets elke dag naar Wijhe, langs de plek waar
ik met de auto vast zat, en de weg waar de school staat met de zwaantjes. Ze blijkt mijn collega
van deze dag te kennen uit de supermarkt waar ze werkt. En ze zal de oud-schoolmeester van de
school met de zwaantjes vragen of die stukje tekst heeft over de streek, over de verhalen van de
saksen en de franken. Ik rij terug, wat verschillende soorten aardappels langs brengen bij de boer
uit Wilp en 5 kilo bij vaste aardappel klanten in Ede. Dat is 5 kilo á 0.75 euro, dus 375 centen, ik
denk terug aan het jaar 385, anders maar wel grappig.

Veranderende Mores, verschillende scenarios
-Scenario I: Jack goes rabbit shooting before school, pulls into school parking lot with rifle in
gun rack.
1957 - Vice Principal comes over, looks at Jack's rifle, goes to his car and gets his rifle & chats
with Jack about guns.
2009 - School goes into lock down, Star Force called, Jack hauled off to jail and never sees his
truck or gun again.. Counsellors called in for traumatized students and teachers.
-Scenario: Johnny and Mark get into a fistfight after school.
1957-Crowd gathers. Mark wins. Johnny and Mark shake hands and end up buddies.
2009 -Police called, arrests Johnny and Mark.. Charge them with assault, both expelled even
though Johnny started it. Both children go to anger management programs for 3 months. School
board hold meeting to impliment bullying prevention programs
-Scenario: Robbie won't be still in class, disrupts other students.
1957 –Robbie sent to office and given 6 of the best by the Principal. Returns to class, sits still and
does not disrupt class again.
2009 - Robbie given huge doses of Ritalin. Becomes a zombie. Tested for ADD. Robbie's parents
get fortnightly disability payments and School gets extra funding from state because Robbie has a
disability.
-Scenario: Billy breaks a window in his neighbor's car and his Dad gives him a whipping with his
belt.
1957 - Billy is more careful next time, grows up normal, goes to college, and becomes a
successful businessman.
2009 - Billy's dad is arrested for child abuse. Billy removed to foster care and joins a gang. State
psychologist tells Billy's sister that she remembers being abused herself and their dad goes to
prison.
-Scenario: Mark gets a headache and takes some aspirin to school.
1957 - Mark gets glass of water from Principal to take aspirin with.
2009 - Police called, Mark expelled from school for drug violations. Car searched for drugs and
weapons.
-Scenario: Pedro fails high school English.
1957 - Pedro goes to summer school, passes English and goes to college.
2009 - Pedro's cause is taken up by state. Newspaper articles appear nationally explaining that
teaching English as a requirement for graduation is racist. AFRE files class action lawsuit against
state school system and Pedro's English teacher. English banned from core curriculum. Pedro
given diploma anyway but ends up mowing lawns for a living because he cannot speak English.
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-Scenario: Johnny takes apart leftover firecrackers from Guy Fawkes, puts them in a model
airplane paint bottle, blows up a bull ant nest.
1957 - Ants die.
2009- State Police, Star Force, Federal Police & Anti-terrorism Squad called. Johnny charged with
domestic terrorism, Feds investigate parents, siblings removed from home, computers
confiscated. Johnny's Dad goes on a terror watch list and is never allowed to fly again.
-Scenario: Johnny falls while running during recess and scrapes his knee. He is found crying by
his teacher, Mary . Mary hugs him to comfort him.
1957 - In a short time, Johnny feels better and goes on playing.
2009 - Mary is accused of being a sexual predator and loses her job. She faces 3 years in Prison.
Johnny undergoes 5 years of therapy.
Thanks to John Patterson

Grenzen aan de natuur...
Waar begint „natuur‟ en waar houdt het op en houdt natuur wel op? Om antwoord te geven op
die vraag hebben we als mens al eeuwen geprobeerd de natuur te begrijpen en begrijpbaar te
maken. Een van de ideeën die we daarbij hebben ontwikkelt is het beschrijven en toedelen van
natuur aan begrensde eenheden. Daarmee zijn we heel vroeg begonnen; heel vroeger was er
natuur die je kon “eten” en er was natuur die jou at, simpel. Verder moest jij je voegen naar het
klimaat en als dat niet mogelijk was moest je rennen/wegtrekken naar een plek waar je wel kon
overleven. Langzaam maar zeker bleek dat wij als mens op verschillende plekken op aarde
makkelijker konden overleven en konden een deel van die eetbare natuur naar onze hand te
zetten. Dit doen we door handig gebruik maken van de variatie die de natuur ons biedt. We zijn
ons gaan vestigen op die plekken en hebben daar muurtjes gebouwd tegen de natuur die ons wil
eten of een graantje mee wil pikken. Deze muurtjes vind je zo her en der nog in het landschap.
De Celtic fields zijn lage zandwalletjes om akkertjes in het heidelandschap van hoog Nederland
en lagen om de akkers om de beesten buiten te houden. Deze ontginningen waren heel
kleinschalig en komen uit de middeleeuwen, niks geen Kelten. De zandwallen of schurvelingen
vind je op Goeree (aan de kust) en deze zandruggen om akkers zijn een flink stuk hoger (tot 2
meter) dan de ruggetjes in het heide. In de kust was er ook duidelijk een wind kerende functie
toebedeeld aan deze perceelscheidingen. De tuun- of tuinwallen is een Texelse uitvinding, deze
muurtje van grasplaggen dienden als perceelscheiding van voor de komst van het prikkeldraad.

Celtic fields (Drenthe, maar ook achter Ede), zandwallen (Goeree) en Tuunwallen (Texel)

Toch laat de natuur zich hier niet volledig buiten gevecht stellen, er is altijd wel een plantje of een
beestje dat door een gekke speling van het lot zich precies op haar plek voelt op deze 'muurtjes'.
Wat er inmiddels voor heeft gezorgd dat we deze door de mens aangebrachte scheiding tussen
natuur en cultuur beheren en waarderen als natuur....
Inmiddels zijn denken we de natuur aardig de baas te zijn en kunnen we het ons permitteren om
ook zuiver nieuwsgierig te zijn. Om een structuur aan te brengen in de natuur delen we haar in in
soorten. Het soort-concept zoals we dat nu gebruiken is in een vroege vorm beschreven door een
Zweedse arts die aan de universiteit van Harderwijk promoveerde in de geneeskunde Carolus von
Linne (Linnaeus). Zijn definitie van een soort komt min of meer neer dat de leden van een soort
in de natuur vruchtbare nakomelingen moeten kunnen voortbrengen en dat ook doen. Linnaeus
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deelde de natuur in in drie rijken; te weten het rijk van de stenen, het rijk van de planten en het
rijk van de dieren (Linnaeus, Systema Naturae 1735). De grenzen tussen deze rijken zijn vrij strikt.
In de loop van de geschiedenis heeft de wetenschap dit systeem voor de levende natuur verder
onderverdeeld in zes rijken (Woese 1977, "Phylogenetic structure of the prokaryotic domain: the
primary kingdoms.". Proc Natl Acad Sci USA 74 (11): 5088–9 ):
- De archaea: eencelligen zonder celkern met een celmembraan die in heel extreme
omstandigheden leven oa in modderbronnen, geisers. Ook wel oerbacterien geheten.
- De bacteriën: eencelligen zonder celkern met een celwand
- De protisten: eencelligen met een celkern die geen dier, plant of schimmel is (restgroep), bv de
veroorzaker van malaria behoord tot deze groep organismen.
- De planten: meercellige organismen met celkernen die hun eigen voedsel aanmaken d.m.v.
fotosynthese.
- De dieren: meercellige organismen met celkernen die voedsel extern opnemen. Ze kunnen
zich doelgericht bewegen.
- De schimmels: meercellige organismen met celkernen die voedsel extern opnemen.
Deze rijken bestaan bij de gratie dat ze zijn afgegrensd en determineerbaar . Een voorbeeld je
hebt een celkern en maakt je eigen voedsel dmv fotosynthese je bent dus een plant. Er zijn
daarom geen soorten die bij twee rijken behoren. Nu zijn er toch samenwerkingsverbanden over
de grens van een rijk heen. Deze samenwerking kan zo innig zijn dat er één individu ontstaat, die
zich ook kan vermeerderen, dus toch een soort. Korstmossen (foto's midden en rechts) zijn hier
een voorbeeld van, in dit organisme werken een alg (een “eencellige”plant) of een blauwwier en
een schimmel nauw samen. In de foto (links) hieronder zie je de schimmel als draden en de alg of
het blauwwier ligt hier als korrels hier tussen in. Nu kan een een korstmos zich zelf voortplanten
op verschillende manieren voortplanten onder andere door kleine schimmelkorrels te maken met
daarin enkele algen (zoiets heet een soredieën) of via het maken van schimmelsporen die op een
nieuw standplaats op zoek moeten naar een alg of een bacterie anders is het einde oefening. Die
innige samenwerking kan actief worden opgeheven op Antarctica is een korstmos gevonden waar
alg en schimmel de samenwerking 'op kunnen zeggen' en elk huns weegs gaan. Daarbij is dan wel
de vraag waren dit nu drie of twee soorten.

De ecologische hoofdstructuur, de ruggengraat van de Nederlandse natuur, moet er in 2018 voor zorgen dat de
natuur duurzaam is veiliggesteld.
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De linker foto is een microscopische overzicht waarop de algen als korrels tussen de schimmeldraden zichtbaar zijn.
Op de middelste foto is een vlak korstmos op de rechter foto laat een struikvormig type zien.

Een van de duidelijk onderscheidende eigenschappen van een dier is dat ieder individu zich
gericht en actief kan bewegen. Deze activiteit is een van de determinerende eigenschappen van
een dier. Planten of bacteriën bewegen zich richting een warmte of lichtbron of “dobberen”
mee in een stroom vloeistof of lucht. Maar dieren kunnen bewegen om het bewegen, omdat ze
jeuk hebben of zich vervelen. Nu is er groep organismen met de naam Slijmzwammen
(Myxomyceten), dit zijn meercellige organismen met celkernen die voedsel extern opnemen maar
toch vrolijk rondkruipen maar echt geen dier zijn (zie de foto's). Op zoek naar voedsel verplaatst
dit meercellige organisme zich en laat daarbij een slijmspoor vandaar de naam. Maar verder is er
geen interne structuur van maag en darmen om voedsel op te nemen, voedingsstoffen worden
door het celmembraan omgeven als een soort blaas en daarna opgenomen. Dus duidelijk geen
dier maar wel een zelfstandige beweging....
In 1985 hebben we in Nederland na heel lang discussiëren een plan aangenomen waarin we ons
politiek hebben vastgelegd dat we in 2018 de natuur van Nederland gered hebben. Anders
gezegd de soorten die momenteel van nature in Nederland voorkomen moeten duurzaam voort
kunnen bestaan. Een van de oplossingen die we daarvoor hebben bedacht is de aanleg van van
een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden over heel het land, dat daarmee de nog
bestaande natuurkernen met elkaar verbind. Het eerste idee daarbij was om onderscheid te maken
tussen natuurgebieden, gebieden die weer natuur moeten worden nu in meestal in agrarisch
gebruik en gebieden die in agrarisch gebruik zijn en daarbij ook natuurwaarde hebben. Deze
ecologische hoofdstructuur slingert zich tussen steden, wegen en landbouwgronden door.
Landbouw grond heet hierbij in beleidstermen het “ witte gebied ” (zie kaartje)

Heksenboter (links) en Bloedwijzwam (rechts) zijn twee voorbeelden van in Nederland voorkomende
slijmzwammen. Bij heksenboter is het slijmspoor duidelijk zichtbaar.

Om welke natuur gaat het dan? Onder andere om de bloemrijke graslanden op de kalkhellingen
van Zuidlimburg, een van de redenen dat ze minder soorten rijk zijn is dat ze niet meer in
(historisch) agrarisch gebruik zijn. De mooie paarse heide bij Otterlo, die langzaam vergrast
omdat we geen plaggen meer steken of heide maaien. De bloemdijken in de zak van Zuid
Beveland die minder bloemrijk zijn omdat we geen grote schaapskuddes meer hebben. Dit is
natuur maar toch heeft de landbouw een rol of heeft deze zeker gehad. Daarnaast zijn er een paar
soorten zoals de Wilde hamster (de Korenwolf), het Vlaswarkruid en de Hennepvreter. Die
volledig afhankelijk zijn van onze manier van landbouw bedrijven en als deze veranderd,
verbeterd en efficiënter wordt is de toekomst van deze zeer “zeldzame akkernatuur” zeer
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onzeker. Alhoewel in Duitsland zitten nog een aantal populaties Korenwolven en in Vlaanderen
liggen ook nog kleine 'ouderwetse' akkers.
Natuur het is maar waar je de grens trekt. Landbouw, steden en natuur, het is maar waar je de
grenzen legt.
Rik Huiskes

Dosis facit venenum, en hoe gaan we om met wassend water?
Alweer een hele tijd geleden studeerde ik in Wageningen en daar ontmoette ik Hans Schiere.
Hans vroeg mij onlangs ter gelegenheid van de “boask” van zijn dochter een stukje over water te
schrijven in de veronderstelling, dat ik daar alles van af wist. Op de een of andere manier is dat
een beeld, dat binnen de familie Schiere over mij bestaat: alweer een aantal jaren geleden nam
Jaap, Hans zijn tweelingbroer, contact met mij op. Hij wilde allerlei informatie van mij over
simpele toiletvoorzieningen in ontwikkelingslanden.
Dat beeld wil ik niet beschamen. Dit stukje moet dan ook als zodanig beschouwd worden.
Als ik terug denk aan mijn tijd in Wageningen zijn er twee wijsheden blijven hangen (niet veel na
zo veel jaren studie, maar goed…)
- De les van Baas Becking (1895-1963) “Alles is overal, maar het milieu selecteert” (met de
kanttekening, dat dit vooral geldt voor de microbiologie en niet voor de macrobiologie. Want zeg nou zelf:
je kunt het milieu wel naar je hand zetten, maar of er dan vanzelf olifanten verschijnen?)
- De les van Paracelsus (1493-1541): “Dosis facit venenum”
Die laatste les heb ik opgestoken bij de colleges Toxicologie van Koeman. En alles overwegende
kom ik tot de conclusie dat Paracelsus het wint van Baas Becking. Iets is niet per definitie vergif,
maar het hangt af van de hoeveelheid. Dat wil zeggen, dat ook heel gewone dingen vergif kunnen
worden, als je er maar genoeg van consumeert. Zo was laatst in het nieuws, dat een vrouw
overleden was na een radiospelletje, waarbij je zo veel mogelijk water moest drinken. Water: het
meest basale voor het leven verandert in een gif! En dat brengt me ook tot een kleine verandering
van Paracelsus: de dosis bepaalt niet alleen of iets een vergif is, m.a.w. of iets te veel is, maar ook
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of iets te weinig is. Bij de meeste stofjes is het zo, dat je er niet te veel van moet hebben, maar
ook niet te weinig. Dat geldt ook voor water: dorst of verdrinken. Ergens is er een optimum.
M.a.w. de wijsheid ligt in het midden. En volgens mij geldt dat ook voor leven in het algemeen:
de waarheid ligt altijd ergens in het midden, al ligt dat midden voor iedereen ergens anders. Leven
is balanceren tussen extremen. Wat mij betreft: Paracelsus rules!
Ik kwam in Wageningen terecht omdat ik iets “aan het milieu wou doen”. In de zestiger jaren
werd dat steeds meer een item, mede door het boek van Rachel Carson “Silent Spring”. Zij wees
op de gevaren van het overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen. Je kunt nu zeggen:
overdreven! Er is toch nooit een silent spring opgetreden. Je kunt ook zeggen,dat dat door dat
boek kwam. Enorm veel mensen voelden zich door dat boek geïnspireerd. En als gevolg daarvan
is er op dat gebied enorm veel gebeurd. Het doet me denken aan die mop, waar iemand om de
tien meter een gek sprongetje maakt. Gevraagd waarom hij dat doet, zegt hij: dat doe ik om de
wilde tijgers weg te jagen. Maar mijnheer, er zijn hier toch helemaal geen tijgers? Antwoordt hij:
zie je wel, dat het werkt?
Of ik veel bijgedragen heb aan het voorkomen van een silent spring is de vraag. Ik ging naar
Wageningen om plantenziektekunde te studeren. Daar deden ze iets aan bestrijdingsmiddelen,
dus dacht ik: daar moet ik zijn. In de propedeuse kwam ik terecht in het practicum plantkunde.
Daar moest je preparaten maken van planten en dan tekeningen maken van celstructuren. Dat
was niets voor mij en ik besloot de plantenziektekunde vaarwel te zeggen. In plaats daarvan ging
ik cultuurtechniek, specialisatie waterzuivering studeren, want daar deden ze ook iets aan het
milieu!
Uiteindelijk belandde ik na wat omzwervingen in het Zeeuwse water. Eerst in het z.g.
binnenwater (het water in de polders, d.w.z. watergangen en kreken) en ,na een intermezzo bij de
duurzame landbouw, in de Deltawateren, dwz het water buiten de dijken.
Sinds Willem Alexander zich op het water management gestort heeft is water salonfähig. Vroeger
werd je op verjaardagspartijtjes meewarig aangestaard als je vertelde, dat je iets met water deed en
ging men gauw op een ander onderwerp over. Maar dankzij Alex is dat veranderd en je ziet, dat
het Rotary-gehalte van de mensen, die zich tegen water aan bemoeien aanmerkelijk gestegen is.
Doet me denken aan wethouder Hekking, maar dit terzijde.
Waar ik het over wil hebben is water en Paracelsus. De leer van Paracelsus en de uitbreiding, die
ik er aan gaf zie je terug in het waterbeheer: het doel is er voor te zorgen, dat er overal op het
goede moment niet te veel (Paracelsus) en niet te weinig water aanwezig is. En om het
ingewikkelder te maken: het water moet ook nog van de juiste kwaliteit zijn. Dat roept direct de
vraag op: wat is juist? Want water is niet zo maar H2O. Er zit nog van alles door, dat het water
meer of minder geschikt maakt voor de functies ,die het heeft. En afhankelijk van die functie heb
je een andere samenstelling nodig. Daarnaast gaat het niet alleen om de samenstelling van het
water, maar ook om de beweging van het water. Panta Rhei zeiden de oude Grieken, althans
Heraclitus al: alles stroomt. Of soms iets minder of niet. Een beetje rivier stroomt, maar een
vennetje staat stil. Zo heb je allerlei gradaties van dynamiek. Dat gecombineerd met de
samenstelling van het water maakt het allemaal erg complex. Een watermanager kan daar knap
veel hoofdpijn of zelfs een punthoofd van krijgen, omdat iedereen andere eisen stelt aan het
water en omdat al die wensen niet altijd op het zelfde moment en de zelfde plaats te honoreren
zijn. Dat betekent afwegen en (politieke) beslissingen.
Omdat de maatschappelijke verhoudingen zich ontwikkelen zie je ook, dat de manier waarop we
tegen het water aankijken en er mee omgaan aan veranderingen onderhevig zijn. In de manier,
waarop we met het water omgaan weerspiegelt zich wat zich in de maatschappij afspeelt. Dat kun
je mooi zien in het Deltagebied.
Tot ongeveer het jaar 1000 na Christus waren de mensen in het Deltagebied volledig
overgeleverd aan de krachten van het water en daardoor moesten ze zich er naar voegen. Als de
zee door de zeespiegelstijging door de strandwallen heen brak, dan trokken de mensen weg en
kwamen pas terug als het land door sedimentatie weer aangegroeid was. Maar vanaf 1000
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begonnen ze zich schrap te zetten tegen het water. Ze gingen dijken en polders bouwen, waar ze
relatief veilig konden leven en werken. Tegelijkertijd sloten ze daarmee echter ook de positieve
krachten buiten: de sedimentatie van klei en zand, die nodig zijn om het land te laten meegroeien
met de zeespiegelstijging. Door de inpoldering en de ontwatering gebeurde precies het tegenover
gestelde: het land klonk in, terwijl de zeespiegel almaar steeg (dat doet hij al sinds de laatste
ijstijd). Dat samen met de vaak wrakkige dijken stond garant voor overstromingsrampen. Na de
laatste ramp in 1953 besloot de regering de Deltawerken aan te leggen. Die werken betekende de
afsluiting van de zeegaten in het Deltagebied. In feite kwam het er op neer, dat na de inpoldering
van het land nu ook het water ingepolderd werd. Dat betekende aan de ene kant veiligheid, maar
aan de andere kant ook, dat de positieve krachten van het water buitengesloten werden. Het gaat
daar bij om de positieve waarden van het overgangsgebied van de rivieren naar de zee, het z.g.
estuarium. Hier vindt een samenspel plaats van getijden en rivierwater afvoer, dat een estuarium
een van de meest productieve ecosystemen van de wereld maakt. En dat is niet alleen leuk voor
de natuur, maar ook voor de mensen.

Bedijkte polders van toen (midden Zeeuws Vlaanderen) liggen nu lager (blauw) dan de kwelders van het verdronken
land van Saaftinge die zonder dijken zijn gelaten (rood). Hoe ver grijpen we in, hoe ver kanaliseren we de beek?

De overstroomde gebieden bij NIET bedijken in pak weg het jaar 1000 (links), en rechts de overstromingen zoals die
nu zouden zijn (na bedijking) in de rechter figuur, gebaseerd op modelberekeningen die ook voor New Orleans
gedaan worden (bron: RISK, in samenwerking met Ies de Vries, Rijskwaterstaat, RIKZ, 2003)

De Deltawerken, vooral in hun oorspronkelijke opzet, zijn een toonbeeld van het geloof van de
mens, dat met technische middelen de natuur beheerst kan worden. Het paste perfect in de
naoorlogse wederopbouw periode en de toen nog autoritaire samenleving. Denk daarbij aan de
stem van Philip Bloemendaal uit de polygoonjournaals en aan de gelatenheid, waarmee de vissers
Veere verlieten, toen de Veerse Dam werd aangelegd.
In de zestiger jaren veranderde de samenleving: Weg met de autoriteiten, weg met het kapitaal,
weg met de techniek, leve de flower power, de opkomst van het milieubewustzijn. En dat had
zijn weerslag op de Deltawerken. In de zeventiger jaren woedde er een hevige strijd over de
afsluiting van de Oosterschelde tussen de gevestigde orde en de milieubeweging, samen met de
vissers uit Yerseke. Dat resulteerde in de polderoplossing optima forma: de stormvloedkering in
de Oosterschelde. Niet gesloten, niet open, maar een beetje open en een beetje dicht. Nog steeds
het toonbeeld van Neerlands waterbouwkundig kunnen, waar jaarlijks vele buitenlanders op af
komen. Maar toch begon het trotse beeld van de Deltawerken haarscheurtjes te vertonen, juist
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omdat we, zoals ik hierboven al zei, de positieve krachten van het estuarium buitengesloten
hebben. Door de Deltawerken hebben we dat estuarium veranderd in een serie van elkaar
gescheiden waterbekkens en elk van die bekkens begon kwaaltjes te vertonen. Zo wordt het
Volkerak-Zoommeer geplaagd door blauwalgenbloeien, de Grevelingen door zuurstofloosheid,
de Oosterschelde door z.g. zandhonger: alle ondiepe platen en schorren dreigen op termijn te
verdwijnen, terwijl die juist zo belangrijk zijn voor de vogels en de zeehonden. Dat is niet alleen
vervelend voor de natuur, maar ook voor de mensen. Denk aan de visserij, denk aan de recreatie.
In oorlogstermen zou je dat de collateral damage kunnen noemen van de strijd tegen het water.
Intussen zijn we ons (in het postmoderne tijdperk) gaan realiseren, dat het water niet alleen een
vijand is, waartegen je ten strijde moet trekken, maar dat je het water ook nodig hebt voor een
gezonde samenleving. En we zijn ons gaan realiseren, dat we wat die strijd betreft te veel zijn
doorgeschoten. Er wordt nu hard gewerkt aan een soort nieuw deltaplan, dat er op gericht is de
collateral damage te herstellen, zonder dat we de veiligheid in de waagschaal leggen. Voor wie het
volgen wil: www.zwdelta.nl . En om terug te komen op Paracelsus: de Deltawerken-dosis was te
heftig, zodat ze gingen werken als vergif. We zijn nu op zoek naar het goede midden, dat
veiligheid waarborgt, maar het tegelijkertijd mogelijk maakt, dat de ecologische en economische
waarden van de Deltawateren vol tot bloei komen. Het goede midden: daar gaat het om. Niet
alleen voor de Deltawateren, maar volgens mij ook voor een boask. Toch?
Tjeerd Blauw

Communiceren in de 21ste eeuw door Esther Struijs
Communicatie, waar hebben we het tegenwoordig dan eigenlijk over ? Tante Arien en Geke
die niet meer bellen om bij te kletsen maar naar elkaar roepen "We mailen!", Fieke van één jaar
jong die aan het bellen is met haar mobiele telefoon, vrienden die naar elkaar roepen "Oh, heb je
die blog van Henk gezien op Hyves!?" of Paul de Leeuw die via Twitter elke dag zijn levensmotto
deelt. Waar zijn wij nu helemaal mee bezig, denken veel mensen. Nog steeds met communiceren.
zou je denken. Maar, wat is communiceren eigenlijk? Als we in de Van Dale zoeken op
"communiceren" betekent dat:
1. in verbinding staan
2. persoonlijk contact hebben; spreken (met)
Mobiele telefoons: laten we beginnen met de telefonie. Het kunnen voeren van gesprekken
tussen personen die zich buiten gehoorbereik van elkaar bevinden (bron: Wikipedia. Wikipedia?
Ja, Wikipedia…Google maar eens op telefonie). Een vaste telefoon in huis, dat is jarenlang al
een hele luxe geweest. Tot de opkomst van de mobiele telefonie eind jaren ‟90. De eerste
exemplaren waren heuse koelkasten waarmee alleen gebeld kon worden. Tegenwoordig wordt er
met een mobiele telefoon niet alleen gebeld, maar ook gesmst, geinternet, voice-mails
ingesproken, muziek geluisterd of spelletjes gespeeld. En dat de hele dag door… bij het wakker
worden, tijdens het ontbijt, in de auto (toch meestal wel handsfree), op de fiets, in de trein, op
school, op het werk, tijdens het eten, voor het sporten, tijdens het stappen (altijd leuk om Bob
midden in de nacht uit z‟n bed te bellen om te vragen hoe laat het is ), voor het slapen gaan,
tijdens het slapen en weer bij het wakker worden. En waar hebben we het dan allemaal over, dat
is een nog interessantere vraag. Waar ben je? Hoe laat ben je thuis? Leuke dag gehad? Nog
plannen voor het weekend? We communiceren wat af hoor, via onze mobiele telefoons!
Internet, daar kunnen we natuurlijk pagina‟s en pagina‟s over schrijven….wat daar allemaal wel
niet te vinden is. Maar, laten we ons richten op dat wat op het moment van schrijven erg populair
is als het gaat om communiceren met elkaar. Allereerst natuurlijk de bekende platforms; de
meeste jongeren hebben wel een Hyves-pagina of een Facebook-account. Niets zo leuk om elkaar
via Hyves een berichtje te sturen (een krabbel, net als vroeger op een ansichtkaart ) en te kijken
wat andere vrienden naar elkaar krabbelen. Maar, je kan ook een privé-bericht sturen, foto‟s
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plaatsen of een blog bijhouden. Een blog, ja een blog, eigenlijk een soort dagboek van wat je
bijvoorbeeld op een vakantiedag allemaal beleefd hebt. Meestal leuk om te lezen voor je vrienden!
Maar, hierbij een tip: treed niet te veel in detail. Als je thuis bent, vertel je ook niet elke dag aan je
vrienden wat je gegeten hebt. En, met een WieWatWaar berichtje is het ook oppassen geblazen.
Voor je het weet hebben dieven je huis leeggehaald omdat ze op Hyves lazen dat je lekker aan het
relaxen bent @ Ibiza twee weken lang.
In het zakenleven is het platform LinkedIn populair, om je business relations bij te houden.
Kijken wat iedereen zo dag in dag uit voor werk doet. Maar ook daar moet je oppassen met
wat je er allemaal opzet. Voor je het weet krijg je een aanbieding van de snackbar op de hoek
voor bezorger (je bent toch goed in logistiek?) of wordt je op een sollicatie ineens gevraagd naar
een job van heel lang geleden, die je eigenlijk nog van LinkedIn af had moeten halen.
Ook een belangrijk middel bij communicatie via het internet is de e-mail. Veel mensen hebben
naast hun zakelijke e-mailadres een privé e-mailadres voor bijvoorbeeld de aanbiedingen van de
plaatselijke bioscoop, de maandelijkse nieuwsbrief van de gemeente (met een RRS-feed aan de
zijkant met actueel nieuws over de bouw-werkzaamheden in het centrum), het account voor
bol.com en andere webwinkels en natuurlijk gewoon voor de privé-mail. Maar sommigen
gebruiken hun privé e-mailadres ook zakelijk, maar pas daar voor op. Een e-mail van
anoniempjedepiempje@hotmail.com of liselottepot@yahoo.com over de nieuwste wetgeving op
het gebied van privacy in de zorg, komt niet echt professioneel over .
Natuurlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden van communicatie via het internet. Bijvoorbeeld
het bellen via internet wordt steeds populairder. Via Skype bijvoorbeeld, met beeld erbij via een
webcam maakt het bijna echt, alsof je gezellig onder het genot van een kop thee op de bank thuis
met elkaar aan het bijkletsen bent. En dan hebben we ook nog het twitteren. In Amerika al heel
populair
. Met twitter kun je tekstberichtje publiceren waar anderen zich dan weer op kunnen
abonneren. Leuk toch, om te weten wat bekende Nederlanders bezighoudt? Of zijn wij
Nederlanders hier toch net iets te nuchter voor?
Face-to-face: het blijkt wel weer dat we met z‟n allen wat af communiceren. Maar, kunnen we in
de communicatie eigenlijk nog wel zonder al deze mooie middelen? Wat gebeurt er als het
mobiele netwerk ineens uitvalt door een flinke storm en je hebt je vrouw niet verteld in welk
hotel je vanavond overnacht (en met wie
)? En het is toch wel onhandig als je trein vertraging
heeft en je kan niet even bellen om te zeggen dat je iets later thuis bent voor het eten.
Toch wel handig dus al die moderne communicatiemiddelen. Ook in de toekomst zullen op dit
gebied vast nog wel hele mooie, nieuwe, ontwikkelingen komen. Maar, vergeet niet ook
regelmatig lekker face-to-face bij te praten, thuis, op het werk, in de kroeg of waar dan ook! In de
meeste gevallen is het toch wel prettig elkaar zo nu en dan eens te zien.
En als allerlaatste nog even een TIP: als we het over communiceren hebben, hebben we het ook
over taal. Niet heel onbelangrijk, dat we allemaal een taal spreken die wordt begrepen door
diegene waar je mee communiceert. Het boek „Taal is zeg maar echt mijn ding‟ van Paulien
Cornelisse heeft mij geinspireerd om dit artikeltje te schrijven. Het gaat over taal en hoe taal
ingezet wordt bij communicatie. Dus ik zou zeggen, lees dat eens!
Esther Struijs - Tilburg, 24 december 2009
Ps. Het is niet mijn bedoeling geweest volledig te zijn en alle moderne communicatie-middelen te
bespreken. Maar, het geeft een aardig beeld van de hedendaagse communicatie (denk ik… )!

Grenzen, open grenzen, grenzenloos
Grenzen volgens de „dikke van Dale‟ zijn: door palen, stenen of op andere wijze aangeduide lijn die het ene
stuk land van het andere scheidt;of, de lijn die het gebied van landen en staten scheidt.
De limes: als je van Wijk bij Duurstede langs de Oude Rijn naar Odijk fietst zie je aan de
linkerkant van de weg een stevige ronde betonnen paal staan. Ruim een meter hoog met het
opschrift dat hier vroeger de „limes‟, de grens van het Romeinse Rijk liep. De limes liep van de
monding van de Oude Rijn bij het huidige Katwijk aan Zee (Lugdunum Batavorum) langs de
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Oude Rijn naar de Waal en vervolgens via de Rijn en de Donau tot aan de Zwarte Zee. Deze
noordgrens van het Romeinse Rijk is „aangelegd‟ vanaf het jaar 50 na Christus. In die tijd besloten
de Romeinse keizers na een mislukte veldtocht benoorden de Rijn hun rijk niet verder naar het
noorden uit te breiden en de Germanen daar met rust te laten. Wel moest de grens ervoor zorgen
dat de Germaanse en andere stammen het rijk niet konden binnenvallen en de „Pax Romana‟, de
vrede in het Romeinse rijk, bedreigen. Een goed bewaakte grens dus, met een lengte van meer
dan 2000 kilometer. Langs deze grens stonden alleen al in het huidige Nederland 20 forten en
tientallen wachttorens.
Een replica van een wachttoren is gebouwd ten zuidoosten van Utrecht (Traiectum ).Vanaf de
A12 kun je hem zien net voorbij het huidige fort Lunetten. Ook Nijmegen (Noviomagus) was in
de Romeinse tijd een fort met een bezetting van ongeveer 300 soldaten. Honderd kilometer
verderop langs de Rijn in Xanten in Duitsland is zo‟n Romeins grensfort opgegraven en ten dele
weer opgebouwd. Voor getrainde fietsers met belangstelling voor geschiedenis is het rijden van
de limes-route een aanrader.
Ontstaan grenzen: hierboven heb ik bij wijze van inleiding iets verteld over het ontstaan van de
oudste grens in ons land. Nu wil ik het meer hebben over het ontstaan van grenzen in het
algemeen en van de huidige landgrens van Nederland in het bijzonder. De natte grens, de
zeegrens, laat ik verder buiten beschouwing. In grote lijnen loopt onze landgrens van het Zwin in
Zeeuws Vlaanderen via het drielandenpunt in Vaals naar de Dollard in Groningen. De oostgrens
heeft een lengte van 544 kilometer en de grens met België, de zuidgrens, een lengte van 450
kilometer. Hoe en wanneer is onze landgrens ontstaan?
Grenzen ontstaan waar mensen hun zwervende nomadenbestaan verruilen voor het bewerken
van de grond. Nomaden houden niet van grenzen en kunnen ze niet gebruiken. Voor hen is het
nodig dat ze met hun vee ongehinderd kunnen rondtrekken van de ene plaats naar de andere
afhankelijk van waar water en voedsel te vinden zijn. Maar voor landbouwers ligt het anders. Zij
kunnen het juist niet hebben als mensen of dieren over hun bewerkte akkers lopen. De overgang
van nomade naar landbouwer heeft op verschillende tijdstippen en in verschillende gebieden
onafhankelijk van elkaar plaatsgevonden. Overigens zijn er in diverse landen in de wereld waar
nog nomaden te vinden zijn, zoals bij voorbeeld in Kenia de stam van de Masai. In het begin van
de Bijbel staat het verhaal van de ruzie tussen Kain en Abel, waarbij ongetwijfeld een rol heeft
gespeeld dat Kain veehouder was en Abel landbouwer. Dat verhaal kunnen we situeren in het
huidige Irak langs de oevers van de Eufraat en de Tigris. Maar ook in Egypte langs de Nijl en in
China langs de Gele Rivier zijn lang voor het begin van onze jaartelling uitgebreide landbouwgebieden ontstaan. Hierbij werd via irrigatiekanalen gebruik gemaakt van het water van de nabije
rivieren.

Grenzen bestaan in vele vormen, tussen het verleden dat vervaagt en/of terugkomt en de toekomst. Hier twee
molenplaatjes met een grens tussen het heden en de toekomst. Bij de ene set molens heeft de moderne molen de
oudere molen vervangen, vlakbij het vliegveld Weeze over de grens bij Boxmeer die er eerst niet was (in de tijd van
de Romeinen en de hertog van Gelre) en toen weer wel (eerst tussen Pruisen en de verenigde Nederlanden, daarna
tussen Duitsland en Nederland) en toen weer niet (na de afschaffing van de grenzen wegens de EU). Rechts een
visionaire apotheker naast een oude molen (in oost Friesland) die zijn/haar logo heeft aangepast aan de tijd.
Opvallend overigens dat er meer moderne windmolens staan aan de „lij-zijde‟ van wat ooit de meest recente
Nederlands – Duitse grens was dan aan de „loef-zijde‟. (is er dus toch een grens)
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Bij landbouwgebieden ontstaan vanzelf grenzen omdat men akkers wil omheinen of beveiligen,
ook om duidelijk te maken welke landbouwer de eigenaar of pachter is. Van Groninger boeren is
bekend dat zij erg hechtten aan het feit dat de akkers ,zoals zij zeiden, „mien laand‟, hun eigendom
waren. Daar had niemand wat te zoeken zonder hun toestemming. Van hen gaat ook de anekdote
dat God de wereld had geschapen maar dat zij zelf door het inpolderen van stukken van de
Lauwerszee, de Waddenzee en de Dollard hun eigen Groninger land gemaakt hadden. Hoe dan
ook in landbouwstreken zijn via duidelijke omheiningen de grenzen van de akkers en daarmee
ook de eigendom van de grond aangegeven.
Voor landen geldt tot op zekere hoogte hetzelfde. Waar landen ontstaan komen er ook grenzen.
Die geven onder meer met behulp van grenspalen nauwkeurig de omvang van een land aan. Ook
daar geldt dat je van de eigenaar, van de overheid, als niet-inwoner, als vreemdeling, niet zomaar
de grens mag passeren.
Onze landgrens: de Nederlandse grenzen zijn al betrekkelijk oud en liggen nu tot op de laatste
vierkante meter vast. Toch heeft het eeuwen geduurd voor het zover was. In grote lijnen zijn er
twee duidelijk te onderscheiden perioden nl: de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden van 1573 tot 1795 en die van het Koninkrijk der Nederlanden van 1813 tot heden.
Uit de naam Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden blijkt al dat ons land toen grotendeels
was samengesteld uit 7 gebieden nl Gelderland, Holland , Zeeland, Utrecht, Overijssel, Friesland
en Groningen- Drenthe. Deze gebieden vormden samen toen ons land. In de tijd van de
republiek lag de grens met het huidige Belgie absoluut nog niet vast. In Zuid-Nederland zijn
diverse oorlogen gevoerd waarbij de grens nu eens naar het zuiden ging en dan weer meer naar
het noorden. Grote stukken van Limburg maar ook delen van het huidige Noord Brabant waren
toen nog buitenland. Het duurde tot 1843 tot deze grens in goed overleg met de Belgen van het
Zwin tot het drielandenpunt bij Vaals in een verdrag is vastgelegd. Vanaf 1843 staan er dan ook
langs de zuidgrens mooie gietijzeren grenspalen met aan de ene kant de Belgische en aan de
andere kant de Nederlandse leeuw. Zo is duidelijk waar de grens loopt.

Het grootste deel van de oostgrens staat al langer vast nl vanaf 1784, toen we een grensverdrag
sloten met de bisschop van Munster om dit goed te regelen. Voor die tijd hadden we langs de
oostgrens grote stukken natuurlijke grens zoals de moerassen in de buurt van Bourtange en
Emmen. Toen die moerassen werden drooggelegd werd het nodig de grens precies te bepalen,
letterlijk en figuurlijk. En dus staan er aan de oostgrens vanaf 1784 vierkante grensstenen van
Bentheimer zandsteen met het wapen van Nederland en Munster erop.
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De winterjasmijn is ook een „grenspaal‟ van de natuur, die aangeeft dat het nieuwe seizoen weer begint.

Toen de grenzen eenmaal vastlagen kwamen er ook officiële grensovergangen waarlangs mensen
en goederen ons land gecontroleerd in en uit konden Voorkomen moest worden dat personen en
goederen zonder controle ons land binnengingen en weer verlieten. Wat dat betreft hebben
overheden veel gemeen met de hierboven genoemde Groninger boeren. Ook in ons land was je
als buitenlander met je goederen niet zonder toestemming of zonder het betalen van
invoerrechten zomaar welkom. De grenzen waren mede bedoeld om de veiligheid van de eigen
inwoners te bevorderen en de concurrentiepositie van de eigen industrie te beschermen.
Boeiend is het om te zien dat grenzen vanzelf er toe leiden dat de mensen aan de beide kanten
van de grens uit elkaar groeien. Soms komt dat doordat de talen verschillen maar zelfs bij gelijke
talen zoals bij de Nederlanders en de Vlamingen heeft de grens, het niet meer wonen in hetzelfde
land, ertoe geleid dat je nu kunt spreken over typisch noord- of zuidnederlandse karaktertrekken
of gewoonten. Een grens brengt scheiding te weeg. Mensen aan de andere kant van de grens
worden vreemdelingen. En vreemdelingen zijn minder te vertrouwen of minstens echt anders.
Anderzijds geeft een goed bewaakte grens, zoals we hierboven al schreven, ook een gevoel van
veiligheid. Dat was al bij de Romeinen zo. De Limes zorgde voor veiligheid. Ook in de nederlanden hebben we veel grenslinies en grensforten aangelegd om ons te beschermen. Alleen al in
Zeeuws Vlaanderen zijn nu nog een tiental oude schansen en versterkte barrière (grens) steden te
zien. In Groningen is Nieuwerschans een mooi voorbeeld van zo‟n barrièrestadje.
Onze grenzen werden tot 1993 dag en nacht bewaakt door douaniers en marechaussees om te
voorkomen dat vreemdelingen en goederen illegaal ons land binnen kwamen. Langs de grens kun
je als je goed zoekt nog steeds het zg kommiezenpad zien lopen dat douaniers, de „commiezen‟,
tijdens hun patrouilles gebruikten. Een wandeling over deze commiezenpaden is zeker boeiend
want je loopt vaak door rustige natuurgebieden. Als het pad aan de Nederlandse kant wat
verwilderd is kun je ook het Duitse of Belgische commiezenpad gebruiken. Ze lopen vaak vlak
bij elkaar. Dat blijkt ook uit het volgende verhaal uit de tijd dat er nog langs de grens
gepatrouilleerd werd:
twee Nederlandse douaniers liepen ‟s nachts gewapend en wel in het donker en de regen langs het commiezenpad
hun voorgeschreven route. Ineens zagen ze op het pad een man liggen. Ze gingen er naar toe en constateerden dat
hij dood was. Geschrokken overlegden ze met elkaar wat ze zouden doen. Het was een bijzondere vondst maar
ze wisten direct dat deze vondst veel werk voor hen met zich zou brengen. Lange rapporten, verhoren enz. Voor
een ambtenaar geen prettig vooruitzicht. Kom op, zei de oudste van de twee, pak hem beet, we leggen hem aan
de overkant bij de „Pruus‟ dan zijn we er op een nette manier vanaf. Zo gezegd, zo gedaan. Opgelucht en
tevreden zetten ze hun patrouille voort tot het keerpunt. Vervolgens liepen ze dezelfde weg terug. Tot hun
ergernis zagen ze de dode man weer op hun pad, dus op Nederlandse bodem, liggen. “Heinz heeft hem
teruggegooid” was hun verontwaardigde reactie.
Open grenzen, eigenlijk een vreemd begrip. Als grenzen open zijn hebben ze in feite hun functie
van omheining, van beveiliging verloren. Toch hebben we in grote delen van Europa sinds 1
januari 1993, dus drie jaar na de val van de Berlijnse muur, open binnengrenzen. Personen en
goederen kunnen sinds die datum vrij de interne grenzen passeren. Hiermee zeggen we als
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Europeanen dat we elkaar niet meer als vreemdelingen maar als medeburgers zien. Een grote stap
in het vertrouwen van elkaar ondanks verschillen. Een belangrijke stap ook in het voorkomen
van conflicten en in de richting van het ook economisch voor elkaar verantwoordelijk zijn. In de
Europese Unie(de EU ) hebben we sinds 1993 in grote lijnen weer de situatie terug van het
Romeinse rijk. Ondanks verschillen in cultuur, taal en welvaart horen we bij elkaar en hebben we
ook een Pax Europeana, een Europa waarin vrede heerst. Wel wordt door het buitenland over de
Europese Unie soms gesproken als het „fort Europa‟. Want onze binnengrenzen zijn weliswaar
open maar de buitengrens van EU is nog steeds helemaal intact en stevig bewaakt.

De „grens‟ tussen het Nederlandse neder-land en het Saksische neder-land aan de oude weg van Bad Bentheim naar
Oldenzaal (zie het oude wachthuisje helemaal rechts).

Voor de douaneambtenaren was het openstellen van de binnengrenzen wel een schok. Ineens
was hun werk aan de landgrens overbodig. Geen patrouilles meer langs de grens en ook de vele
grenskantoren hoefden niet meer te worden bemand. Allerlei douanekantoren met exotische
namen als Gaxel-het Woold, Hemden-Heurne, Kotten-Oeding,Wielen-Venebrugge, ManderGetelo en niet te vergeten Knalhutte-Sanderskuper, waar generaties douaniers dienst hadden
gedaan, werden verkocht. Hiervoor geldt nu „men kent en ziet hun standplaats zelfs niet meer‟.
Ook voor de vakantiegangers was het wennen. Ze konden zo doorrijden bij de grens en het
smokkelen, toch altijd een spannend element van de vakantie in het buitenland, was niet meer
mogelijk. Toch is het winst dat we in Europa elkaar als medeburgers en niet meer als
vreemdelingen beschouwen. We hebben zo‟n 1600 jaar nodig gehad om van Pax Romana naar de
Pax Europeana toe te groeien. Best wel lang. En nu zitten we veilig en wel in fort Europa. Het is
de vraag of we de stap naar een echte wereldvrede en een echte wereldgemeenschap sneller weten
te maken. Het is wel te hopen. Want we hebben elkaar hard nodig om te voorkomen dat we de
wereld, ons leefmilieu, onleefbaar of behoorlijk beschadigd nalaten aan de komende generaties.
Grenzenloos? Misschien is het een mooie afronding om voorzichtig te stellen dat alleen een
grenzenloze wereld, waarin de common wealth,- het welzijn van allen-, centraal staat, een veilige
en leefbare wereld kan worden.
Harry Haverkamp

Tijden van groot idealisme en tijden van bescheiden idealen.

Kerkvader Augustinus schreef al meer dan 1500 jaar geleden: “Wij zijn de tijd : zoals wij zijn, zo
is de tijd. Of vrij naar de Prediker:”er is een tijd van idealen en een tijd om je van idealen te
onthouden”4.
Grote Idealen. Zestigers van nu, de naoorlogse babyboomers zijn de jonge mensen van de
jaren‟60- 70: een tijd van grote bevlogen idealen. Met de democratisering van de 60er jaren in
universiteiten en organisaties breekt een periode van grote idealisme aan. De wereld zou wel eens
verbeterd worden. En wij zouden daar een niet te kleine rol in spelen. De verbeelding aan de
macht, een tijd van bevlogenheid viert hoogtij. Grote bewegingen waar grote groepen zich mee
verbinden.

4

Titus Brandsma zei: als wij niets met de tijd doen dan doet de tijd wat met ons …
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Wereldverbeteraars van begin en halverwege de jaren zeventig, de kleine boerengroep in Wageningen.

Maar ja , we kennen ook de keerzijde van de grote bewegingen, idealismen en ideologien: het
nazisme in de eerste helft van de 20ste eeuw , het communisme of het ongebreidelde kapitalisme
in de tweede helft van de 20ste eeuw. Ook tijden van schijn en mooie woorden, niet altijd even
realistisch , een groot geloof in de maakbaarheid der dingen. Het almaar groeiende materialisme
en consumentisme en de ongebreidelde verspilling van natuurlijke bronnen nam grotesk toe.
Vraagstukken waar we nu onverbiddelijk mee worden geconfronteerd en die in onze tijd om
oplossingen vragen. En wie krijgen dat op de schouders gelegd? Juist ja, de twintigers en dertigers
van nu. Het ondernemerschap en het engagement van Henk, Conny en hun generatiegenoten, zo
te zeggen.
Een greep aan „idealen‟ uit de bevlogen jaren ‟70 – 80:
Opkomst van ontwikkelingssamenwerking. Wereldvoedsel vraagstuk. SNV of Peace Corps vrijwilligers zetten
zich in om de minder bedeelden in de derde wereld te helpen. De schouders eronder om de ongelijkheid uit de
wereld te helpen en een meer rechtvaardige verdeling dichter bij te brengen. We zouden de derde wereld wel
leren hoe het moest. Het mooie van deze beweging is wel geweest dat mensen van onze wereld dichter bij
elkaar kwamen en we elkaar leerden kennen. Veel ontwikkelingswerkers keerden terug met de verwonderende
conclusie dat ze zelf waarschijnlijk meer geleerd hadden dan dat ze aan de derde wereld hadden overgedragen.
Zelf had ik in Wageningen in mijn studie me bezig gehouden met hoe het wereld eiwit vraagstuk technisch
snel opgelost kon worden. Met veel idealisme , de realiteit bleek later weerbarstiger.
De Vredesbeweging . Kernwapens de wereld uit . Honderdduizenden betogers op de Dam in Amsterdam.
Heftige discussies over ethische vraagstukken van oorlogsvoering. Een beweging als IKV die als
interkerkelijke vredesbeweging veel emoties en veel engagement losmaakte in de samenleving.
De Milieubeweging. Het bewustzijn neemt sterk toe dat we niet als rentmeesters met de aarde omgaan. We
leven niet in en met de natuur maar we stellen ons boven de natuur als heersers. De vervuiling is alarmerend,
zure regen, oppervlakte water ziet vis verdwijnen. Organisaties al Milieu Defensie en GreenPeace mobiliseren
mensen om zich op allerlei manieren, wettig en onwettig, teweer te stellen tegen de verslechtering van het
leefmilieu.
Biologische en Ecologische landbouw zijn door geëngageerde boeren tot ontwikkeling gebracht.
- Anti Kernenergie beweging: Eind jaren 70 ontstond een Brede Maatschappelijke Discussie rond het
kernenergie vraagstuk. Nu zelf woonachtig in Dodewaard op 2 km afstand van de in 1997 gesloten kleine
kernenergie centrale, spreek ik nog wel eens oude Dodewaarders die nog hun afschuw uitspreken hoe links
langharig tuig‟in grote getale kwam demonstreren om sluiting af te dwingen. Met groot idealisme werd er
gevochten voor het ideaal van een kern energie vrije wereld. De realiteit van het ongeluk in Tsjernobyl heeft
meer effect gehad in de beperking van kernenergiecentrales dan het brede maatschappelijke idealisme.

Bescheiden Idealen. De zestigers van nu zijn de ouders van de dertigers van nu , een volgende
generatie. Kenschetsen van deze generatie twintigers / dertigers lees je in cultuur beschouwingen:
Individualisten uit op eigen voordeel, weinig bevlogen, hedonisten, realo‟s etc.. Grote bewegingen
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hebben het moeilijk. Of het nu kerkgemeenschappen of politieke bewegingen zijn, ze krimpen en
hebben hun bloeitijd achter zich. De jongere mensen lijken meer aangesproken door een meer
bescheiden idealisme, de vraagstukken vragen een groot realisme. Geen grote lange termijn
dromen, maar hands-on projecten waar resultaat en voldoening mee te halen zijn. Jongeren
sluiten zich minder aan bij grote bewegingen , maar ontmoeten elkaar in kleinere setting waarin
kleine behapbare en in de tijd overzichtelijke idealen vorm krijgen. Geen idealisme of anders
idealisme? Met minder grote woorden en minder opsmuk, maar mogelijk met niet minder effect
en meer realiteitszin. En de twintigers en dertigers doen het mogelijk ondernemender . Ze
durven meer risico te nemen , de basis van ondernemerschap
Een greep uit de idealen van nu
- De grote ontwikkelingssamenwerking clubs hebben minder werfkracht onder jongeren. Ze gaan liefst zelf aan
de slag: er heen en je verbinden aan een school project of een weeshuis of een straatkinderen project etc. .Met
eigen ogen zien wat er nodig is en dan een eigen kleine stichting om fondsen te werven.
- Een boerderij met maatschappelijke poot : zorgboerderij , schoolklas op de boerderij, een jonge tuinder die
meerdere Wajongers in zijn bedrijf een plek geeft uit besef van maatschappelijk ondernemers engagement.
- Gehandicapten sport begeleiding. Een keer per week met een gehandicapte kinderen zwemactiviteiten
ondernemen of een voetbalteam van anders begaafden coachen. Vanuit de drive, dat we op de wereld zijn om
elkaar te helpen, niet waar.
- Buddy in het vluchtelingen werk. Samen met een inburgerende „hollandse nieuwe‟ de weg helpen zoeken maar
ook samen naar de bioscoop of sportwedstrijd. Deelgenoten zijn
- Vegetarische levensstijl ( circa 8 % van de bevolking, vooral jonge mensen)

Ondernemen als idealisme. Waren in de jaren 70 – 80 ondernemers en ondernemingen vooral
iets om goed in de gaten te houden, het ging daar toch om het grote geld en niks anders , dat is in
de jaren 90 en verder sterk veranderd. Het ondernemerschap is al jaren meer en meer in opkomst
, vaak minder om het geld maar meer om je talent te ontplooien of je droom te realiseren of je
passie een vorm te geven. Je eigen bedrijf vorm geven om daarin je capaciteiten ten volle tot
ontplooiing te brengen. Ondernemen als een energie brengende vorm van werken . Het grote
aantal ZZP‟ers van de laatste jaren is daar ook mogelijk een uiting van.
Twee personen wil ik graag te tonele voeren rond ondernemen als ideaal. Vinus Zachariassse,
oud directeur van het LEI, heeft ooit een lijst van rationele ondernemers kwaliteiten opgesteld
wat als een reflectie op je eigen onderneming kan worden gebruikt . Henk en Conny, ik voeg deze
hier graag in: Veel voldoening in de dialoog met elkaar. Ondernemers-kwaliteiten: die onderdelen
zijn in je onderneming sterk en welke minder goed verzorgd? (kijk maar eens naar de tabel een
stukje verder op)
De tweede persoon is Paul De Blot, hoogleraar in Nijenrode, houdt zich vooral bezig met
bezieling in het ondernemerschap: hoe met hart en ziel zo te ondernemen , dat je energie
genereert. Niet alleen als je dertig bent overigens! Ik citeer Paul de Blot :
Het zakenleven mist soms bezieling. De mens bestaat uit lichaam en ziel. Het ondernemen bestaat ook uit
twee stromen: het doen, het fysieke met meetbare resultaten en het zijn, de bezieling door onze geest, met
onmeetbare resultaten. Energie put je vooral uit de inspiratie , uit het zijnsniveau. Dat heeft geen doel, het heeft
een ideaal: ik wil gelukkig zijn, ik wil goed voor anderen zijn enz. Hier krijg je energie, hier krijg je
blijdschap. Als je werkt vanuit je energie dan doe je werk met plezier. Die twee voeden elkaar zoals onze geest
het lichaam voedt en andersom. Dan krijg je nog het derde, de interactie tussen het doen en het zijn. Soms heb
je meer van het een nodig, soms meer van het ander. Er is geen recept, het is een zoektocht. Die zoektocht
begint altijd bij jezelf, zegt de Blot. Ga in het bos lopen, neem tijd voor reflectie. Je kunt anderen nooit
veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen en als je dat doet, dan straal je dat zo uit dat je vanzelf anderen
verandert.
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Onderdeel

omschrijving

Beleid

toekomst van het bedrijf

goed

mind
er
goed

rekening houden met de ontwikkeling in de maatschappij/omgeving
inspelen op nieuwe ontwikkelingen (visie)
Organisatie

productie per persoon
efficiency

Produktie

kg-opbrengst ten opzichte van opbrengsten van andere bedrijven
kwaliteit van de producten

Verkoop

prijs van de producten ten opzichte van de prijs van die producten op andere
bedrijven relaties met markt en klanten

Inkoop

prijs van inkoopgoederen ten opzichte van de prijs van die goederen op
andere bedrijven

financieel beheer

hoe is de financiering van het bedrijf geregeld?
wijze van reserveren/investeren

administratief
beheer

de mate waarin alle bedrijfsinformatie wordt bijgehouden en vastgelegd

Zelfkritiek

is men bereid over de eigen resultaten na te denken?
is men bereid om slechte resultaten op zichzelf te betrekken?

leerbereidheid

bezoek aan voorlichtingsavonden
deelname aan cursussen/trainingen
Zelfstudie

sociale
vaardigheid

problemen duidelijk maken , kunnen beinvloeden
kunnen overleggen met anderen

Niks mooier dan een bezielde ondernemer, en afgelopen zomer waren Hans en ik in de NOP bij een 80 jarige vader
van een fruitkweker die ons het bedrijf liet zien (links). Wat een geestkracht , we gingen beiden met veel energie weer
op weg naar ons eigen taakjes! E.e.a. vervolgd door gesprekken over vakmanschap en uitdagingen, met een dubbele
ent om vooral maar een zwakke onderstam te krijgen zodat de appel in kwestie (Elstar) niet te veel loof heeft.
Rechts een elstar appel [van de wal van Brabant] die niet goed bestoven is en dus niet symmetrisch genoeg voor de
reguliere handel, waar zijn we mee bezig.
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Uitdaging tot idealisme. Waartoe daagt de komende tijd ons mogelijk uit?Jeff Immolts, topman
van General Electric zei onlangs: „De drie grote uitdagingen van de 21ste eeuw zijn: Energie,
Water en Voedsel. In alle drie opgaven speelt de agrarische sector een grote rol. Naar mijn stellige
overtuiging is Duurzame Ontwikkeling het centrale vraagstuk waarin de drie grote opgaven tot
stabiliteit dienen te komen? Vindingrijk omgaan met hernieuwbare energie, vormen van reductie
van afval ( Cradle to Cradle), efficiënte benutting van eiwit bronnen en dergelijke. Prachtig om te
zien hoe mensen als Wubbo Ockels met idealistische studenten en jonge onderzoekers technische
innovaties op energie benutting tot stand weet te brengen. Na de industriële samenleving en de
informatie samenleving staan we mogelijk aan het begin van de „Energie / Duurzame / Groene‟
samenleving. (zie Thomas Friedmann: de aarde wordt groen).

Wat past bij mijn / ons bestaan?

Belangrijk is de vraag voor jonge ondernemers: Wat past bij mij? Wat past echt bij ons? Als je
daar een uniek antwoord op vindt, dan komt er energie vrij, omdat je leeft en werkt op een diepe
bron in jezelf. Die zoektocht waar Paul de Blot het over had is niet alleen voorbehouden aan
dertigers (misschien ook wel een mooi Leitmotiv voor 65 plussers). Samenwerken wordt meer en
meer eigentijds vorm gegeven en tot nieuw leven gebracht (denk aan de coöperatie als
ondernemingsvorm). Dat vraagt om te leren te communiceren met het hart en werken uit een
gemeenschappelijke bezieling. Een spannende tijd ligt voor ons, in het tweede decennium van de
21ste eeuw, met de zestigers in een bescheidener rol als coach, supporter en energizers?
Generaties gaan en komen. De profeet Joel schreef: “Uw ouden zullen dromen dromen en uw
jongelingen zullen gezichten zien“. Allemaal, jongeren en ouderen leven we in deze 21ste eeuw.
Leven is het meervoud van lef. Want samen zijn wij de tijd. Onze tijd.
Maarten van Woerden ( van 1949)

Landschap en Natuur in Nederland, over de Hemel en het Paradijs.

In den beginne was Nederland woest en leeg. Leeg? Nou ja, er waren nog geen mensen. Er was
Natuur en die was nog maagdelijk, ongerept en mooi, zoals alleen ongerepte natuur mooi kan
zijn. Maar er was nog niemand, die het zag en er van kon genieten. Eigenlijk weten we dus niet
hoe mooi het was. Misschien was het maar een beetje mooi, want het was niet het Paradijs, dat
lag ergens anders en dat was pas echt mooi, dat was zelfs volmaakt. Toen de eerste mensen hier
aankwamen was het klimaat, naar onze maatstaven, niet aangenaam, het was guur en winderig,
maar er was genoeg te eten. Dat wil zeggen er liepen veel beesten rond, die gemakkelijk te vangen
waren en met wat meer moeite kon je wat eetbare bessen en knollen vinden. Alhoewel de dieren
zich dapper voortplantten, groeide het aantal mensen en de bijbehorende vraatzucht sneller,
zodat er uiteindelijk een probleem ontstond: honger. Wegtrekken naar elders was één oplossing,
het temmen en telen van vee en het verbouwen van eetbare gewassen een andere.
Van die eerste landbouwactiviteiten zijn nog sporen te vinden, keurige vierkante akkertjes,
geordend in een soort schaakbordpatroon, de Celtic fields, o.a. op de heide bij Lunteren. Ik kan
me voorstellen, dat men op een mooie zomeravond over de akkers keek en zag dat het goed was.
Het schaakbordpatroon overigens zullen we later in dit verhaal weer tegenkomen.
Het klimaat verslechterde, het werd kouder en droger - een klimaatcrisis dus, maar anders dan nu
– en de mensen trokken weg naar betere oorden. De eerste permanente bewoning van Nederland
dateert waarschijnlijk van een paar eeuwen voor het begin van de jaartelling. De Romeinse
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schrijver Tacitus verbaast zich hoe er mensen woonden op hopen modder, die bij vloed net
boven water staken en daardoor leken te drijven in een eindeloze watervlakte. We kennen ze nog
steeds, de terpen van Groningen, Friesland en hier en daar in Zeeland.

De aarde was woest en ledig, met hier en daar een terp waar men op woonde (Hogebeintum; Friesland), of wierden
zoals in bij de kruisjes in Zeeland waar men alleen in tijd van nood heen trok

Op zo‟n terp was alles keurig geordend, weer in een geometrisch patroon, dit keer een cirkel met
– hoe zou het anders kunnen – in het midden de kerk. Het land rond de terp was zo goed en zo
kwaad als het ging, verdeeld in (alweer) vierkante blokken. Helemaal perfect was dat niet, want
het viel niet mee met al die prielen en geulen om de zaak op orde te krijgen. De Romeinen
hadden het in Limburg, ondanks de heuvels, veel gemakkelijker. Er was inmiddels ook volk
neergestreken op de flanken van de dekzandheuvels van Drente, Overijssel, Gelderland en
Brabant. Het was hier kennelijk een hard bestaan, want men schikte zich lijdzaam in het lot van
moeder Natuur en paste zich aan om te overleven. Er wordt wel gezegd, dat deze houding zijn
weerslag heeft gekregen in de volksaard van de zandbewoners. In ieder geval heeft de horigheid
hier het langst uitgehouden.
De grootgrondbezitters hadden kennelijk wel de middelen om zich een ideale omgeving te
verschaffen, hun landgoederen kenmerken zich door een heldere, geometrische ordening.
Rond het jaar duizend waren er overal aan de kusten, langs de rivieren en op de zandgronden
nederzettingen. Grote delen van Nederland echter waren nog woest en onbewoond: de
uitgestrekte moerassen van Holland en Utrecht en de venen van Oost-Groningen en Drente en
die van Oost-Brabant en Noord-Limburg, puur Natuur dus.
De lage venen in het westen werden aangepakt door ondernemende lieden met behulp van
monniken, die een keurige ideaalmaat hadden ontwikkeld van ongeveer 120 x 1440 meter, meer
dan genoeg voor een fatsoenlijk boerenbedrijf. Als je voldoende boeren bij elkaar had kon de
ontginning van een blok beginnen. Voldoende boeren betekende, dat je met z‟n allen een kerk
met pastoor kon vrijhouden. Zo‟n pastoor was belangrijk, want hij wist wat goed was en wat niet
en hij kon je de weg wijzen naar het Paradijs, ofwel de kosmische variant daarvan: het Hemelse
Jeruzalem.
Bij de ontginning van de hoge venen heeft men de pastoor achterwege gelaten en iedereen, die
bijvoorbeeld ooit de Peelwerkers heeft gelezen of in Drente de plaggenhutten gezien weet wat
voor akelige gevolgen dat heeft gehad. In de zeventiende eeuw waren de pastoors afgedankt, ze
hadden te grote bonussen geëist in hun functie als gids naar de hemel en ook hun persoonlijke
toepassing van de regels voor armoede en kuisheid werd door het volk niet begrepen. Er kwam
weer eens een klimaatscrisis aan, een kleine ijstijd met dalende zeespiegel. Dat laatste gaf
problemen, maar ook mogelijkheden: je kon land gaan winnen door ondiepe plassen droog te
malen. Er was verder ook nog een kredietcrisis, er was geld teveel, dat ergens geïnvesteerd moest
worden.
Wat bleef was een intens verlangen naar vroeger (het Paradijs) of naar straks (het Hemelse
Jeruzalem). Vanzelfsprekend had dit zijn weerslag op de wijze waarop men zijn omgeving, het
nieuwe land, ging inrichten. Voor de inrichting van de Beemster en van de polder bij Borssele
diende de in het Apocalips beschreven nieuwe Jeruzalem als lichtend voorbeeld: vierkante akkers,
geordend in een keurig schaakbordpatroon. Waar was de Natuur dan gebleven kan je je afvragen? Dat
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was heel eenvoudig, de Natuur was er nog steeds en tierde welig en vooral op die plekken waar
mensen hadden ingegrepen ontstonden bijzondere gezelschappen van planten en dieren.

De zoektocht naar de ideale figuur, met vierkante vormen van de Beemster, en de passage uit Openbaringen over de
vierkante stad met daardoorheen een rivier, “omzoomd door bomen en de bladeren van het geboomte zijn to
genezing van alle volken” (wat dat dan ook maar moge betekenen). Utopien vergaan maar blijven bestaan

Bij mij komt inmiddels de vraag op of het mensdom nu wel of niet tot de Natuur gerekend moet
worden. In ieder geval begint men vanaf de achttiende eeuw Mens en Natuur uit elkaar te halen
en nog later zelfs tegenover elkaar te zetten. Ondermeer dankzij Copernicus, Galileï en de
Verlichting was vanaf de achttiende eeuw de Hemel uit beeld geraakt. Wat overbleef was het
Paradijs, maar hoe zag dat er ook weer uit? Na dat gedoe met een slang en een appel waren de
mensen eruit gegooid, wat er restte was Natuur, ongerepte, maagdelijke Natuur.
Het aanvankelijk onbestemde verlangen naar dit Paradijs begint langzamerhand door te dringen,
tot zelf in de reclamecampagnes, verkiezingsprogramma‟s en beleidsnota‟s. Het begint vorm te
krijgen in ecoducten, grillige groenzones en bio-boerderijen. Natuur, het heilig doel waarnaar wij
streven. Misschien moeten we zelfs weer terug naar af. En dan in het laatst der dagen is
Nederland weer woest en leeg, nou ja, leeg? Er zijn geen mensen meer, maar er is volop Natuur,
en dat is pas mooi en goed, dat is volmaakt. Maar ergens achter de sterren ligt een stad, gebouw
als een vierkant. Met twaalf poorten en door het midden loopt een rivier met zuiver water en
langs het water staan bomen, die altijd vrucht dragen en waarvan de bladeren zullen dienen tot
genezing van „alle volken‟.
Ger Parlevliet
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Waren we niet begonnen bij de Petronas Towers …

En Fedde Schurer sei (yn: de bisleine spegel5)
Ik haw de libbensriedsels net úttize kinnen
En it hoecht net hwant ik wit dat de leafde ús draecht

5

tank oan Jetske van der Zijpp
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