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Officiële  Droevendaalse Vrijheidscourant
Nº 47                  5 maart 2000            verschijnt op het juiste moment

Stand van zaken.

Einde bouw
Op het moment dat ik dit schrijf moeten nog
twee barakken worden opgeleverd. Als jullie
dit lezen zal dat waarschijnlijk reeds gebeurd
zijn. Droef is weer compleet! 198
Droevendalers. Het betekent ook dat er weer
rust komt op het terrein, geen vrachtwagens,
geen modder, geen nu ja vul zelf maar in. De
laatste barak (83) is inmiddels tegen de vlakte
gegaan. Het was de laatste barak van
Wageningen, en daarmee kwam aan een kleine
25 jaar Wageningse geschiedenis een einde.

Alhoewel de stenen barakken een mooie
voortzetting vormen voor minstens 50 jaar.

Gemeenschappelijke barak
Inmiddels is begonnen met de bouw van de
gemeenschappelijke barak. Half april zal deze

klaar zijn. De huismeester vind er zijn nieuwe
kantoor en wij krijgen er de beschikking over
een grote ruimte voor diverse activiteiten.
Voordat er echter iets kan worden
georganiseerd moeten wij een vereniging
oprichten die het beheer op zich neemt.
Bas(101) is daar met enkele mensen mee
bezig. Dit is totaal iets anders dan we tot nu toe
hebben gedaan, een leuke uitdaging. Tijdens de
oprichting van de vereninging zullen keuzes
gemaakt gaan worden die invloed hebben op
de mogelijkheden in de toekomst wat het
gebruik van de gemeenschappelijke barak
betreft. Het is dus zaak dat er meer mensen
betrokken gaan meedenken en meedoen om
iets perfects te creëren. Meld je aan bij
Bas(101). Uiteindelijk zal in een Droevendaal
vergadering de oprichting van de
gemeenschappelijke barak vereninging (of hoe
het dan ook gaat heten) een feit zijn. Eerder
kan er niets plaatsvinden en staat de barak er
leeg en zielig bij! (vervolg op pagina 3)
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Red actioneeltje

Hallo Droef

Vanwege het begin van het mooie weer en ontbreken van pressie hebben we de Dalia deze keer heel
langzaam in elkaar gezet , heet ook wel gefaseerd. Het resultaat van onze, maar eigenlijk voornamelijk
jullie, creatieve arbeid ligt nu toch weer voor jullie. We werden blij verrast met zaken die elkaar prachtig
aanvullen en toelichten zodat er in deze Dalia sprake is van een verbijsterende nieuwswaarde (erm). Zeker
gezien de kleinschaligeheid van Droef is dit een beetje vreemd.

Aangezien de komende tijd kwa nieuws een beetje (erg) komkommertijd gaat worden, willen wij jullie
uitnodigen ons rijkelijk te voorzien van jullie, al dan niet literaire, pennenvruchten, wetenschappelijke
bijdrage ( is niet stage-/AV-verslagen), of creaties op het meer beeldende vlak, etc., etc.
Met andere woorden om een leuk en lezenswaardig blaadje te kunnen blijven maken zijn we afhankelijk van
jullie kopij. We gaan zoals altijd voor de twintig bladzijden en we willen nu ook wel eens iets kunnen laten
liggen/weigeren omdat we al vol zitten.

We zouden het erg tof vinden als er  weer mensen stukjes in de trant van “ het Droefgevoel van…” gaan
inleveren. Het is maar een voorzet hoor. Als iemand zich geroepenvoelt om zich aan te bieden als kapper
voor onze mogelijk toekomstige rubriek “ geknipt voor…” dan horen we dat graag. Foto’s zijn nog steeds
welkom, met name natuurlijk die met centerfold potentie

Dan rest ons nog jullie een geweldige lente toe te wensen en ook veel plezier met het tuinieren  op jullie nu
wellicht nog onomgespitte land. (Als het weer eb is).

De redaksie (103)

Colofon
Droevendalia No 47, 3 maart 2000
Droevendalia is de eerste officiële Droevendaalse vrijheidstaatcourant.
Droevendalia verschijnt onregelmatig, maar altijd op het juiste moment. De oplage van dit nummer is 130
Redactie: Droef 103/Nihilistic Scum
Dagelijks WoonBestuur (DWB):
Menno van Zuijen(81) & Maarten van Steenis(47): Burgemeesters van Droevendaal
Lidewei Kruizinga(43), Liesje Mommers (81), Bas van 't Erve(85), Aletta (87), Pascalle (33).
Droevendaalse LandbouwOrganisatie (DLO) en Groencommissie:
Coördinatie: Martin (91)
Informatie- en Kennis Centrum (IKC-DLO):
Coördinatie: Jasja (35)
Website:
http://home.wxs.nl/~artee/droef/index.html
Wereldwinkel:
De Koffiebarak (35), van 10 tot 10
Abonnement: f10,- per jaar. Aanmelden en betalen door f10,- over te maken op giro nr. 4580703 t.n.v.
Droevendaalcomplex woonvoorz., Wageningen.
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Openingsfeest
Pascalle(33) en Sjoerd(93) zijn samen met nog
een flink aantal Droevendalers bezig om het
grootste Droevendaal feest uit de geschiedenis
te organiseren. Het openingsfeest is op de
langste dag van het jaar, 23 juni. Het is ook het
eerste Droevendaal feest wat we samen met de
SSHW organiseren. Pascalle, Maarten(47) en
ik (Menno 81) vormen samen met Hannelore
en Rob (beide SSHW) een overkoepelende
feestcommissie. Wij houden ons meer bezig
met het officiële deel. Op een openingsfeest
mag en kan dat natuurlijk niet ontbreken.
Het ruwe programma is reeds klaar. We
proberen nu de bandjes, droevendaal acts,
cateraars enz te vinden om het programma aan
te kleden. Komende weken is het tijd om
podium, licht, wc, bandjes en nog veel meer
vast te leggen en uit te nodigen. De komende
maanden zal je steeds vaker over het feest
horen. Als je ideeën hebt of wil meehelpen dan
ben je welkom.

Groen en tuinen en weg
Met de oplevering van de laatste barak kan ook
eindelijk het terrein verder ingericht worden.
Op verschillende plaatsen langs de weg wordt
een greppel aangelegd, voor de broodnodige
afwatering en ter voorkoming van parkeren in
de berm. Op andere plekken is het asfalt
inmiddels ingezaagd, ter versmalling van de
weg, of om hobbels of kuilen ter verwijderen.
Als dit allemaal gedaan is wordt komt er 5
centimeter asfalt met een donker grijsgroene
slijtlaag overheen. (slijtlaag = grintjes) De
slijtlaag verlengt de levensduur van de weg tot
grote ouderdom en is milieuvriendelijker dan
iedere tien jaar een nieuwe laag asfalt. Voor de
skateboarders onder ons helaas wat minder
ideaal. En dan nog net voordat de struiken
uitlopen, worden de laatste struiken ingeplant.
Omdat de gemeenschappelijke barak pas half
april gereed is wordt de ingang met alle
parkeerplaatsen pas daarna inorde gemaakt.

DWB
Met het einde van de bouw in zicht veranderd
er veel in de taken die het DWB zich 2,5 jaar
heeft gesteld. De herbouw van Droevendaal is
een feit, een belangrijk doel vervalt daarmee.
Alle aandacht kan nu op Droevendaal zelf
gericht worden, op allerhande activiteiten,
tuinen en groen, gemeeschappelijke barak
enzevoort. Zowel Maarten als ik hebben
bedacht dat we als burgemeesters gaan stoppen
op het openigsfeest. Een periode wordt dan
afgerond. En dat lijkt ons een mooi moment
om iemand anders het stokje te laten
overnemen. De nieuwe burgemeester(s) heeft
het voordeel dat een heleboel zaken echt
afgesloten zijn en zich met misschien wel
leukere dingen kan bezig houden dan
onderhandelen met sshw, architecten en
aannemers. Alhoewel Maarten en ik dat erg
leuk hebben gevonden kon dat ook erg
frustrerend zijn.

Schoonmaakgeld
De SSHW heeft wat moeite met het volgen van
alle woongroepen op Droevendaal. Het is hun
niet altijd duidelijk welke barak
schoonmaakgeld van welke personen dient te
krijgen. Het is het afgelopen jaar meerdere
keren voorgekomen dat er geld op de
verkeerde baraksrekening is gestort. Het enige
wat je kan doen is dit bij jullie barak zo snel
mogelijk te controleren en als het volgens
jullie niet klopt kontakt op te nemen met Jef
Berends van de SSHW. Hij zal vervolgens
enige informatie van jullie willen hebben en
probeert het vervolgens in overleg met jullie zo
spoedig mogelijk in orde te brengen.
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Huismeester
De afdelingscontroles en wat mag er wel en
niet. Een lastig hoofdstukje om op te schrijven,
zonder mensen voor hun hoofd te stoten. Als
DWB zijn we nog steeds ingesprek met de
SSHW. Dit ervaren we over het algemeen als
erg frustrerend, omdat de SSHW over zich zelf
geen enkele vorm zelfkritiek wenst te uiten. De
bekende arrogante houding die we vaker
hebben gezien of die je wellicht welleens aan
de balie hebt meegemaakt (Een aantal SSHW
medewerkers uitgesloten). Een oplossing is
volgens ons ook nog steeds niet in zicht.
Samengevat ziet het probleem er volgens ons
als volgt uit: In tegenstelling tot het terrein en
groen is er over hoe we met de barakken om
kunnen gaan van te voren nooit gesproken. Er
zijn nooit afspraken gemaakt over waar de
grenzen liggen. Nu we vragen, door de praktijk
gedwongen, naar deze grenzen, wordt er
verwezen naar de algemene huurvoorwaarden,
met de mededeling dat de daarin beschreven
klinische situatie natuurlijk niet de bedoeling
is. Maar wat dan wel? Geen antwoord!
We krijgen ook sterk de indruk dat de SSHW
zelf ook niet precies weet wat wel en niet mag.
Het enige dat erg duidelijk is, is dat het
angstbeeld van een onbeheersbaar en
losgeslagen complex volledig de boventoon
voert. Dit lijdt tot een verkrampte houding
waarbij de remedie hiertegen is “de regels”
vanaf het begin af aan strikt door te voeren.
Maar omdat deze regels duidelijk zijn (ook niet
voor de SSHW) moet de huismeester dat zelf
invullen. Dus die mag samen met zijn chef op
Droef rondlopen en moet maar zien dat hij het
red; dat wil zeggen dat Droevendaal geen
puinhoop wordt.
Het tweede punt is de manier waarop de
controle plaatsvinden en vooral de manier
waarop we door de huismeester Dhr. Ruys en
zijn chef Dhr. Loe worden aangesproken.
Absoluut onsympathiek en kinderachtig. Als
we aangeven wat daarmis mee is en zeggen dat
we volwassen wensen te worden aangesproken
dan is het antwoord: Het is een negatieve
boodschap die we brengen. Het gaat daarbij
om de essentie en het maakt niet uit hoe we die
brengen. Volgens ons klopt dit niet en maakt
het juist bij een negatieve boodschap erg veel
uit hoe je deze brengt.
Tot slot zijn er natuurlijk echte geschil punten
over wat wel en niet mag. Één poster per
keuken is natuurlijk een beetje belachelijk, dan

word je als beheerder niet serieus meer
genomen. Ook dat we geen naamborden aan de
barak mogen hangen is zo’n punt. Dit hoort
absoluut bij de Droevendaal cultuur. En die
gingen we behouden hebben we aan het begin
van het bouwproces met elkaar afgesproken.
Dan moet de SSHW zich hier ook aan houden.

Dat wij als bewoners ook fouten begaan
richting SSHW, staat buiten kijf. Hier zijn we
altijd eelijk en zeer kritisch over geweest. We
zijn ook niet altijd even lief tegen de
huismeester. Maar ja, je wordt ook niet echt
behulpzaam als je de volgende opmerking in
een brief van de SSHW aantreft: “Het kan zijn
dat deze eisen niet overeenkomen met uw
wijze van denken en leven. In dat geval lijkt
het ons beter, om verdere confrontatie te
vermijden, dat u omziet naar een andere
woonomgeving, meer passend bij uw wijze
van denken en leven.” Dit is barak 95
overkomen naar aanleiding van een vrij
zakelijke en alhoewel niet geheel duidelijke
brief aan de SSHW.

Dit is denk ik de laatste stand van zaken. Het
bouwproces loopt ten einde. Ik ga lekker
verweg van Droevendaal (klein beetje snik) en
de SSHW (gelukkig) vakantie houden voor 2
maanden.

Groeten Menno (81)

En ik blijf op Droevendaal (lekker) en zal van
de SSHW wel onbegrip en gekwetsheid over
het huismeesterstukje op mijn bord krijgen
(helaas).
Het is mijn bedoeling dit binnen onze
ambtsperiode opgelost te hebben.

Groeten Maarten (47)
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Untitled Document
-

Kleffe Droevendalers
Veel woongroepen gaven in de toen gehouden
enquete aan niets liever dan bij elkaar te
blijven. Ik weet dat nog goed, want ook op
onze barakje (Sad & Valleysealley 95) waren
de aanhankelijksheidsbetuigingen en beloftes
van eeuwige trouw niet uit de lucht (zie voor
een objectieve doch gecompliceerde
bevestiging hiervan het essay van onze
toenmalige buurman in een vorig nummer van
de Droevendalia). Om te kijken wat van
dergelijke voornemens terecht is gekomen na
De Grote Volksverhuizing is Hannelore in haar
archieven gedoken en komt ze met het
volgende lijstje:

Bij elkaar gebleven woongroepen (minimaal 4
"oorspronkelijke"bewoners): Dit zijn er dus 12
van de aanvankelijk 34 woongroepen. Hierbij
moet je wel bedenken dat er door "natuurlijk"
verloop halve woongroepen,weer opnieuw een
groep zijn geworden. Ook zijn mensen zoals
van 63 (Jan,Maria en Marieke wel bij elkaar
gebleven maar zij zijn met zijn 3-en
samengevoegd met een andere groep van 3).
Het zegt m.a.w. volgens mij niet veel over het
met de wensen rekening houden van de
Droevendalers. Maar ik ken dan ook niet de
uitslag van de destijds gehouden enquete.

Hoe simpel en krachtig dit lijstje ook is, 1 ding
valt mij persoonlijk op en dat is dat "oud 95" er
niet op staat. Allemaal geveinsde vleierij? Nee,
dat niet, want nog regelmatig komt
Sad&Valleysealley bij elkaar. Alleen waren we
een te grote groep om in z'n geheel uit te
huizen: 2 hier, 3 daar, 1 verderop, 1 naar een
flat en 2 naar een boerderijtje. Vanaf toen was
het een grote chaos en uiteindelijk zijn de 6 op
Droef gebleven oud-95'ers over 3 barakken
verdeeld, waarbij het opmerkelijk te zien is dat
al die combinaties andere clusteringen zijn dan
die tijdens de uithuizing. Het wachten is nu
slechts nog op een statistiek pakket dat sterk
genoeg is hier iets uit te halen.

65 (oud 89)
87 (oud 39)
49 (oud 49)
95 (oud 45)
51 (oud 51)
53 (oud 53)
55 (oud 55)
101 (oud 85)
35 (oud 57)
37 (oud 67)
41 (oud 41)
47 (oud 47)

Baraksnamen
Alhoewel baraksnummers op droef niet
symbool staan voor anonimiteit maar een
begrip op zich zijn die veel meer betekenen
dan de cijfers die die ene geflipte ambtenaar in
willekeurige volgorde aan de platforms heeft
gegeven wilde verhalen over 33 de tuinen van
101 de wortel van 95 etcetera heeft natuurlijke
selectie er toch voor gezorgd dat bijna alle
barakken in het verleden behalve een nummer
ook een naam hebben gekregen dit proces zou
je als volgt kunnen voorstellen moet je naar 67
nee dat zou ik niet weten oh wonder bedoel je
sommige mensen zijn gewoon minder
numeriek ingesteld in bijstaande tabel zijn de
huidige baraksnamen opgesomd vele nieuwe
bewoonde barakken hebben al weer een naam
andere nog niet het is misschien dan ook
raadzaam naar de vorige namenlijst die in de
dalia heeft gestaan te verwijzen die lijst werd
vergezeld door een stukje genaamd naamloos
is hopeloos dat geldt nog steeds denk ik
naamloze barakken die naamvol willen worden
kunnen zich in de volgende dalia laten zetten
wellicht komt er dan een nieuw overzicht ook
kan het natuurlijk zijn dat je barak net een
nieuwe naam heeft maar dat die de bewoners
toch niet lekker ligt bevoorbeeld als die
allemaal bekeerd zijn tot dat enge vleesloze
eten net als met verhuizen kan het veranderen
van een naam de eerste paar maanden
moeiteloos later ook trouwens maar pas op
voor je het weet ben je eraan gehecht en maak
je zo trots als een pauw een mooi naamsbord
zodat iedereen het kan lezen.
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barak telefoon    baraksnaam (januari 00 / december 98 / september 95)
   31 417941   Hannelores Inn / Santa Barbarak / Slootgravers b.v.
   33 428947   Meer zicht / … / Baradijs
   35 417951   Koffiebarak / Biosfeer / Zeezicht
   37 426153   Paal 37 / … / Die Einstürzende Baracke
   39 417961   Het afdruiprek: Goed zat / Carnage / Orbit (vh. "Reisburo Cactus")

   41 417970   Droevendaal Hoog / Droevendaal Hoog / Oidipoescomplex
   43 427143   Luchtkasteel van Heinde en Verre / … / 51 Achteraf
   45 417980   Krüke Skür / Sloop Me Nietje / …
   47 417981   Slot Droevestein
   49 417990   De Stampende Olifant

   51 417991   Camelot / Calvin and Hobbes / De Toddik
   53 418000   Moebarak
   55 418001   Sneeuwwitje en de 7 dwergen / Mammiminta / Sandinista!
   57 418010   Sad Saloon / De Koffiebarak / De Koffiebarak (vh. "Maison Pretty Boys")
   59 418011   … / Barakter / Barakter

   47b 417152   Stenen Tijdperk / Lieve Mona / Lieve Mona
   65 428173   Droefkonijn / … / Nais plees toe liv (vh. "Nol uit 't bosch")
   67 418031   Hit me with music / Wonder / Wonder
   69 428803   Divine Sixty-Nine / … / Sixty-nine is divine!

   71 418041   ... / De Watermeloen (groen van buiten, rood van binnen)
   77 417308   Dolby C Ruijs / Dolby C / Dolby C (vh. "Gemeentehuis")
   79 421824   De Trimsalon / Vlijt Verblijd / Vlijt Verblijd

   81 421823   Baraccuda Zum alten Brauhaus
   87 421820   Carnage / Vochtvreugd / De Residentie
   89 421815   Geruisloos / Postzicht / Postzicht

   91 421814   BOOM / Klein Hilton / Klein Hilton
   93 421813   Grote Geile Spuiter / Brak 93%vol / Brak 93%vol
   95 421812   Sloop-mij-nietje / Sad&Valleysealley / Sad&Valleysealley
   97 421811   R&ucirc;st en &ucirc;tsjoch / Friedland / Yabbe Dabbe Droef
   99 421808   Dooie Mus / Open Inrichtin99 / Open Inrichtin99

 101 421807   Barak-d&ucirc;r, / Bananenbarak / Boulevard of stolen dreams
 103 421806   Nihilistic Scum / De Vrolijke Bosnak / De Vrolijke Bosnak
 105 421805   Snol in 't Bosch / … / `t Roze Varkentje
 107 421804   Domus carnivorum / Buckingham Palace / Buckingham Palace
     1 472539   Hannelores Duiventil (hvleeuwen@sshw.nl)

Helaas verloren gegane Barakken
   63 Leve de lente! (vh. "Wageningen-High")
   73 Oost West Asbest
   75 Bah - Chi - rac
   83 De laatste der Droevikanen
   85 Wanpipel

Sorry, ik (Eelke) had mijn eerste bak koffie nog niet op. Het juiste adres van Droef-Nieuw moet zijn:
http://huizen.ddsw.nl/bewoners/droef
Hannelore (1) en Eelke (69)
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Het recept van de Koffiebarak™:

Ook deze keer weer in de Droevendalia een recept van de Koffiebarak™ waar je je vingers bij kan aflikken.
De basis-ingrediënten voor deze gerechten zijn natuurlijk te krijgen op de Koffiebarak™, Droef 35.

RIJKE CHOCOLADEPUDDING

6 personen
ingrediënten:
175 g. zelfrijzend bakmeel
25 g. cacaopoeder (de Koffiebarak™)
175 g. poedersuiker
100 g. boter, gesmolten
2 dl. melk
2 eieren, licht geklopt

Saus
4 dl. melk
2.5 dl. water
200 g. pure chocolade (de Koffiebarak™)

Verwarm de oven voor op 180°C. Bestrijk een grote ovenschaal met olie of gesmolten boter.
Zeef de bloem en cacao in een grote kom. Voeg suiker toe en maak een kuiltje in het midden. Voeg boter en
de gemengde melk en eieren toe. Roer dit alles met een houten lepel glad (roer niet te lang). Giet het
mengsel in de schaal.
Voor de saus: Meng melk, water en chocolade in een kleine pan. Roer dat op laag vuur tot een gladde saus.
Giet de saus langzaam over het puddingmengsel. Bak ze 45-50 minuten; de pudding moet stevig aanvoelen.
Serveer de pudding met slagroom of roomijs en vers fruit.

Eet smakelijk!
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     Bouw en inrichtings tips
In deze bouw- en inrichtingstips een hor voor
het kleine raampje, anti-geluidsmaatregelen
voor de deuren, een nieuw type ladder, lampen
en de sshw en nog wat klein grut. Inzendingen
zijn natuurlijk altijd welkom bij onderstaande.

Hor voor de kleine klapraampjes.
Zeker in de zomer is het erg fijn om de kleine
klapraampjes permanent open te hebben staan.
Veel vliegen en muggen vinden het een
aantrekkelijke opening om doorheen te
vliegen, met alle gevolgen van dien. In overleg
met de huismeester, die de oplossing van een
met gaffa of duizend en één klussen tape op
het kozijn geplakte horregaas niet zo’n fjin
plan vond, zijn we tot de volgende oplossing
gekomen. De binnenmaat van de raampjes zijn
27,7 cm in het vierkant. Je neemt drie latjes
van deze maat en één van 27,7 min twee maal
de dikte van de latjes. Van deze vier latjes
maak je een raampje waarvan er drie (incl. de
kortste) in het kozijn valt en de vierde uitsteekt
(zeg maar er bovenop zit). Dit laatste latje
komt zo omdat deze anders het handeltje van
het raampje in de weg zit. Hier span je met
enkele punaises een stukje horregaas op, dit
kan je een halve tot een hele centimeter uit
laten steken over het raamwerk zodat ook de
kleine kiertjes dicht zijn. Mocht de stevigheid
te wensen overlaten dan is dat op te vangen
met kleine hoekijzertjes.
Ter bevestiging van dit horretje zijn enkele
opties. Hierbij is het streven een minimum aan
schroeven of ander bevestigings materiaal te
gebruiken. Vier kleine schroefjes lijkt dit
minimum te zijn. Optie 1: een scharniertje met
twee schroefjes aan het kozijn en de hor, en het
kleinste keukenkast magneetje aan het kozijn
met het magneetje aan de hor. Een klein
handvatje of knopje op de hor zelf ter hoogte
van het magneetje maakt het makkelijk het
horretje te openen en het raampje er onder te
bereiken om dit te openen of te sluiten.
Optie 2: twee keukenkast magneetjes en een
handvaatje.
Waar je precies het scharniertje doet, hangt af
van wat je handig lijkt. Voor ons in de keuken
gaan we ze aan de bovenkant doen, zodat je ze
staand makkelijk kan openen om bij het
raampje te kunnen.
In mijn kamer doe ik het scharniertje aan de
zijkant omdat ik met mijn hoogslaper
uitbreidding vlak bij het raampje kom,
waardoor dit weer veel makkelijker is.

Anti-geluidsmaatregelen voor de deuren.
Veel deuren en met name die met de drangers
maken bij het sluiten een flinke dreun. Ten
dele is daar wat aan te doen ten dele helaas
niet. Bij ons maakte het bij de ene deur in de
keuken veel uit, bij de ander niet. We hebben
het messing kleurige ‘ding’ wat met de klink
kan worden bewogen en waar mee een
normale deur in het slot valt. Door deze met
wat sterk tape in de deur te vrotten komt deze
niet meer tegen de post en dat scheelt bij
sommige deuren aanmerkelijk in geluid. Een
tweede tip die vooral de douche en wc deur
betreft is de volgende: Deze deuren hebben
geen rubberstrip en bij het dichtdoen komt
deze vrij hard in de houten sponning. Door
zelfklevende geluiddempers (ongeveer 3 per
deur) in de sponning te plakken is veel geluid
te voorkomen.
Als andere mensen nog andere tips over dit
probleem hebben houden vele mensen zich
aanbevolen.

Ladder
Hessel (59) heeft een flinke balk genomen en
deze aan de zijkant altenerend van inkepingen
voorzien. Heel simpel en naar ik begreep van
Afrikaanse oorsprong. Dit model is vooral zeer
ruimte besparend in je kamer.

Lampen
Sinds de wijziging van het pakket
schoonmaakmiddelen op de SSHW flat van
afgelopen 1 januari, zijn op Droevendaal de
lampen voor wc, halletje, keuken e.d. niet meer
bij de huismeester verkrijgbaar. Alleen de
lamp voor buiten, in de oven, koelkast en
afzuigkap zijn nog bij de huismeester
verkrijgbaar. De barakken zijn met
gloeilampen in de lampen in halletje, wc en
keuken opgeleverd. Nu we groene stroom en
individuele afrekening van energie hebben,
loont het de moeite om als barak in het halletje
en kueken een spaarlamp te draaien. Bij
HEMA e.d. is een goede voor rond de 12,50
verkrijgbaar. Het prijsverschil verdien je zeker
met elkaar terug.

Groetjes Menno



9

De Huisdieren-inventarisatie 1999

Inleiding
Een korte uitleg voor de nieuwe bewoners:
de afgelopen jaren (vanaf 1995) hebben we
in oktober de stand van zaken onder de
Droevendaalse huisdieren opgenomen. Ook
in 1999 is dat gebeurt en hier verslaan wij de
resultaten en ontwikkelingen. Voor het goed
begrijpen van deze tekst is het handig je een
aantal definities eigen te maken. De
belangrijkste is wel die van het Huisdier.
Wij hanteren de volgende betekenis: elk
levend ietsje dat door de bewoners van een
barak (indirect) wordt gevoed en door de
bewoners wordt erkend als erbij horend. In
het verleden bleek het nodig hier een
clausule aan te verbinden waarin de soort
Homo sapiens in zijn geheel buiten het
begrip Huisdier wordt gehouden. Pogingen
dit te doen door te eisen dat een Huisdier
geen huur betaald waren gedoemd te
mislukken. De ecologie van huisdieren heeft
als specifieke eigenschap dat de populaties
begeleid-natuurlijk zijn. De meest in het oog
springend is wel het door de mens selectief
verwijderen van geslachtsorganen. In deze
inventarisatie wordt dit erkend door het
begrip jwwx te gebruiken (je-weet-wel-
soortX).

Methode
Alle Droevendalers van de 24 barakken
(oud, nieuw en steen) is gevraagd welke
interspecifieke relaties zij onderkennen
binnen/buiten hun barak: welk gedierte zij
voeden danwel huisvesten. Bij de analyse
van de data is dankbaar gebruik gemaakt van
een door Jan (69) samengestelde
toegangstoepassing. Bovendien is met
behulp van een gediplomeerd
soortsgewichtsbepaler ir Dimitri (47) de
soortenlijst kritisch nagekeken.

Gewichtsschattingen zijn op scherp gezet en
de indeling van soorten in hogere taxa is
herzien. Deze correcties zijn ook toegepast
op de data van voorgaande jaren, zodat alle
gegevens die hier gepresenteerd worden per
jaar op dezelfde manier berekend zijn.

Resultaten
Bij het bespreken van de uitkomsten van
deze inventarisatie zullen we eerst aandacht
schenken aan 2 bijzondere groepen, te weten
die van de katachtigen en die der hoenders.
Daarna wordt de algehele ontwikkeling in
soortsdiversiteit op Droevendaal besproken.

Katten
Het aantal katten is afgelopen jaar licht
gedaald tot 45 specimen. Het meest voor de
handliggend is dat dit direkt te maken heeft
met de afname in aantal barakken (tabel 1).
Ervaring leert echter dat een duidelijk kat-
kip dichtheidsrelatie bestaat en deze cijfers
met enige voorzichtigheid moeten worden
geinterpreteerd. In tegenstelling tot deze
verlichting van de predatiedruk op zowel de
ei-producenten als op natuurlijk-
begeleidende fauna, valt het echter wel te
betreuren dat het percentage geholpen katten
sterk is afgenomen (figuur 1). Het lijkt er
zeer op dat er een mechanisme aan het werk
is die door een verhoogde vruchtbaarheid de
katten populatie op het oude niveau
terugbrengt. Dat dit niet helemaal evenwicht
lijkt te gebeuren blijkt uit de sexratio die in
1999 na jaren stabiliteit naar ruim 3 kater
per 2 poezen is geschoten. Vermeende
poesonvriendelijkheid op Droevendaal kan
echter weerlegd worden met data over de
overlevingspercentages van nieuwe
gearriveerde Felix-exemplaren (tabel 2).
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Tabel .1.
1995 1996 1997 1998 1999

kater 17 11 6 7 11
jwwk 20 27 31 24 17
poes 14 11 6 7 7
jwwp 5 8 14 12 9
      
totaal 56 57 57 52 45
katdichtheid 1.51 1.63 1.68 2.08 1.88
geholpen M 54% 71% 84% 77% 61%
geholpen V 26% 42% 70% 63% 56%
sexeratio M:V 1.95 2.00 1.85 1.63 1.75
sexratio M:V 1.21 1.00 1.00 1.00 1.57

Tabel .2.
jaar van aankomst

 1996 1997 1998
jaar later nog aanwezig 8 8 10
jaar later weg 7 5 4
    
overlevings eerstejaars M 75% 50% 63%
overlevings eerstejaars V 29% 71% 83%
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Kippen

Bijna iedere barak is wel in het bezit van een aantal kippen of sierhoenders. Dit is een elementair
onderdeel van Droevendaal en als zodanig gekoesterd. In 1998 leek het er sterk op dat de
kippenpopulaties zich weinig aantrok van het slopen van barakken en groen. Een mogelijke
verklaring hiervoor werd gezien in de compenserende werking van het verhoogde aanbod voedsel
in de vorm van regenwormrijk braakliggend terrein. Echter, de tellingen van 1999 wijzen aan dat
het aantal tokkers dramatisch gedaald is (tabel 3). De verklarende factor hiervoor is niet zozeer
afgenomen kennis over het houden van pluimvee door de komst van nieuwe Droevendalers,
alswel juist de negatieve effecten van de openheid van het terrein. Behalve meer regenwormen
biedt het uitgeklede groen van Droevendaal ook minder dekking voor kippen tegen predatoren
zoals daar zijn de eerder genoemde katten, haviken, vossen en speciaal door Raymond afgerichte
slechtvalken (of waren het nou smienten?).

Tabel .3.
1995 1996 1997 1998 1999

kippen 204 186 208 192 160
sierhoenders 15 0 2 4 11
totaal 219 186 210 196 171

Diversiteit

Droevendaal is de klassificatie van een volwaardig ecosysteem zeer nabij. Wat is het geval?
Afgelopen jaar is het totaal gewicht aan huisdieren lineair afgenomen met het aantal barakken,
zodat het aantal kilogram per barak constant gebleven is (tabel 4).

Barakken mogen echter
niet los van elkaar
gezien worden omdat
Droevendaal een groter
geheel blijkt te zijn. Het
aantal soorten neemt
namelijk eveneens af
met het aantal barakken
(tabel 5) en dat terwijl de
voedingswaarde per
barak gelijk is gebleven
(tabel 4). Het lijkt er
meer op dat de verlaging
van het aantal barakken
gezorgd heeft voor een
simpeler ecosysteem met
minder niches en dus
minder soorten
(eilandtheorie). Op
Droevendaal is dus de
ecosysteemtheorie van
toepassing!
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Tabel .4.
1995 1996 1997 1998 1999

geit 230 120 130 65 75

hond 100 75 75 50 25

kat 230 234 234 218 186

varken 70 70 100 100 80

(sier)hoenders 56 57 58 55 54

totaal 959 826 864 692 601

kg per barak 26 24 25 28 25

Tabel .5.
aantal soorten per categorie

 1995 1996 1997 1998 1999
amphibieen 4 5 4 2 2
hoenders 1 1 1 2 1

holtedier 1     
insekten 23 28 19 18 13
insekteneters 1  1 1 1
knaagdieren 14 7 7 7 7
marters 1 1 1  1
reptielen 2 3 4 2 2
schaaldieren 1 2 2 4 3
sierhoenders 1 1 2 1 4
spinnen 6 10 7 6 1
vissen 12 9 9 11 7
vogels 3 3 1 2 2
wormen 1 2   2
      
geit 1 1 1 1 1
hond 1 1 1 1 1
kat 1 1 1 1 1
varken 1 1 1 1 1
      
Totaal 77 80 66 63 52

Het is interessant om te zien
wat er de komende jaren gaat
gebeuren als het aantal
barakken weer zal toenemen.
Helaas gaat
ecosysteemherstel in het
algemeen vele malen
langzamer dan
ecosysteemverval... We
zullen zien en jullie zeker op
de hoogte houden.
 
Eelke (69) en Maurice (91)
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Lieve Mona,

ik heb een probleem, een nogal beschamend
probleem, het gaat namelijk over geld. "Geld
maakt niet gelukkig", maar zoals de groten der
aarde al eens zongen: "your lovin' won't pay
my bills". Het gaat hier om de liefde van/voor
de sshw.
Voorheen kon ik altijd rekenen op attente
brieven als ik een paar maanden achter was
met de huur, maar nu zijn de rollen
omgedraaid. Niet helemaal echter, want ik heb
al vier attente brieven gekregen waarin de
sshw precies wist te vertellen hoeveel ze mijn
barakje nog schuldig waren aan restitutie van
schoonmaakkosten.

Dat zijn erg knappe, ingewikkelde en
onbegrijpelijke schema's, maar ze eindigen

steevast met hoopvol nieuws: "dit bedrag
wordt zo spoedig mogelijk overgemaakt". "Dit
bedrag" is ondertussen (meer dan een half jaar
later!) 1361,94 gulden. Hoopvol inderdaad en
voorbereidingen voor een groot feest zouden al
gestart zijn ware er niet de opgedane ervaring
dat "zo spoedig mogelijk" dus al meer dan een
half jaar op zich laat wachten...

Lieve Mona, hoe kan ik voorkomen en dat
mijn baraksgenoten en ik niet verwelken van
verdriet tijdens dit wachten, en trivialer, hoe
kunnen we de sshw zo ver krijgen dat de krant,
telefoon, debetrente en schuldeisers betaald
worden?

een getergde baraksoudste
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  Interview met Barak 93 : niet de grote geile (?) spuiter!

Piepel

Op 93 wonen in willekeurige volgorde Angeliek,
Cees, Luuk, Nathalia, Sjoerd  en  Tierdre. De
studierichtingen: Tierdre doet en Angeliek deed
veeteelt, Luuk en Nathalia zijn tropo’s , Sjoerd doet
rurale ontwikkeling en Cees is landinrichter. Best
uiteenlopende richtingen dus.
De barak vullen met de mensen die elkaar nu
gelukkig gevonden hebben was niet heel snel
gebeurd. Cees en Sjoerd waren al vrienden en
Tierdre werd gespot op colleges. Angeliek en Sjoerd
kenden elkaar ook al van voor Droef. (Blijft de
vraag waar zij Luuk en Nathalia ontdekt hebben.)
We mogen ook een nieuw Ceres lid op Droef
welkom heten, een nieuw verschijnsel (?).  Sjoerd,
Cees en Nathalia zijn bezig met het helpen
organiseren van het Droeffeest (hoera!).

VIP’s
Vreemd genoeg heeft bijna niemand onze huismeester ontmoet, terwijl dat toch bij de Groening
hoort. Van de enige die kennis heeft gemaakt met de heer Ruys (Angeliek) horen we een positief
geluid : ze vindt hem een aardige kerel.
Ons aller Henk is door meer bewoners ontmoet en is inmiddels ongekend populair (hoera!). ‘
Henk vinden we gaaf!’. Bij deze is hij uitgenodigd om op de koffie te komen.
Andere Droevendalers zijn nog grotendeels onbekenden. Ligt dit misschien aan de winter? De
buren en 93 kennen elkaar al wel. Sommigen hebben een beetje een vreemde indruk gemaakt:’
onze buren slachten hun hanen!’ Barak 91 heeft een leuke kat wat prettig is omdat 93 zelf katloos
is.

Droef wonen

Het Positieve Droefgevoel van 93: buitenwonen, er is
veel te doen, gewoon jezelf zijn en een gezellige barak.

Het op Droef wonen heeft zijn typische kantjes.
Inmiddels zijn er kippen en er is ook een hok voor ze
gebouwd. Kippen zijn een hot item en ze zijn een goede
uitlaatklep voor een ander belangrijk verschijnsel:
studieontwijkend gedrag (SOG). SOG en kippen kunnen
bijvoorbeeld gecombineerd worden door een hok te
bouwen en een geavanceerd ‘kipgevoerd!’-
signaalsysteem te ontwerpen. Bovendien vertonen
kippen ook gedrag dat besproken kan worden: ‘ onze
kippen vliegen rond en we dachten dat dat door onze
irritante haan komt’.  De recente slachting onder het
gevederd volk heeft ook hier indruk gemaakt. Barak 93
is van mening dat de kippen in hun rennen veel veiliger
zouden zijn:’ misschien is dat loslopen onverantwoord.’

Op barak 93 zijn we eens gaan kijken omdat daar allemaal helemaal nieuwe Droevendaal
bewoners zijn komen wonen. Na enkele mislukte pogingen om met elkaar om een potje
kruidenthee te gaan zitten is het dan toch gelukt:
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Doe meer met je studie !

Vakken volgen, tentamens, praktica, een
afstudeervak en een stage: zie hier de
gemiddelde studie aan de WUR. Je zit vooral
met je neus in de boeken en je komt nauwelijks
in aanraking met wat er nu werkelijk in de
praktijk gebeurt.
Mis jij die link met de praktijk in je studie of
wil je op een andere manier bezig zijn met je
studie ? Dan is het erg nuttig om verder te
lezen.
Heb je in je studie te maken met de
Nederlandse landbouw, natuur, milieu,
plattelandsontwikkeling, regionale initiatieven
e.d. dan is de TLM/TRO misschien wat voor
jou.
TLM/TRO staat voor de samenvoeging van
twee themagroepen: de Themagroep
Landbouw en Milieu en de Themagroep
Regionale Ontwikkeling. De organisatie
bestaat uit een enthousiaste groep van
vrijwilligers, een bestuur en twee
coördinatoren, die nauwlettend en kritisch de
ontwikkelingen in het landelijk gebied volgen.
Ze zijn allen studenten of recent
afgestudeerden van verschillende studies (
milieu, biologie, ruimtelijke planvorming,
sociologie etc.).
De activiteiten van de themagroep zijn het
organiseren van lezingen, workshops en
excursies, het houden van boekbesprekingen
en  onderzoek in de vorm van afstudeervakken,
stage of open vakken in nauwe samenwerking
met plattelandsbewoners.

In de komende periode staan de volgende
activiteiten op het programma:
• een studieavond over LETS (lokaal

economisch transactie systeem)
• een discussieavond i.s.m. het Agrarisch

Jongeren Kontact over drijfveren bij boeren
(voor welke keuzes staat een boer en
waarom maakt hij welke keuze).

• een workshopcyclus rondom het thema
‘natuur vs milieu’. Voor dit thema is
gekozen omdat het niet zo vanzelfsprekend
is dat natuur en milieu hand in hand gaan,
want wat goed is voor het milieu hoeft niet
altijd goed te zijn voor de natuur en vice
versa. Onderwerpen waaraan je dan kunt
denken zijn windenergie, mestinjector,
genetische manipulatie e.d.

• Een workshop over het pas van start gegane
Programma Beheer.

Naast deze activiteiten is er ook veel ruimte
voor het uitwerken van eigen ideeën.
Als deze thema’s jou aanspreken, als je je neus
wel eens in iets anders wil steken dan
studieboeken, als je praktische en
organisatorische ervaring op wilt doen, mensen
uit diverse organisaties wilt ontmoeten of
alleen maar op de hoogte wil zijn van recente
ontwikkelingen in het landelijk gebied, dan
doe je er goed aan om eens contact op te
nemen met ons.
Je kunt ons bellen of mailen. Ook kun je
gewoon bij ons binnen stappen ( gebouw ‘De

Hot items

Behalve kippen en SOG houdt het kopen van
eco en fair-trade produkten de gemoederen
bezig. Niet iedereen vindt dat even
belangrijk. Over het algemeen wordt er wel
vrij veel duurzaams gekocht.
Internet en kabel kwamen ook ter sprake. De
stemming in de barak is dat iedereen zelf zou
moeten kunnen kiezen. De mogelijkheid om
vóór kabel/ internet te kiezen moet er dus in
elk geval zijn.

Voorlopig wordt er hard gewerkt aan het
inrichten van de barak en het kweken van
planten voor een nog sfeervollere
huiskamer. En ook aan de tuin wordt
gewerkt. Er zijn allerlei plannen: In de
toekomst komt er misschien een
groentepakket. Kopen bij de koffiebarak
gaan ze ook nog doen want het uitgebreide
assortiment van de koffiebarak is  net
ontdekt.

Deze zomer zal 93 erg rustig zijn. Angeliek
vertrekt voor 3 maand naar Canada, Tierdre
komt haar daar opzoeken. Sjoerd en Cees
gaan op zoek naar het perfecte festival en
Natalia reist naar Griekenland en Polen.
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Andere Kant’ Costerweg 27, tegenover het
bestuursgebouw).

Voor meer info:
Andre de Jong     (TLM) 484166
Anne van Doorn  (TRO) 483894
Manon Kerste     (workshops) 417961
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       Reisbegeleiders gezocht!

Het liefste meisje van Droevendaal

Op verzoek  van de Dalia redactieleden laten wij julle delen in ons geluk
 dat wij als haar baraksgenoten dagelijks (bijna dan) ondervinden.

De zomer in de bergen, rugzak mee, wild kamperen, lijkt je dat wat? Je kunt ook met een
zelfgemaakt straattheaterstuk optreden in Praag….
Nivon Jeugd & Jongeren is een vrijwilligersorganisatie die actieve vakanties organiseert voor
jongeren van 15 tot 33 jaar.Het zijn wandel-, kano-, fiets- en theaterreizen in het voorjaar en de
zomer door heel Europa. Het Nivon hanteert het principe ‘voor en door’: alle reizen worden dus
ook begeleid door twee jonge reisbegeleiders (18-33 jaar).

Als reisbegeleider (RBG-er) doe je mee met een
aantal gezellige trainingsweekends waarin je veel
leert over de sociale en praktische kanten van het
reisbegeleiden. Deze weekends zijn voor
schrijfster dezes al een goede reden om (weer) een
reis te begeleiden. Bovendien kan je heel
goedkoop geweldig op vakantie.
Als RBG-er organiseer je de kennismaking van je
deelnemers (max 10). Tijdens de reis ben je ook
gewoon op vakantie: je bent er vooral bij om in
moeilijke situaties de leiding te kunnen nemen
(dus niet om elke dag te koken!).

Om alle reizen te begeleiden zoeken we nog veel RBG-ers. Heb je enige ervaring met groepen en
met actieve reizen of theater, dan ben je welkom om bij Nivo J&J je enthousiasme te gebruiken.
Hoor je graag bij de ouderen dan kan je ook een kinderkamp begeleiden.

Meer informatie kan je krijgen bij het Nivon: 020-4350717. Voor informatie en enthousiaste
verhalen kan je ook langskomen bij Rachel op nr 97.

Naam: Maria
Zoet las: Verkade chocola
Bijnaam: “pet tarantula”

Habitat: Unitas…en soms ook
 bijons. Habitus: zwart (all over,

behalve na het
douchen,

dan voorzien van nepleren
teenslippers) Ijzerwaar: 11 ringen

(waar?)Bijgeloof: reist niet zonder bescherm
-amulet .Geloof: Heksen bestaan wel ! En

vampiers natuurlijk.Film: Dracula (Bram Stokers)
Deugden: -in staatelkehoofdpijn te relativeren met
 schel gekrijs -zwaait lief naar Droevendalers-helpt
 bij het koken (om niet te hoeven afwassen)-staat
laat op zodat elke slaapkop zich een vroege vogel

voelt-aait kalende baraksgenoten zelfvertrouwen in
Erkenning: tijdens de Droevendaal vergadering anno
1999 Heiligverklaring: tja, Rome is niet zo snel, maar

misschien in Stonehenge of Transsylvanië?

Getekend:
Divine Sixty-
Nine
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Groen,groen Droevendaal

Droevendaal is ecologisch. Ons is de eer te
beurt gevallen, bewoners te zijn van de eerste
ecologische woongroep voor jongeren in
Nederland.
Op Droevendaal komen gezellige struikjes
waarin de mussen kunnen landen, zodat ze niet
meer in een ruk over Droevendaal hoeven te
vliegen (Ecologische hoofdstructuur). Voor
elke struik zal een bord van verantwoord
tropisch hardhout komen te staan waarin in het
mussisch, spreeuwisch, vinkisch en kraaiisch
staat: pas op voor de kat.

Met ronkende kranen is drie ton aan plastic
tonnen onder de grond gedouwd zodat we de
plee met regenwater kunnen spoelen. Het
schijnt dat er al iemand door z’n plee is gezakt
omdat die door de zure regen was aangevreten.
Verder zouden de voordeuren van verantwoord
tropisch hardhout worden, ware het niet,.. enfin
je kent het verhaal.  Kortom, het stelt dus niet
zo bijster veel voor, dat ecologisch wonen.

Daarom heeft onze onverminderd
revolutionaire Droevendaalse vrijheidscourant
het initiatief genomen tot de vorming van een
100% ecologisch Droevendaal. Hiermee zal
Droevendaal omgevormd worden tot het eerste
volledig onafhankelijk ecosysteem sinds de
komst van de Batavieren. Een eerste ruwe
schets voor dit project ligt thans voor u.

Een eerste voorwaarde voor een waterdicht
ecologisch systeem is een volledig evenwicht
tussen ingevoerde en uitgevoerde energie en
mineralen. Ingevoerde goederen en diensten
zullen moeten worden betaald met de
opbrengst van eigen producten. De import zal
hierdoor naar verwachting wel beperkt moeten
worden. Slechts als na gezamenlijk overleg
geen goede alternatieven kunnen worden
gevonden, zal import mogelijk zijn. Bij
benodigde artikelen kan worden gedacht aan
tandenborstels, toiletpapier, literatuur,
condooms, tuingereedschap, fietsen etc.  De
uitvoer zou kunnen bestaan uit agrarische
producten als aardappels, bossen
springbalsemien met fluitekruid, geroosterde
eikelkoffie, kippebout etc.
De tweede, wat pijnlijke, consequentie uit de
genoemde doelstelling is dat in dit nieuwe
100% ecologische Droevendaal slechts plaats
zal zijn voor grofweg 8 a 10 bewoners, die

middels een physieke test gevolgd door een
loting, kunnen worden gekozen. Diegenen
onder ons die niet in aanmerking komen
kunnen zich zo  bijtijds voorbereiden op het
zoeken van een nieuw onderkomen. Dit is
natuurlijk geen aangename maatregel, maar het
is onontkoombaar met het oog op een
harmonieus en duurzaam ecologisch
evenwicht.

Gas, water en elekriciteit zullen zo spoedig
mogelijk worden afgesloten. Voor water zullen
enkele pompen geslagen worden. Gas en
elekriciteit worden vervangen door
verbranding van hout. Aanvankelijk zullen
hiervoor die af te breken barakken dienst
kunnen doen (alle behalve de 3 die voorlopig
gehandhaafd worden), daarna kan worden over
geschakeld op de eigen houtproductie.

De huidige dieren populatie zal ecologisch
verantwoord worden herschikt. Het aantal
katten kan helaas niet groter zijn dan 4,
hooguit 5. Dit om de natuurlijke predatoren
van muizen en vogels ook een kans te geven
zich te vestigen. Deze herschikking zal zoveel
mogelijk door natuurlijk verloop plaatsvinden.
Mocht dit niet lukken kan een ruilcontract
worden gesloten met een Chinees restaurant ter
plaatse voor levering van bijv. rijst of pinda’s.
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Dit zijn zo wat eerste aanzetjes die kunnen
leiden tot een echt ecologisch Droevendaal. Bij
de Droevendaalse vrijheidscourant heerst groot
enthousiasme over dit fijne idee. Gezien de
oprechte ecologische doelstellingen van de

meeste van ons Droevendalers verwachten wij
niet anders dan groot enthousiasme voor dit
project. Met veel verwachting zien wij ook
jouw reactie tegemoet.

Hoe het plan ook vormgegeven gaat worden, wij staan pal op onze eis dat ons aller Henk bevordert zal
worden tot huismeester, vertegenwoordiger namens alle externe instanties en tevens toezicht zal

blijven houden op alle schoonmaakactiviteiten.


