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Vrijheidsstaatscourant

verschijnt op het juiste moment

Groenwerkdag 6 november

Vanaf de vorige Droevendalia is er genoeg gebeurd op Droef: een feest, rijp cq. rot wordende
mispels, een filmavond én een spelletjesdag in de Algemene Barak, een hele grote
groenwerkdag, een stroomonderbreking, een brandweeroefening... We willen in deze
Droevendalia en op de komende Droefvergadering van alles verslag doen. Ben je benieuwd?
Lees en/of kom op 1 december!
Namens het Dagelijks Woon Bestuur: Uw Burgemeester
Ps: For the non-Dutch
speakers:
have a look at the
Droevendalia
no. 61 (november
2004)
1 'Droef downunder' section on page 8.

Mispels op Droevendaal
Na de bouw zijn er op Droevendaal ruim 50 Mispels aangeplant. De Mispel is een beetje een
vergeten fruitboom en niet zonder reden: je moet ervan houden. De vruchten zijn alleen lekker (?) als
ze rot zijn. Vandaar ook de uitdrukking: Zo rot als een mispel. Dit jaar is het eerste jaar dat de
Mispels op Droevendaal vol vruchten dragen. Naast dat je ze zo kan eten, zijn ze erg goed te
verwerken in allerlei recepten. Eind oktober en begin november is de juiste tijd om ze te plukken of te
rapen. Afhankelijk van het weer zal dan een deel of alle vruchten af vallen. Voordat de mispels
kunnen worden gegeten, moeten ze rijpen. Daartoe worden ze op een koele, donkere plaats gelegd.
Het vruchtvlees wordt dan bruin, zacht en zoet. De mispel kan nu zo uit de hand gegeten worden,
door hem open te breken en het vruchtvlees eruit te zuigen. Doe dit bij voorkeur buiten; dan kunnen
de grote pitten en de stenige omhulsels, die daarbij in de mond komen, met een sierlijke boog
uitgespuugd worden. Een andere manier om de mispel te consumeren is hem rauw of gekookt te
verwerken in pudding, jam, wijn of gelei. Wil je ze snel eten: leg ze 24 uur in de diepvries, laat ze
ontdooien, wacht nog even en ze zijn precies rot genoeg. De smaak: zoetig, nootachtig en bovenal
melig.
Hierbij een achtergrond artikel over de Mispel en een aantal plaatjes voor de herkenning; verspreid
over deze Dalia staan diverse recepten.
Menno (81)

De mispel
Bron: Dolf De Ridder (http://users.skynet.be/dolfderidder/mispel.html/)
De mispel is een zeldzaam geworden vrucht die dreigt verloren te gaan uit ons erfgoed van
inheemse vruchten. Terecht mogen we de mispel een steuntje voor de winter noemen. Niet alleen de
voedende en medicinale waarde komt goed van pas komt in de koude en donkere dagen; ook het
harde mispelhout verwerkt tot wandelstok steunt tot op vandaag menig mens in de winter van het
leven ...
Plantkundig
De mispelaar
De botanicus Linnaeus gaf
aan de mispelaar de Latijnse
naam 'Mespilus Germanica
L.' omdat hij dacht dat die in
Duitsland van nature groeide.
Vermoedelijk hebben de
Assyriërs en de Babyloniërs
de mispelaar gecultiveerd en
is deze door de Romeinen uit
Klein-Azië
naar
Europa
gebracht.
De mispelaar behoort tot de
rozenfamilie
(Rosaseae).
Wereldwijd zijn er niet meer
dan
een
paar
dozijn
variëteiten.
In
dezelfde
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rozenfamilie zijn er nog twee geslachtsnamen die eindigen op mispel, nl. de 'dwergmispel' (geslacht
Cotoneaster) en de 'rotsmispel' (geslacht Amelanchier of krentenboompje). In België en Nederland
worden mispelaars slechts zelden gecultiveerd; ze komen vooral verwilderd voor. Openluchtmusea
gaan er zelfs prat op een exemplaar te bezitten !
De mispelaar is een uiterst zonminnende forse heester of knoestige boom die 1,5 m tot 6 m hoog kan
worden. Wilde exemplaren hebben takdoorns, de gecultiveerde exemplaren zijn meestal
ongedoornd. Kenmerkend zijn de langwerpige gaafrandige bladeren met korte steel die van onderen
viltig zijn, net als de twijgen. De mispelheester of boom is zelfbevruchtend zodat er geen twee
exemplaren voor bestuiving nodig zijn. De
mispelaar bloeit bijzonder mooi in mei-juni. Op het
einde van de twijgen verschijnen zoetig geurende
Samenstelling per 100 g rauw vruchtvlees
alleenstaande grote bloemen. Met hun witte kroon
lijken ze wat op kleine wilde rozen. De
(zonder vel en pit) 1-2
mispelheesters of -bomen houden van overvloedig
zonlicht en een kalkrijke, niet te natte grond. Pas na
Energie 42 Kcal
drie of vier jaar geeft de struik vruchten.
Water

De mispels

Vet

Uit de prachtige bloemen komen de goudbruine
vruchten, zo groot als een walnoot. Omdat de
mispel vijf pitten bevat (en niet één zoals de bv. de
kers) klasseert men de mispels bij de
'samengestelde steenvruchten'.
De vijf grote kelkslippen van de bloem vinden we
terug op de mispelvrucht die hiermee gracieus
wordt getooid. Het zijn de vijf lichtantennes van de
bloem en de latere vijf rozijnachtige pitten in de
vrucht.
Heel typisch is de diepe holte bovenop de mispel
die omringd wordt door de kelk van de afgevallen
bloem.

60,2 g (2 : 74,5 g)
Sporen

Suikers (monosach.)

8,6 g (2: 10,6 g)

Ballaststoffen

8,3 g (2: 10,0 g)

Eiwit

0,7 g

Natrium

6 mg

Kalium

246 mg

Calcium

30 mg

Magnesium

10,5 mg

IJzer

0,49 mg

Koper

0,17 mg

Fosfor

28 mg

Begeerd in de Middeleeuwen
Mispels waren zeer begeerd in de Middeleeuwen;
men vond ze terug op vele landerijen en
erfgoederen. De mispels werden gewijd aan de god
Kronos (Grieken) en Saturnus (Romeinen). De
mispels werden ook medicinaal gebruikt (zie
verder). In de middeleeuwse heraldiek vinden we
dikwijls de mispelbloem terug. De vijf smalle, spits
toelopende, golvende bloembladen tooien vele
wapenfiguren. Kenners wijzen er op dat de
mispelbloem op de wapenfiguren niet mag worden
verward met het vijfblad en de Gelderse roos.

Zwavel

16,6 mg

Chloor

3,1 mg

Zuur-base balans
Vitamine C

6,0 milli-equivalenten
2 mg (2)

1

McCance & Widdowson, 1969. The composition of
foods. Medical Research Council, Special Reports
Series No. 297. SBN 11 450005 3.
2

Voedingsmiddelentabel Jan Dries.

Het harde hout van de mispelboom werd
ondermeer gebruikt voor tanden in raderen en
getande houten cilinders voor molenwerk en tot op vandaag voor wandelstokken. De mispelaar
steunt dus letterlijk de mens in de winter van het leven via zijn hout en via de voedzame vruchten.
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De mispel : uitgelezen wintervoedsel
Mispels zijn aanvankelijk zeer hard: je kan
er letterlijk je tanden op breken. Ze worden
pas eetbaar één lekker als ze overrijp of
'beurs' zijn. Vooral na de eerste nachtvorst
(november) worden de vruchten zachter en
krijgen ze meer smaak. Het vruchtvlees
moet dus week worden, in de volksmond
'rot' worden. Denk aan de uitdrukkingen die
we ook in Van Dale terugvinden : "Zo rot als
een mispel" en "mispelrotte uitvluchten".
Veelzeggend is dat in het Engelse
taalgebruik, de mispel of de 'medlar' ook wel
eens betiteld wordt als "0pen-Arse Fruit". In
Centraal-Europa zou er een raadseltje
bestaan
voor
de
nietsvermoedende
consument : "Vijf harten, vijf staarten, prik in
het hol, raad eens - wat is dat ?".
Mispels vallen vrij laat van hun takken in de
winter. De natuur schenkt ons met deze laatste herfstvruchten (november-december) extra
voedzame nectar vol gecapteerd licht om de kouder en donker wordende dagen in te zetten. Vereten
we niet dat de mispelaar een zonneklopper is; hij groeit het best op zeer zonnige plaatsen en op een
kalkrijke, niet te vochtige grond.

Nieuws van de Algemene Barak Commissie
Hallo allemaal! De Algemene Barak is er weer
geheel en al voor alle Droevendalers! Vanwege
vakanties en dubbelboekingen van
commissieleden voor het Droeffeest is het even
rustig geweest, maar in dit nieuwe studiejaar
zijn we weer helemaal fris van start gegaan.
Hier een update over de gang van zaken.

mensen zou je denken, maar dat is helaas niet
zo – op korte termijn zijn we op zoek naar een
nieuwe secretaris en blijven helpende handen
nodig. Als je interesse hebt, spreek dan
gewoon een van ons aan!
De Ruimte
In de afgelopen tijd is er niet stilgezeten door de
klusafdeling van de ABC. We hebben inmiddels
zoveel stoelen, tafels, banken enzovoort, dat
we bijna kritisch kunnen zijn over wat we er
neer zetten. Zo zijn we inmiddels in het bezit
van een heus orgel, dat er niet alleen geweldig
uitziet maar het ook nog doet, met speciale
dank aan Bas (39). Waar we minder tevreden
over zijn is de verlichting in de AB. We werken
eraan, maar zullen sfeervolle oude lampen
zeker niet afslaan! Bovendien is de ABC
naarstig op zoek naar een nieuwe voetbaltafel!
Het opberghok staat inmiddels vol met spullen
en is dus erg functioneel. Echt fleurig is ‘ie
echter nog niet, dus vandaar dat we op zoek
zijn naar creatievellingen die zich daar wel op

De Mensen
Iedere keer dat er een Droevendalia uitkomt is
er wel weer iets te melden over vernieuwingen
in de commissie. Op dit moment zijn we vooral
euforisch over de komst van maar liefst 2
nieuwe mensen in de ABC. Allereerst Giel (35),
die al druk is in de Koffiebarak, maar eindelijk
Lisette van haar dubbelrol verlost door de taak
van penningmeester op zich te nemen. En dan
is er nu ook Maja (33), die zich als Algemeen
Lid overál mee gaat bemoeien. Precies wat we
nodig hebben! Ook de oude vertrouwde Merijn
(69) is weer terug in het land en hij heeft al
aangegeven dat ‘ie zich wel weer es wil
bezighouden met de Droeflounges. Genoeg
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willen storten! Een fotowand met Droeffoto’s
zou erg leuk zijn, maar een mooie schildering is
natuurlijk ook niet mis. Voel je je geroepen,
meld je dan vooral! Ook de trap naar het
zoldertje mag versierd worden!

spelletjesavond van het jaar was erg gezellig en
ook de filmavond bleek een succes. Die 2
dingen houden we er dus zeker in. Gewone
gezellige hangavonden met muziek en het
aloude Droefeten gaan er ook dit jaar weer
komen en we hebben allerlei plannen voor
verrassende nieuwe activiteiten. Maar wat we
vooral willen is dat Droevendalers meer gebruik
maken van de dingen die aangeboden worden,
dus als slot van dit stukje wil ik jullie allemaal
oproepen vooral te komen buurten in de
Algemene Barak. En als je vindt dat er niks
leuks gebeurt, kom dan de commissie
versterken en verander er iets aan of gebruik
onze brievenbus als ideeënbus (nummer 77 en op de bus staat “gemeenschapsruimte”)!
Ook kun je altijd in samenwerking met ons een
toffe dag of avond in elkaar zetten. Mocht dat
allemaal te veel energie kosten, dan kun je
vanuit je bureaustoeltje ook even een mail
sturen met tips en op- of aanmerkingen naar
algemenebarak@hotmail.com. Schroom niet,
want alleen zó wordt het voor iederéén leuker!

De Activiteiten
In de AB kun je acrobatieklessen (maandag) en
yogalessen (dinsdag) volgen. Ook kun je de AB
zelf huren voor een eigen activiteit (feest,
borrel, workshop, enzovoort). Daarvoor moet je
wel even langs Babs (107), die de agenda
beheert en je de voorwaarden uitlegt. Helaas
zijn er wat regeltjes verbonden aan de huur, om
de kans op overlast voor omliggende barakken
te minimaliseren. Maar wat doet de ABC zelf en
wat wíllen we gaan doen? De eerste
Beste mededroevendalers, ik, Giel van der
Linden, ben de nieuwe penningmeester van de
ABC en mij is gevraagd om mezelf voor te
stellen aan, nou jullie dus. Bij deze. Ik ben een
tweedejaars Bioloog en woon al m'n hele
studietijd op Droef. Voor de trouwe klanten van
de Koffiebarak ben ik misschien een bekend
gezicht, ik ben die lange met dat lange haar.
Hoe ben ik in de ABC verzijld geraakt? Het
verhaal: Ik was dus lid van de
Droeffeestcommissie (hoe dat kwam??) waar ik
samen met Fransel voor een stukje creativiteit
zorgde. Mijn belangrijkste taak was namelijk de
vormgeving van het nieuwe logo. In die zelfde
feestcommissie zaten ook Lisette en Ieme, de
voorzitter en secretaris van de ABC. Dit
geweldige duo heeft mij toen benaderd om de
nieuwe penningmeester te worden, vandaar.
Nou eens kijken of die creativiteit van mij ook
van pas komt bij dat boekhouden...

Groeten van Lisette (105)

Hallo! Ik ben Maja en ik zit sinds kort in de ABC.
Een laatbloeier, want intussen kom ik in
aanmerking voor de geuzennaam Droef-fossiel. Ik
stam nog van voor de Grote Wederopbouw. In ’96
bij Zum Alten Brauhaus/Barracuda (81) begonnen,
momenteel gestrand op Baradijs (33). Ik heb
biologie gestudeerd en ben dan ook erg blij met
mijn uitzicht op vijver en vissende ijsvogel. Met
mijn voorliefde voor spelletjes, mooie films,
knutselen, gezelligheid en dans (veel dans!) hoop
ik mij uit te leven op de AB. Uiteraard samen met
U, Kameraden!

De Algemene Barak zoekt:
- Een Gloednieuwe Secretaris
- Een of meer creatievelingen om het
opberghok en de trap op te fleuren
- Gezellige (desnoods lelijke) lampen
(die nog werken als t even kan)
- Helpende handen en mensen met
ideeën voor activiteiten in de AB
- Een (niet te dure) voetbaltafel
Kom langs met jezelf & je plannen bij
Lisette (105) of Ieme (103)
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Afrekening Droeffeest 2004
Hier is ie dan, de (geconsolideerde) financiële
afrekening van het Droeffeest 2004. Wij
hebben geprobeerd er een leuk feest van te
maken, met workshops, bandjes, feestjes en
véél eten en drinken, en dat allemaal binnen
een passend financieel plaatje. Of het feest
zelf geslaagd is laat ik ter beoordeling van
jullie, maar met de financiën is het goed
gekomen, zoals je helemaal onderaan de tabel
kunt zien. Deze afrekening wordt ter
goedkeuring aangeboden in de
Droefvergadering van 1 december, dus heb je
vragen, kom ze dan even stellen. Ik heb een
paar punten welke ik wil toelichten.

neemt het Woonbestuur er een aantal over
voor het welkomstpakket voor nieuwe
Droevendalers.
Het Droefgarantieplan, waarbij alle barakken
van tevoren geld inleggen en dit terug krijgen
na afloop van het feest, heeft ons geholpen
uitgaven te doen voor het feest zonder dat we
dit uit eigen zak hoefden voor te schieten, ons
werkkapitaal dus. Overigens was dit jaar voor
het eerst dat alle barakken hebben meegedaan
en ook dit geld hebben teruggekregen. Nieuw
ook dit jaar was dat we een stroomgenerator
en een koelkar hebben moeten huren. Dat was
dan ook de reden dat de drank perfect gekoeld
was... Tot slot wil ik nog even de aandacht
vestigen op de Droefbekers: deze zijn vorig
jaar aangeschaft uit de winst van het feest en
het Droefgarantieplan, dat om die reden niet is
teruggegeven. We zijn dit jaar een aantal
bekers kwijtgeraakt, en ikzelf ben er ook al in
ons keukenkastje tegengekomen, dus we
hopen maar dat we deze bekers op het
volgende Droeffeest weer mogen terugzien.
Dat hiervoor overigens wel statiegeld is
betaald, verklaart de winst van dit jaar
grotendeels. Helemaal onderaan de tabel vind
je dan ook het eindsaldo van het feest en van
de Droeffeestrekening, welke ter beschikking
komt van het volgende Droeffeest.

We hadden dit jaar fantastische sponsors van
groenten: te weten de Goudsbloem (van de
groentepakketten) en diverse tuiniers op
Droevendaal die hun pompoenen, courgettes
en weet-ik-wat-nog-meer hebben aangeboden
voor de maaltijd op het grote grasveld.
Bijzonder veel dank daarvoor, want niets
smaakt zo goed als zelf verbouwde groente,
niet waar?
Dit jaar hebben we gepoogd een eenduidig
bonnensysteem te maken voor de verkoop van
drank en eten. Vast voor verbetering vatbaar,
maar wat ons betreft geslaagd in de opzet. Van
het geld dat we overhielden van de verkoop
van de bonnenkaarten hebben we maar liefst
tien bands en DJ’s kunnen laten optreden,
waarbij gezegd moet worden dat de bands
voor véél minder geld dan gebruikelijk is
hebben opgetreden, omdat ze Droef zo’n leuke
plek vinden dus. Datzelfde gold voor de
workshops, welke zelfs geheel kosteloos zijn
gegeven. Oneindig veel dank dus hier voor…

Overigens is het komende zomer vijf jaar
geleden dat de nieuwbouw van Droevendaal
werd opgeleverd, wat mij op zich wel een
reden tot een feestje lijkt. Heb je zin om dan, of
na de zomer, mee te helpen met de organisatie
van het Droeffeest, laat dit dan even weten aan
Maria (69) of Lisette (105), die voor de
overdracht en start van de nieuwe commissie
zullen zorgen.

Karin en Fransel hebben dit jaar al heel vroeg
bedacht hoe ze ‘hun’ T-shirts en tasjes wilden
gaan verkopen. Het is erg tof geworden, tot
diep in de nacht zijn er shirts, polootjes en
tasjes verkocht, die nu nog in al hun vormen en
kleuren en motiefjes zijn te bewonderen op de
lijven van de nieuwe eigenaren binnen en
buiten Droevendaal. Helaas zijn we wel blijven
zitten met een behoorlijk aantal tasjes.
Ondertussen zijn deze te verkrijgen bij de
Koffiebarak voor een schappelijke prijs en
Droevendalia no. 61 (november 2004)

Het was mij een waar genoegen,
namens de Droeffeestcommissie 2004,
(Ieme, Evert, Koen, Maria, Willeke, Karin,
Fransel, Giel, Bas, Eefje, Lisette, Arnoud en
Loes),
hasta la pasta, Maarten (45).
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Afrekening Droeffeest 2004
kosten
activiteiten

P.A.
zangset
licht
onkosten bands
drank & eten
bands
workshops
feestjes
subtotaal
algemeen
podiumbouw
generator podium
huur CAID
versiering &
materiaal
benzine &
electriciteit
telefoonkosten
koelkar drank
posters
subtotaal
inkoop
drank & eten
shirts
tasjes
druk- &
verkoopkosten
wisselgeld
subtotaal
overig
kosten
organisatie
vergunning APV
subtotaal
totale kosten
inkomsten
verkoop

drank & eten
shirts
tasjes
wisselgeld
subtotaal
totale inkomsten
resultaat

kosten
inkomsten
saldo
saldo vorig jaar
eindsaldo Droeffeestrekening

begroot
04
150
100
50
200
350

afrekening
04
150
100
50
270
350

80
100
1030
20
150
10
100

0
96
1016
26
150
13
48

30

25

15
150
5
480
2643
244
500
0

0
150
4
415
2320
248
486
114

80
3467
230

96
3264
253

0
230
5207

40
293
4989

begroot
04
4178
510
525
80
5293
5293

afrekening
04
4549
530
102
0
5181
5181

5207
5293
86

4989
5181
192
80
272
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Droeffeest 2004. Meer foto's op
www.droevendaal.nl -> Foto's -> .....

Droef DownUnder
Hello, welcome on Droevendaal!
More foreigners -besides the Dutch and Flemish- are coming to this independent nation of
Droevendaal, we have to see how to keep you informed about what is going on. Anyway, as a start,
on this page we summarized some points that - in our opinion - make this place so special. And there
is an interview with Judith of '105.
History
In 1977, the nowadays Wageningen University placed 24 green barracks on the
Droevendaalsesteeg. This was meant as an emergency solution, the intention was to demolish them
after 15 jears. In 1982, 15 more barracks were added.
But in the 15 years that where originally given to the project, a special kind of community had
evolved. Including vegetable gardens, goats, chicken, piglets and cats, but also a special feeling to
live on Droevendaal.
The inhabitants wanted to keep this Droevendaal, and after years of discussion with the owner
SSHW, environmental groups and the community of Wageningen, in 1997 the decision was taken to
rebuild Droevendaal.
In 2000, we saw the result: another idea of 'barracks', build by environmental friendly standards. Also
special things were arranged for the inhabitants: it is (until now) the only SSHW complex were a
corridor can decide (between certain borders) who will come to live with them, and a part of the
maintenance of the area itself is also done by the inhabitants.
Activities
Inhabitants are volunteering in activities. That can be spontaneously for a single time or more
structured, organized in different groups:
• The Common Barrack Group (in Dutch: ABC) , who takes care of our central meeting point and
from time to time organizes something. It is also used for other, regular activities (fe. at this
moment acrobatics and yoga)
• The GreenGroup (GG), takes care of the public vegetation on Droef
• The PartyGroup, organises one or two big parties a year; the last Droefparty was in September.
This group is almost refreshed after every party
5 inhabitants of the complex have been chosen at the community-meeting to be the Daily Living
Counsel (In dutch: DWB), to organize smaller or bigger things, stay in touch with everybody and to
represent Droevendaal towards the SSHW and in the SFO (society of SSWH-renters).
You see: the Dutch like to organize! If you want to join or organize something yourself, just ask
somebody in one of the groups and see what happens ..
One of our communication means is the Droevendalia, the quite randomly appearing magazine that
you are reading now. If you have any suggestions about what you would like to read, or even better:
what you would like to write, please contact us!
Contact information:
Common Barack Group: Maarten, 107
Green Group: Jurgen, 43 (Jurgen.Herman@wur.nl)
Daily Living Counsel and Droevendalia: Luc, 37 (LST@dds.nl)
Ps: if you need chocolate of café, visit the fair trade shop (Koffiebarak) at '35: open from 10 to 10 if
somebody is at home and available. Especially the Max Havelaar Chocolate (taste: praline) is
wonderful!
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Droef DownUnder
Recently, the SSH-W decided to allow foreign students to rent rooms on Droevendaal. Although there
already was a small group of foreigners sub renting we can expect the number of students to
increase in the future. “Time to ask a foreign student’s opinion on Droevendaal”, we thought. Judith
Mendoza Aransay (105) from Spain was kind enough to spend some of her free time on a Sunday
afternoon to provide us with:

A foreigner’s perspective on Droevendaal
What are you studying in Wageningen?
I’ve been doing the Msc program Organic Agriculture at the university since September 2003. Before
that I did a five year study of Biology in Salamanca in Spain with a specialization of fytopathology and
vegetable biotechnology. I’ve also been to University of Swansea in Wales for a year for the Erasmus
program.
Okay, so how’s your study going so far?
OK. I’m working on an experiment with plants for my thesis. This week I will harvest the plants, so
then I will know if I have good results.
How did you hear of Wageningen University?
A friend of mine had been to Wageningen for the Erasmus program and she was very positive. She
showed me the website of the university and I decided to apply for a master here. I didn’t have a
diploma for the English language which was compulsory but when I said that I had studied a year in
Wales they decided not to make a problem out of it.
Your boyfriend, Giuseppe, was also studying in the Netherlands, right?
Yes, he was following history courses at the University of Groningen for the Erasmus program. But
he’s finished, now, and gone back to Salamanca.
You came to live on Droevendaal in May 2004 so you didn’t come here immediately.
No, I first lived at Rijnsteeg, on the fifth floor. The people there were ok, but they wanted me to keep
my cat, Carciofina (vertaald: “artisjokje” uit het Italiaans, ed.) inside my room because they didn’t
want her in theirs. And seventeen square meters is too small for a cat to live in. I used to let her on
the balcony, sometimes, but then she could go anywhere via the fire stairs and still go into other
people’s room through the windows.
So you decided to find another place?
Yes. When I asked the SSH-W they gave me a room at the Haarweg but it was on the second floor
and the people there didn’t want a cat either. My friend, Ana, used to live at 99, so I had already seen
for myself that Droevendaal would be ideal for Carciofina. Then I saw a note for a room for sub rent
at 107, so responded, and they chose me. When the girl of the room came back I moved to the
neighbors at 105.
So how do you like living here so far? What are the good and bad points of Droevendaal?
I like it a lot! It’s nice for Carciofina that she can go outside, and I also like the big living room and
kitchen. It really helps to build a good relationship with your housemates because you don’t have to
stay in your room al the time. I also love the garden with the chickens. It’s like living in the
countryside.
The main bad thing is definitely spiders! Especially the big ones that walk really fast are horrible! The
wasps were not very nice either. And Droevendaal can be very far away when you come back from a
party, very late and it’s raining. But because it’s far away from the city Droevendaal is very calm, and
I like that too.
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Droef DownUnder
Yeah, I guess the weather would be a lot worse here compared to Spain.
Well, we have rain too. And Swansea was a lot worse than the Netherlands.
Here in the Netherlands, Droevendaal is quite unique. Do they have similar student complexes
in Salamanca?
Not really. The students there all live in different apartments spread over the city. You can live in a
University residence but it’s very different from Droevendaal.
And in the rest of Spain?
Maybe. Some cities have big student complexes but I don’t know if they have something like
Droevendaal. In Swansea I lived in similar place in a forest. It was called Hendrefoelan. It was very
nice.
So, I assume you approve of the decision of the SSH-W to allow foreigners to live on
Droevendaal.
Definitely. I think, with or without the Socrates-Erasmus program, a lot more foreigners are going to
come to Wageningen, and not just for a few months but for longer periods as well. Many of these
people want more then a roof over their heads in some corridor; they’d like to live in a nice house
where they can build a social life and meet Dutch people.
So would you advice all foreigners to come and live at Droevendaal?
Sure, Droevendaal is a nice place for everyone to live , including cats, and chickens!
Thank you for this interview!
Maarten, 107
Pannenkoeken met Mispelpuree
't Is maar dat u het weet...
Mispels werken sterk laxerend. Eet er niet te
veel (van), want u kunt er duizelig van worden.
Mispels verlichten menstruatiepijn.
(http://www.neerlandstuin.nl/struiken/mispel.html)

Benodigdheden voor 4 personen:
8 pannenkoeken
12 mispels
8 speculaaskoekjes
4 dl room
2 eigelen
4 eetlepels Drambuie
bruine suiker
Bereiding:

Meng het vruchtvlees van de mispels met de speculaaskoekjes
Laat even trekken en besmeer de pannenkoeken met het mengsel
Plooi ze en leg ze in een ovenschotel
Klop de room halfstijf en meng ze met de eigelen en de Drambuie
Giet over de pannenkoeken en doe er bruine suiker over
Plaat in de oven onder de grill
Serveer wanneer de saus gegratineerd is
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Op bezoek bij... 59
Om te peilen wie onze medeDroevendalers nou eigenlijk zijn, togen we naar een willekeurige barak in dit geval: 59 -, om met onze vlijmscherpe journalistieke instincten, de bewoners genadeloos te
ontleden.
Van de drie banken die in de woonkamer staan, zit er eentje wat oncomfortabel. Twee zijn door ons
zowel om te zitten als om in te liggen goedgekeurd: zacht, verend en rustgevend. Net als de grijze
poes trouwens. Een TV, gecompliceerde stereo-installatie en ca. 60 Cd’s complementeren, naast de
afwas in het afdruiprek, de eerste indruk.
Deze zomer hebben er een paar kamers leeggestaan, maar sinds twee weken zit '59 weer helemaal
vol. De huidige bewoners zijn: Madelon, Freek, Renske, Bart, Daantje en Fedde. Het “via-via” aan
een kamer komen op Droef lijkt vooral via Freek te gebeuren.

5/6de van ‘ 59, in hun nieuwe high-tech kippenhok
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Hoewel de sociale structuur nog moet uitkristalliseren en stabiliseren gaat het schoonmaken en
afwassen tot dusver vanzelf goed. Er is voorzien in een sta- en zit WC, dat weer aanleiding geeft
voor theorieën over mannelijk en vrouwelijk wc-gebruik en - schoonmaakgedrag.
Van een redelijk carnivorisch foerageerpatroon in een recent verleden is de vraag gediversifieerd met
een vegetarische en een veganistische niche. Bij het koken wordt er wederzijds rekening met elkaar
gehouden. Het koopgedrag is goedkoop maar soms ook biologisch.
Gedronken wordt: zwarte thee door één individu, kruidenthee of sojamelk door enkele anderen en
koffie (met melk&suiker) door weer anderen. Er is een matig gebruik van C2H5OH, afgezien van een
enkele uitschieter. Drie en een half van de zes bewoners roken, dat is dan ook toegestaan in de
keuken.
In de moestuin doet vooral het kruidengedeelte en de planten met de mooie smalle getande bladeren
het goed. De laatste om in gedroogde vorm uit te delen aan (toekomstige) vrienden en bezoek.
Streven is om altijd wat op voorraad te hebben. Ook groeien er asperges, rode bessen, aardbeien
en druiven (er staat 35 liter wijn te gisten).
Andere ambachtelijke acties zijn wat scoubidoo-tjes, een breiwerkje, een vaak gebruikte
broodbakmachine, en lovende verhalen over cakes, appeltaarten, appelmoes, en chutneys (en met
name een mango-dadel-gember-rozijnen chutney). En plannen om binnenkort hanen te gaan
slachten.
De gemiddelde muziekkeuze is een mengsel van van oude hippiemuziek, reggae en psalm-achtige
gezangen, en op zijn tijd stevige afwasmuziek. Twee bewoners spelen dwarsfluit.
Over het geheel maakt het een erg gezellige indruk.
Naar mening van een van de aanhangsels is er sprake van een identiteitscrisis: wat is er nog na de
blowbarakfase?
Gezellig is het zeker: vooral met Majong, Cathan en schaken en incidenteel een kampvuurtje. Tijdens
ons interview komt iedereen die toevallig thuis is er gezellig bijzitten, en ook tijdens de foto-sessie is
iedereen coöperatief en iewat melig. De '59-ers zijn trots op hun nieuwe kippenhok, op hun nieuwe
SSHW-oven (resultaat van een jaar zeuren), op hun grote tuin en hun bijna zo grote muurschildering,
en bovenal: op hun gezelligheid.
Als wensen hebben ze een Droefkroeg waar je bv op vrijdagavond gezellig thee kunt drinken,
minder schimmel in de douche, steviger muren, minder huur (“de prijzen zijn asociaal verhoogd”) en
“minder lompe plantsoenwerkers”.
Er is één absoluut verbod: huisrelaties. De helft heeft trouwens al een aanhangsel.
Met andere woorden: als we al niet zo fijn woonden, zouden we er zo bij willen komen!
Fleur (47) en Luc (37)
Toetje met Mispel
De basis voor drie tot vier personen is een ruime pond rotte mispels. Was de mispels, doe ze
per vijf in een zeef en druk ze daar met een houten lepel doorheen. Schraap het vruchtvlees
van de onderzijde van de zeef. Voeg een scheutje slagroom toe en wat vanillepoeder of -suiker.
Maak een custardvla van een halve liter melk, laat die afkoelen en roer dit door de mispels.
Breng op smaak met citroen- of sinaasappelsap, suiker en vanille. De luie kok kan ook kant en
klare vanillevla nemen in plaats van custardvla. Schep het mengsel in bakjes en laat het in de
koelkast door en door koud worden.
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Nieuwe Groencommissie
Sinds kort vormen wij, twee jonge frisse knapen met een groen doorworteld hart, grootgebracht
onder de namen Jurgen en Merijn, de nieuwe groencommissie. We studeren allebei Bos- en
Natuurbeheer, houden van bowlen en hebben een gezonde interesse voor groene filosofische
vraagstukken. Verder verzamelt Merijn groene postzegels en Jurgen lege groene aanstekers.
Hoewel wij beide enthousiaste aanhangers zijn van het klapstoelbeheer (kíjk die kat maar uit de
boom!) snappen wij toch ook wel dat “What the fuck berenklauw!” een beetje te ver gaat. Dit soort
dwaalsporen worden dankzij het groenplan binnen de perken gehouden. Eigenlijk zou je kunnen
stellen dat het groenplan onze bijbel is.
Voor de mensen die nieuw zijn op Droef: De groencommissie ontfermt zich over het algemene groen
op Droevendaal. Alles wat groeit, bloeit en bladeren draagt wordt door ons ‘beheerd’. De
wegbermen, houtwallen, en knotwilgen rond het veldje vallen binnen dit algemene groen.
Verder overleggen we met de SSHW en de hoveniers over het gevoerde beheer en vormen we een
spreekbuis van de bewoners naar hen toe. Is er dus ooit iets niet in orde of heb je vragen die aan de
hoveniers of SSHW gericht zijn dan kan je daarvoor bij ons terecht.
Het is inhumaan al deze woeste arbeid enkel met zijn tweeën te verrichten. Wij delen het werk graag
met jullie! Een aantal keren per jaar organiseren we daarom een groenwerkdag waarop bijvoorbeeld
de wilgen worden geknot of berenklauw wordt gestoken. Alle groene vingers zijn van harte
uitgenodigd om ons op die dagen te komen helpen. Momenteel zijn we bezig met het samenstellen
van een email-lijst om jullie op de hoogte te houden van onze activiteiten. Wil jij er ook bij horen,
stuur ons dan een emailtje!
Heb je zomaar vragen, suggesties of ergernissen over het algemene groen (of over raskippen), dan
kan je ons uitnodigen voor een kop koffie en een goed gesprek.
De groencommissie is er voor jullie.
Hackensaw forever!

Jurgen (43), Jurgen.Herman@wur.nl

Merijn (69), Merijn.Biemans@wur.nl

Mispeljam
Benodigdheden:
2 KG RIJPE MISPELS - 2 CITROENEN (SAP EN SCHIL) - 0,5 L WATER
750 G SUIKER - 1 THEELEPEL SPECULAASKRUIDEN.
(rijpe mispel = zachte mispels, of je wacht of je vriest ze 24 uur in)
Recept:
Was de mispels, kook ze een half uur en druk de vruchten met de bolle kant van een
pollepel door een grove zeef. Voeg de overige ingrediënten aan de mispelmoes toe
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en kook het geheel
in tot jamdikte.

Witte illegaal op Droef
Menigeen zal zich wel eens afgevraagd hebben wat de herkomst van het witte wollige knuffelschaap
is dat deze zomer regelmatig ons Droefgras at. Mits anoniem (vanwege de vele inspectiediensten in
ons land) wilden enkele verantwoordelijken wel toelichting geven op de herkomst en de toekomst van
'Kebabje'.
H. te 43:
"Kebabje werd geboren op een boerderij ergens in Nederland, samen met 2 broertjes of zusjes. De
moeder wilde er echter maar één lam verzorgen, dus de boer en boerin hadden erg veel werk met
het handmatig bijvoeren. Gelukkig werd er een adoptiepapa gevonden: F. te 97.
In een zwarte doos hebben we Kebabje naar Wageningen gehaald. Hij was nogal aanhankelijk naar
mensen toe, liep als een hondje achter je aan. Heel lief ja.
Hij had geen oormerkje, en mocht dus eigenlijk niet zijn oorspronkelijke bedrijf af. Daarom is 'ie ook
illegaal, en wil ik anoniem blijven. Na een paar dagen op 43 is 'ie verhuisd naar 97. Ik ben nog wel
eens met 'm gaan wandelen, 'ût fan hûs' zoals we dat noemen."

F. te 97:
"Wij hebben 'm een hele tijd gehad. De reden dat ik 'm wilde, was puur efficiënt: om ons gras in vlees
om te zetten. Vandaar ook de naam.
De eerste paar weken heb ik 'm speciale poedermelk bijgevoerd, daarna heeft 'ie het succesvol
gedaan op een dieet van alleen gras. Verder had 'ie een beetje water en aandacht nodig, met name
peetoom K. van 105 en huisgenoot S. hebben daaraan bijgedragen.
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Een keer heeft hij maden gehad, dat hebben we opgelost door hem te scheren en in de zon te
zetten. Verder geen problemen.
Het lammetje had een heel lief, mensengericht karakter. Hij was erg knuffelbaar en is ook nooit gaan
'bokken'. Hij ging zelfs mekkeren als je 'm riep met de naam 'schaap'.
Ja, hij stond ook wel eens in de weg of spande het touw aan als je erlangs wou fietsen. Veel
voorbijgangers vonden het wel leuk, een schaap, dat kom ik in de keuken horen. Hij was
wereldberoemd op Droef.
Mijn oorspronkelijke idee was om 'm zelf te gaan slachten, maar ik heb al problemen met een konijn,
dus toen het dichterbij kwam wou ik het liever uitbesteden.
Daarnaast hadden we toch het idee dat hij toch een beetje alleen en verloren was. Daarom hebben
we 'm uiteindelijk laten meelopen met de kudde op de Wolfswaard, het grote huis in de uiterwaarden
van Wageningen."
H.:
"De eerste paar dagen gedroeg hij zich erg vreemd, was eigenlijk niet zo geïnteresseerd in andere
schapen, liep meteen naar mensen toe als die in de buurt waren. Daarna was hij nog steeds een
beetje gedragsgestoord.
Een deel van de kudde is naar een handelaar gegaan om geslacht te worden. Kebabje was nog iets
te licht, nu mag die nog de winter doorgroeien om waarschijnlijk in februari geslacht te worden. Hij
loopt ergens op een weide in Wageningen, naar verluidt met een ooi-oormerkje. Hij is dus legaal
geworden en administratief van geslacht veranderd. Waarschijnlijk heeft 'ie nu een identiteitscrisis.
Maar goed, als je 'm toevallig tegenkomt, geef 'm maar een knuffel van mij!"
L. te '37
Mispelgelei
1 kg heel rijpe mispels, in vieren gesneden
4 eetl. sap van citron vert
± 500 gr suiker
Doe de mispels met 2½ dl water en 2 eetlepels citroensap in een pan, breng aan de kook en
laat 1 uur zachtjes sudderen tot de mispels helemaal zacht zijn.
Bekleed een zeef met passeerdoek en zet hem op een kom.
Giet de inhoud van de pan in de zeef, dek de mispelmassa met af een stuk plasticfolie en zet
hierop een passende pan, gevuld met water.
Laat de mispels zo 12 uur uitlekken.
Meet het gefilterde sap af en reken 250 gr suiker per ½ liter sap.
Smelt de suiker met 2 eetlepels citroensap al roerend in een pan met dikke bodem.
Voeg het mispelsap toe en breng aan de kook.
Laat 15 minuten inkoken en schuim regelmatig af.
Doe de gelei over in brandschone, met heet water omgespoelde potten, sluit ze af en zet ze
omgekeerd op een doek om af te koelen.
Bewaar de potten donker en droog.
Mispelgelei heeft een fijne, iets rinse smaak en is zeer geschikt om te serveren bij een
kaasplateau, bij wild en bij zoete desserts als panna cotta en crème brûlé.

Droevendalia no. 61 (november 2004)

15

Toer de Droef, 24 juli 2004
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Deze Droevendalia kwam tot stand met dank
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Krokante flensjes met een mousse van mispels
Ingrediënten
Nodig voor vier :
1/2 dl melk
150 g bloem
3 eieren
250 g platte kaas
3 dl suikersiroop
2 kaneelstokken
zwarte peper
4 appels Schone van Boskoop150 g suiker
5 kg mispels
2 sinaasappelen
2 dl room
1 citroen
2 soeplepels Luikse siroop
Stappen
De mousse bereiden. De mispels, de in grote stukken gesneden gewassen
sinaasappels en de kaneelstokken in een stoofpot doen. De ingrediënten onder
water zetten en onder deksel 3 uur laten koken. Haal de inhoud door een zeef met
een neteldoek. Schil de appels, verwijder het klokhuis en snijd het vruchtvlees in
blokjes. Doe de appels, suiker en het vocht van de mispels in een pan en kook de
appels gaar. Mix de ingrediënten, laat de massa in de koelkast opstijven en spatel
er 2 dl geklopte room door.
Bereid de flensjes. Meng bloem met eieren, melk en een snuifje zout. Laat het
beslag een uurtje rusten en bak dunne pannenkoekjes. Droog de pannenkoekjes in
de oven.
Maak de sorbet. Meng platte kaas met suikersiroop en een weinig citroensap.
Draai het mengsel in een machine tot een sorbet.
De mousse van mispels en de sorbet in twee verschillende spuitzakken doen. Bouw
torentjes van laagjes pannenkoek, sorbet en mousse van mispel en appel. Giet saus
van opgewarmde en met water aangelengde Luikse siroop rond de constructies.

Droevendalia no. 61 (november 2004)

17

Agenda Droefvergadering 1 december, 20:00, in de Algemene Barak
1. Voorafje: 'Toer de Droef'
korte videomontage van de wielerwedstrijd
2. Opening
3. Agenda
4. Mededelingen
5. Notulen Droefvergadering 26 mei 2004
zie www.droevendaal.nl -> Droevendalia -> Droevendalia 59b (juni 2004), pag 2
op de vergadering is een kopie van de notulen aanwezig
6. Punten van de complexbeheerder
7. Verslag brandweeroefening
onder voorbehoud: met filmpje
Opmerkingen, toevoegingen, dingen die je
8. Verslag Droeffeest
kwijt wilt maar je kunt niet komen? Mail ze
9. Groengroep
naar Luc (37), LST@dds.nl
10. Algemene Barak Commissie
11. DWB
12. SFO/SSHW
13. Diversen / rondvraag
14. Afsluiting
Mispelwijn
(Dreesen Lambert)
Wijnsoort:
Smaak: Bordeaux
Ingrediënten: Mispels : 10 kg /suiker : te meten /zuur : te meten / water : tot 10 l
Werkwijze :
Dit is een zéér goede witte fruitwijn die doet denken aan een goede witte Bordeaux.
Bij het vergisten moet men met het volgende rekening houden:
Gebruik alleen rijpe vruchten ( na de eerste vrieskou in november ). Leg ze op een droge plaats
om nog wat na te rijpen. Na enkele weken de vruchten grof malen en er op letten dat de
beschimmelde exemplaren niet mee in de most terecht komen. Deze veroorzaken namelijk
de typische bittere smaak die vele mispelwijnen jammer genoeg ontsieren.
Na drie dagen pulpgisting: persen, meten en corrigeren zoals het hoort. Er moet zéker zuur,
suiker en de nodige liters water toegevoegd worden. ( Als voorbeeld: 3gr zuur, 1gr witte tannine
en 3 liter water per liter sap.)
Nadien de suiker berekenen om 11 ° alcohol te bekomen. Na één maand overhevelen en verder
afwerken zoals het hoort. Een jaar laten rusten en dan van genieten. Bewaartijd: minimum 5
jaar.
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