
 

Het komt allemaal goed, 
 

en wat niet goed komt 
 

is goed. 
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Redactioneel 
Beer 

 
Wederom voltrok zich een omwenteling van de aarde rond de zon. 
Nieuwjaar, kerstdag etc., het is allemaal achter de rug. 
De goede wensen in de kast geborgen voor als we ze nog eens nodig hebben. 
 

Het is winter, ik geniet daar normaal niet van. Maar deze winter: al sinds medio 
december bijna onafgebroken met een sneeuwtapijt voor het huis. Het heeft toch 
andere charmes dan het miezerige natte snertweer bij zo'n 4 a 5 graden. Het 
water vriest de lucht uit, valt in de vorm van sneeuw onder onze voeten en de 
lucht voelt droog aan, geweldig! 
Ik wil het niet zo ver drijven als de Chinezen die met vliegtuigjes chemicaliën op 
de wolken sproeien om zo het weder te beïnvloeden. 
Maar ik geniet van de maan van sneeuw. 
 

Geniet van het Scheepje, mét een nieuwe ledenlijst. 
Lees zeker niet voorbij de oproep waarin om jouw participatie wordt verzocht. 
 

Er staan wederom leuke dingetjes in. 
Een goede gezondheid wenst de redactie u een pagina verder. 
 

Tot in de maan van de uitlopende takken. 
 

 

Belangrijke mededeling 
 

Vanaf januari 2010 heeft het NAR een eigen rekening bij de Triodos Bank. 
Voortaan kun je naar deze rekening je lidmaatschapsbijdrage overmaken. Geld 
dat al betaald is voor het lidmaatschap 2010 of dat nog onderweg is, wordt op 
deze rekening doorgestort. 
Tot begin 2010 heeft het NAR steeds van persoonlijke rekeningen gebruik-
gemaakt. Met deze NAR-rekening wordt de verantwoordelijkheid voor het geld 
verdeeld over meerdere personen. 
Alle gegevens vind je op pagina 2. 
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Nieuwjaarsgroet 
de 'redactie' 

 
 
Mogen we jullie allereerst een goede gezond-
heid toewensen? 2010: alle kracht die je denkt 
te hanteren wensen wij jullie toe, en de gave 
van de matigheid – 2010, het Jaar van de 
Tijger. Volgens de Chinese astrologie, kan de 
Aap niet nalaten te vermelden. 
De Chinezen werken met een dierenriem 
bestaande uit twaalf dierentekens, verdeeld over 
twaalf jaar, in tegenstelling met onze westerse 
horoscoop die twaalf tekens over twaalf manen 
spreidt. 
 
En 2010 is het Jaar van de Tijger. De Tijger 
biedt ons kansen en biedt zijn tijgervelleke aan 
om zijn krachtige invloeden te ontdekken. Tijd 
voor de Tijger in ons. 
De Tijger ondersteunt ons om onze vurigheid te 
ontdekken, evenzo onze moed, onze welwillend-
heid, magnetisme en autoriteit. Hij stelt ons daarbij 
zijn kracht ter beschikking, dit jaar. 
Waak je wel voor tijgerlijke heftigheid, opvliegendheid, ongehoorzaamheid, uiterlijk 
vertoon, onmatigheid en ongedurigheid. Dat zijn dan de duistere kantjes van de 
Tijger, die dit jaar ook in ons een extra prominente plaats zullen opeisen. 
Vurigheid gecombineerd met bijvoorbeeld uiterlijk vertoon: dat kan wel eens tot 
ondoordachte situaties leiden. 
Net zo voor onmatigheid en welwillendheid. Als dat te lang aansleept kan er wel 
eens een vurige, explosieve situatie ontstaan, vol van ongehoorzame ongedurig-
heid, waar eventueel een autoriteit bij betrokken zou kunnen raken waar we niet 
op zitten te wachten. 
 
Maar goed. 
Een krachtig jaar, een jaar dat ons de moed aanbiedt om het uiterlijk vertoon te 
laten varen, en ons open te stellen voor onze medemens. 
Een jaar dat ons de kracht schenkt onze onmatigheid welwillend te beschouwen. 
 
Eens de autoritaire onmatige heftigheid in een welwillende vurigheid opgaat, komt 
dan de ongehoorzaamheid om het hoekje, om ons met veel moed te magnetiseren? 
 
 
 
Laat iemand het ons eens weten? 
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On-eindig 
Beer 

 
 
Oneindig, daar hoor ik een lied zonder einde in. 
Dat lied klinkt bijna even magisch als altijd. 
Al-tijd. Wat is dat, 'alle tijd'? Dat gaat voor mij voorbij mijn her-innering aan mijn 
aardse zijn. Dat sleept zich nu met de herinnering aan zo'n dikke veertig aardse 
jaren verder. Gebukt en gelouterd door de levenslessen gedurende evenzovele 
omwentelingen van onze moeder rond de zon. 
Als we de Aarde als moeder beschouwen, schouwen we de Zon dan maar als 
vader? Die draait alsmaar verder, voor alle tijd, zoals ooit door de ouden is 
opgetekend. 
 
Dan hebben we nog die Mayakalender, die houdt er zomaar mee op, eind 2012. 
Het einde van een cyclus van 5125 jaar. En als klap op de vuurpijl: het einde van 
een cyclus van 4 x 5125 jaar. Samengeteld dus 20.500 jaar, ook wel een 'grote 
cyclus' genoemd bij de Maya's. Dan zouden grote dingen staan te gebeuren, 
tegen dan is de grote kosmische klok wederom maar eens rondgedraaid en zijn 
we weer bij het uitgangspunt. 
De mens, als collectief bewustzijn en zijn zovele levenslessen en ervaringen 
rijker, zit nu in de aanloop naar dit magische tijdstip. Dan zijn we als collectief 
bewustzijn alle planeetinvloeden doorgegaan die bij die planeten en andere 
kosmische invloeden horen, met alle bijbehorende ervaringen. Dan kunnen we 
gelouterd opnieuw beginnen, blootgesteld aan dezelfde kosmische invloeden 
waar we 5125 jaar geleden, het jaar 3113 v.C. aan blootgesteld waren. 
 
Dat was de tijd van de Indusbeschaving, de bouw van de grote pyramides in 
Egypte, de bloeitijd van de Sumerische beschaving… 
In het zuidelijke deel van Sumerië, Mesopotamië, een streek in wat we nu kennen 
als Irak, werd toen de landbouw ontwikkeld. Mensen begonnen zich op één plaats 
te vestigen en die plaats in te richten om hun te dienen. Er stonden landbouwers 
op, mensen die instonden voor de nood aan voedselvoorziening van hun 
leefgroep. Anderen legden zich toe op het produceren van gebruiksvoorwerpen. 
Zo ging de jagerverzamelaar zich differentiëren in een boer, pottenbakker, 
meubelmaker, cafébaas, …, wat een veel veiliger bestaan bood dan de risicovolle 
jacht. Zo ontstond 'zijn' stukje land, verdedigd en beschermd tegen aanvallen van 
wilde dieren en vreemdelingen met plannen die niet strookten met wat de 
oorsponkelijke groep wilde. 
Het 'ik' was geboren. 
Het punt, ik en de rest, was geschapen. 
De jacht werd naar een tweede plan verwezen. 
Waarschijnlijk verdween hier ook een heel belangrijk aspect van de jacht: het 
bewustzijn dat alles verbonden is. Evenzo het rituaal van de jacht, zo ook het 
danken van de Grote Beweger voor een geslaagde jacht. 
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Dit punt van individualiteit kwam tot stand onder dezelfde kosmische invloed als 
diegene die wij in 2012 ingaan. Spannend gegeven. 
Gaan we nu inzien dat het een prachtig gegeven is, de individualiteit? 
Hebben we nu de kracht om te hebben en te weten dat wat de buurman heeft ons 
ook ten goede komt? 
Gaan we eindelijk 'mitakuye oyasin', 'wij zijn allemaal verbonden', begrijpen? 
Ik hoop het, want als we het einde van de cyclus beschouwen kunnen we niet 
anders dan vaststellen dat we met onze individualiteit tot voorbij de essentie zijn 
doorgeschoten. 
De een is wat gevoeliger dan de ander en zo kun je nu al merken dat de spirit van 
2012 al begint door te werken: het milieubewustzijn is groeiende, het NAR is een 
rustplaats voor sommigen en een speeltuin en sociaal laboratorium voor anderen. 
 
Wat ons te wachten staat in 2012, daar kun je de meest gekke, fantastische, 
verhalen over lezen, horen. Sommigen gewagen van de vernietiging van onze 
moeder, volgens anderen gaan we het hemelse rijk binnen. 
Laten we er maar van uitgaan dat ieders ingesteldheid zijn realiteit bepaalt. 
Maar in elk geval, de 'zelfverwerkelijking' van de mens, dat zoogdier met een 
aanleg tot bewustzijn, komt tot zijn volgende plan. 
 
Beeld je eens in dat we ons zijn, en onze fysieke gesteldheid werkelijk gaan 
begrijpen als zijnde verbonden met alles om ons heen. 
Als we een lichamelijke pijn ervaren hoeven we enkel maar in een rusttoestand te 
gaan en ons volledig op die pijn te focussen, in de pijn te gaan, om daar te zien 
wát ons pijnigt. We hoeven enkel te beseffen dat een van onze verbindingen met 
een aspect van het al verwaarloosd is, zich verwaarloosd voelt. 
Dan kunnen we die verbinding extra aandacht schenken, eventueel een aantal 
daden ondernemen – en de pijn ebt weg, je blijft over met een gevoel van liefde 
voor het geheel. Dat het zo simpel kan zijn – nooit gedacht. 
Jezelf helen door middel van bewustwording, dat zou mooi zijn. 
 
En bewust voelen hoe jij, jouw wezen, reageert op dit of dat voedingsmiddel. Alle 
kant-en-klare voedingstroep bewust niet meer kopen, zodat fabrikanten inzien dat 
er enkel nog een markt is op de voedingsmarkt voor eerlijk en gezond voedsel. 
Etiketten zonder een ganse bibliotheek aan E-nummers. Fantastisch verhaal 
hebben we daarvan gemaakt, van die E-
nummers. Zo hoorde ik tijdens het luik 
'voedingsleer' in 1999 dat de E-nummers 
door de E.U. goedgekeurde toevoegingen 
aan voedingsmiddelen zijn. 
Toevoegingen of additieven kunnen van 
natuurlijke of chemische oorsprong zijn. 
Ze bestaan in drie categorieën: "zonder 
bijwerkingen", "verdacht van ondergenoem-
de bijwerkingen" en "zéér verdacht van 
ondergenoemde bijwerkingen". 
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Wat zijn nu die bijwerkingen? Het 
additief 
- kan hyperactiviteit veroorzaken, 
allergie of intollerantieverschijnselen, 
- en/of kan schade toebrengen aan 
essentiële voedingsstoffen, 
- en/of is misschien kankerverwekkend 
of kankerbevorderend, 
- en/of is onvoldoende onderzocht op 
mogelijke bijwerkingen. 
 
Antioxidanten gaan bederf tegen, in 
dit geval veroorzaakt door contact met 
zuurstof in mijn vlees. Maar ik hoef 
geen antioxidanten die de bovenge-
noemde bijwerkingen hebben. 
Evenmin hoef ik kleurstoffen in mijn 
voeding. 

 
Te ver doorgeschoten individualiteit heeft nu eenmaal zijn prijs: het eigen erf en 
hebben en houden beschermen tegen roofdieren en vreemdelingen die er een 
andere mening op na houden dan die van het zelfverklaarde individu in kwestie – 
het kost veel energie. 
En een eerlijke maaltijd staat bij veel mensen niet zo hoog op de prioriteitenlijst. 
Laat ons dus opnieuw voelen wat voeding met ons doet. 
Laat ons voelen hoe onze omgang met verschillende situaties door de dag ons 
beïnvloedt, eventueel ziek maakt. Dan kan dát al gekeerd worden. 

 
Wij hebben on-eindig lang, dus alle tijd, om onze zelfverwerkelijking als mens te 
voltooien. Die grote kosmische klok draait alsmaar door – dreigt een asteroïde te 
dicht in de buurt van de moeder te komen, dan schieten we er toch een 
springstoflading op af om de baan van de asteroïde wat te verplaatsen. Onlangs 
gehoord op het journaal, als reactie van een of andere Sovjet bommenlegger toen 
bleek dat in de jaren 2030 een asteroïde op een nog altijd ruime afstand de aarde 
zou passeren. 
Ja, we zijn nog altijd druk bezig met ons eigen erf te beschermen. 

 
Er wordt zoveel informatie verstrekt over 2012, onder andere op internet. Mijn 
inziens is het beter om op de eigen intuïtie te vertrouwen, zolang die het nog doet. 

 
Heb je bedenkingen bij mijn schrijfsel, hou je d'r een andere mening op na? 
Prachtig, spui je intuïtie maar naar info@narnar.org. 

 
Tot ziens, mijn schaap staat op stal. 

Foto's: Marieke Van Coppenolle 
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Foto: Marieke Van Coppenolle

De bij en wij 
Beer 

 
"Ontbossing Amazone bereikt laagterecord" 
 
Deze mededeling voor al die mensen die ervan uitgaan dat 'er toch niks meer te 
redden valt', dat het toch niks opbrengt om milieubewust in het leven te staan. 
Staan schoppen op een zeepkist en je ongenoegen uiten is prima, maar de 
andere kant mag ook eens vermeld worden, vind ik. Namelijk dat de inspanningen 
die geleverd worden wel degelijk effect hebben. 
 
Het Amazonewoud is met zijn oppervlakte 
van 7.000.000 km² het grootste regenwoud 
op aarde. Meer dan 60 % van het woud ligt 
op het grondgebied van Brazilië. 
Het Amazonewoud is heel belangrijk voor de 
biodiversiteit. Er leven zo'n 2.500.000 insecten-
soorten en bijna 2000 soorten vogels en zoog-
dieren. Er zijn honderdduizenden planten-
soorten geregistreerd. Wetenschappers gaan 
ervan uit dat heel wat planten- en diersoorten 
in het Amazonewoud nog niet ontdekt zijn. 
 
De laatste decennia bedreigen vervuiling en ontbossing het Amazonewoud in 
ernstige mate. Er is veel (illegale) houtkap en soms steekt men stukken bos 
opzettelijk in brand. Van juli 2008 tot en met augustus 2009 verdween 'maar' 
7000 km² bos, dat is het laagste peil sinds de start van de controles in 1988. Ter 
vergelijking: van augustus 2007 tot en met juli 2008 verdween nog 12.911 km² 
bos. De piek lag in 2004: toen verdween maar liefst 27.000 km² bos. 
 
Brazilië beschouwde de nieuwe cijfers als goed nieuws in de aanloop naar de 
klimaattop in de Deense hoofdstad Kopenhagen in december 2009. De overheid 
noemde haar inspanningen om de ontbossing van het Amazonewoud tegen te 
gaan, een heel belangrijk onderdeel in haar strijd tegen klimaatverandering. 
Greenpeace was blij met de laatste cijfers, maar volgens de milieuorganisatie is er 
nog altijd te veel ontbossing en reiken de groene ambities van de Braziliaanse 
regering ook niet ver genoeg. 
Bovendien vrezen milieudeskundigen dat de terugval in de ontbossing te maken 
heeft met de economische crisis, en dat het Amazonewoud opnieuw onder druk 
zal komen te staan als de economie weer aantrekt. 
 
Bron: VRT-nieuwsdienst, http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.633920 
 
Wat betreft het verloop en het resultaat van bovenvermelde 'klimaattop': ik heb d'r 
niks aan toe te voegen, net zomin als de deelnemers. 
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Hoe zou het met de persluchtauto zijn? 
Didier Grimonprez 

 

 
Al verschillende keren gaven we in 't Narrenschip een stand van zaken over de 
vorderingen van de MDI-persluchtauto's. Dat is ook nu weer het geval, en wie 
meer wil weten kan terecht op de site www.aircars.tk, waar steeds het laatste 
nieuws te vinden is. 
 

Eindelijk gehomologeerd! Rap, wanneer te koop? 
 
Rond 20 januari deelde MDI mee dat de AIRPod nu eindelijk geslaagd is voor alle 
homologatietests. Dat was al het geval, behalve voor de voorruit (die ook de 
voordeur is). Die mocht niet uit kunststof bestaan, maar moest van glas zijn. MDI 
heeft daarvoor een leverancier kunnen vinden en dat euvel is nu dus verholpen. 
 
Dit jaar start de verkoop, maar voor de AIROne wordt het eind 2011 of de eerste 
helft van 2012. Dat betekent dus weer wat uitstel. De prijzen zullen volgens 
model, versie en opties tussen de 4.000 en de 7.000 euro liggen. Daar kan geen 
enkele elektrische of hybride wagen aan tippen! De komende weken zal MDI 
PROD de precommercialiseringscampagne lanceren op zijn site www.mdi.lu. 
 
Wie het verhaal van in het begin volgt, zal merken dat we nu al aan de derde 
naamgeving van het gamma toe zijn. Eerst heette alles "CAT" (Compressed Air 
Technology): de OneCAT, de CityCAT, de MiniCAT en de MultiCAT. Daarna 
kwam, door klachten van de firma Caterpillar, die naam op de helling en werd er 
gekozen voor FlowAIR. Dezelfde modellen als hierboven heetten vanaf toen 
OneFlowAIR, CityFlowAIR, MiniFlowAIR en MultiFlowAIR. 
Maar vanaf nu valt de Flow dus weg en wordt het na de AIRPod de AIROne, de 
AIRFamily (in plaats van City), de AIRMini en de AIRMulti. 
 

En aheum — de prestaties? 
 
Volgens Cyril Nègre, vice-directeur van MDI, "bevestigen de resultaten van de 
testen uitgevoerd door KLM en MDI onze berekeningen. Zij tonen dat de 
oplossing van MDI haar beloftes duidelijk zal waarmaken". 
De testers bij KLM loven het goede weggedrag van de AIRPod op de sneeuw (die 
volop aanwezig was in Amsterdam rond de jaarwisseling) en zijn gemakkelijke 
besturing. De cijfers zoals die tot nu toe werden opgegeven voor het bereik 
(200 km zonder andere passagiers dan de chauffeur) en de snelheid van de 
AIRPod (een versie tot 45 km/u en een tot 70 km/u) waren tot nu toe het resultaat 
van testen op de testbank. De proefritten bij KLM in Schiphol gebeuren nog niet 
met het juiste gewicht en de juiste grootte en compressie van de luchttanks. Maar 
zij wijzen er wel op dat de verwachte cijfers van MDI gehaald zullen worden. 
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"Les Triplettes de Bonneville" is een vrolijke bende van vier Fransen die in 2008 
en 2009 al negen records gebroken hebben op het zoutmeer van Utah. In 
augustus 2010 zullen zij opnieuw hun kans wagen in de Speed Week, met een 
persluchtwagen met een dubbele 90 pk-motor van MDI. Ze zullen daarvoor een 
van hun reeds gebruikte snelheidsduivels ombouwen. MDI werd niet toegelaten 
voor de X-Prize Challenge Race in de VS, en misschien kan een succes op het 
zoutmeer van Utah een mooie revanche zijn hiervoor. 
 
Als kerstwens heeft MDI rond 25 december een filmpje op YouTube gezet, van 
het bezoek van de kerstman aan de modelfabriek van Carros (Nice). Hij maakt 
een ritje met de AIRPod. Ook een filmpje van een sneeuwtest met de AIRPod 
werd op Youtube gezet. De wegligging en het remmen vielen goed mee. Al moet 
er wel bij verteld worden dat dit gebeurde op de parking van het bedrijf in Carros 
bij Nice, en dat het dan ook maar over twee centimeter sneeuw gaat. 
Maar intussen werden dergelijke testen met goed resultaat ook bij KLM in 
Amsterdam uitgevoerd in een veel dikker sneeuwtapijt. Er worden overigens al 
twee AIRPods getest bij KLM. Ook daarvan vind je op YouTube een video. 
Air France wacht op de homologatiepapieren alvorens ook met testen te 
beginnen. 
 
In een interview met Guy Nègre op 4 januari ll. is er sprake van enkele grote 
klanten op de wachtlijst van MDI: Air France/KLM natuurlijk, maar ook de politie 
van Londen, het Franse Lyonnaise des Eaux en de self-service auto's VU Log te 
Antibes. 
 

De Top van Kopenhagen en de Nobelprijs… 
 
Ken je Sven Pichal? Hij is een van de twee sympathieke presentatoren van het 
populaire programma "Peeters en Pichal" op de Vlaamse Radio 1, elke werkdag 
van 9 tot 11 's morgens. Bij het begin van de Klimaatconferentie van Kopenhagen 
heeft Sven een speciale tocht naar Kopenhagen gemaakt om daar aan premier 
Leterme symbolisch een brok Zuidpoolijs af te geven. Het speciale aan zijn tocht 
was dat het een soort estafette was met een vijftiental groene voertuigen: hij is 
begonnen per fiets, maar heeft ook in een hybride wagen, een aardgasauto, op 
een zeilboot en dus ook met een AIRPod (in Amsterdam) de tocht verdergezet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De AIRPod 
op de Top van Kopenhagen 
 

Foto: MDI 
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Verder weerlegt MDI de studie van Berkeley, die ze fout, tendentieus en 
beschadigend vindt, en plant juridische stappen. In die studie van vier leden van 
de Californische universiteit, valt de vergelijking met de Smart in het nadeel van 
de AIRPod uit. Je kunt zowel de betreffende studie als de tegenargumenten van 
MDI nalezen op www.aircars.tk, al is een technologische achtergrond hier wel 
meegenomen als je er veel van wilt begrijpen. 
 
MDI was ook uitgenodigd op de lancering van de Nobelprijs voor duurzame 
ontwikkeling in de marge van de klimaattop. Daarvoor was een delegatie van de 
Nobelprijstrust al eens langs geweest bij MDI in Carros om te zien of de 
luchtauto's in aanmerking komen voor de Prijs voor Duurzame Ontwikkeling. Op 
YouTube maakt de AIRPod een ritje in Kopenhagen bij nacht... 
 

Besluit en kort overzicht 
 
Zo, dit was allemaal nieuws van december en januari. Zoals je merkt, gebeurt er 
toch heel wat. Uitschieters zijn zeker de volledig verkregen homologatie, en de 
weer eens verschoven termijnen. Toch kan het belang van die homologatie niet 
overschat worden. Ze is van cruciaal belang en zal een kantelpunt vormen. Veel 
investeerders zitten inderdaad slechts op dit signaal te wachten. Dat de termijnen 
weer een beetje vooruitgeschoven zijn, daar zijn we aan gewend geraakt. In de 
hele automobielsector worden aangekondigde lanceringen uitgesteld. We 
wachten al 15 jaar (!) op de elektrische Smart. Als dit bij Mercedes gebeurt, een 
rijke mastodont, hoe zou het dan anders zijn met een klein familiebedrijfje als 
MDI, dat dan nog een revolutionair nieuw concept brengt? 
 
 
22/12 MDI presenteert drie medleys van 
AIRPodfilmpjes. Vandaag is er getest op 
sneeuw en ijzel, en de wegligging en het 
remmen vielen goed mee. Ook daarover volgt 
weldra een video. 
16/12 Sven Pichal, een VRT-Radio1-
presentator van "Peeters en Pichal", maakt een 
reis van Brussel naar Kopenhagen met een 
vijftiental groene voertuigen. Vandaag rijdt hij 
met een AIRPod. Verslag en blog: 
http://internetradio.vrt.be/radiospeler/v2_prod/w
mp.html?qsbrand=11&qsODfile=/media/audio/r
1pepisvenairpod en 
http://www.radio1.be/programmas/klimaattop/bl
og-van-sven 
10/12 Op de foto zie je de AIRPod tijdens de 
homologatietests bij Nemko, Verenigd 
Koninkrijk, in de 'dode kamer'. 

Foto: MDI 
 
 
Nvdr: Op de NAR-website www.narnar.org vind je dit artikel mét (veel) hyperlinks! 
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Zomer 1999: de allereerste pagina van het allereerste Narrenschip, toen nog 
helemaal gemaakt door zijn geestelijke vader Karl Wouters… Nog even actueel! 
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Paarden werkelijk ont-moeten 
Dènis Klijn 

 
Mijn naam is Dènis Klijn, en ik ben 32 jaar oud. Sinds twee jaar ben ik lid van het 
NAR, en sinds acht jaar woon ik in caravans, en nu een Zelhemse platenwagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor wie niet weet wat een 'Zelhemse 
platenwagen' is: dit is een originele 
uit ca. 1962. 
 

Foto: Boheems Paradijs (NL) 

 

Omgaan met paarden 
 
Van jongs af aan heb ik op 'normale' maneges paardgereden. Op een gegeven 
moment ben ik gaan zoeken naar alternatieven. Ik was ervan overtuigd dat het 
ook zonder zweep en sporen moest kunnen. 
 
Eerst heb ik uren, dagen, weken en maanden bij kuddes halfwilde paarden 
gezeten en hun gedrag bestudeerd. 
Daarna heb ik een aantal demonstraties en cursussen gevolgd, onder andere bij 
Klaus Ferdinand Hempfling en Pieter Baalbergen. 
Bij Pieter voelde ik mij het meest 'thuis'. Dat kwam mede door zijn achtergrond, 
het reizen met paard en wagen, wat hij zeven jaar lang gedaan heeft. Dat 
nomadische vrije leven is een heel ander uitgangspunt om met paarden, mensen 
en de wereld om te gaan. 
 
De hedendaagse maatschappij heeft een omgeving gecreëerd waarin voelen, 
intuïtie en contact op de achtergrond zijn verdwenen. 
 
Met paarden omgaan is niet zo heel gemakkelijk. Paarden zijn namelijk 
prooidieren, wij mensen roofdieren, en zo gedragen wij ons ook meestal. Dat 
belemmert ons om een goede relatie met het paard op te bouwen. Als wij met 
roofdiergedrag naar een paard toe gaan, dan kan het daarop reageren door 
agressief gedrag te vertonen of door zich mentaal af te sluiten. 
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Boodschap 
 
Wij zouden ons heel bewust moeten zijn van ons eigen lichaam en welke 
boodschap wij over (willen) brengen. 
 
Daarnaast is het voor de mens de bedoeling de rol van leidpaard op zich te 
nemen. Dat is erg belangrijk, want het leiddier besluit wel of niet te vluchten, het 
leiddier besluit welke kant we opgaan, links of rechts. Dat heeft ook met veiligheid 
te maken. 
Weinig paarden zijn van nature geboren als leidpaard. Toch worden veel paarden 
als leidpaard benaderd, omdat wij mensen dat via lichaamstaal overbrengen. 
 
Dat kan zich op verschillende manieren uiten. Het paard kan last krijgen van 
stress, het kan zich gaan afsluiten, en het kan zich echt als leider gaan gedragen. 
Signalen die aangeven dat de dominantie omgedraaid is, worden meestal 
verkeerd begrepen. Je omver duwen, op je tenen staan, meegetrokken worden, 
het zijn allemaal dominantiesignalen van paarden. 
 
Het enige wat wij mensen 
hoeven te doen is authen-
tiek paardengedrag bestu-
deren. 
 
Leiderschap krijg je van 
paarden, dat kun je niet 
nemen. Het paard geeft jou 
de leidersrol als het vindt 
dat jij dat ook waar kunt 
maken. Het gaat immers 
over zijn veiligheid, het 
paard kan niet anders. 
 
Een paard voelt een vlieg op 
zijn huid. Waarom zouden 
we dan meer druk moeten gebruiken om iets aan een paard duidelijk te maken? 
De hoeveelheid druk die een vlieg uitoefent als hij op een paard zit, díé 
hoeveelheid druk zou voor ons mensen genoeg moeten zijn, en misschien kan het 
wel met nog minder. 
 
Laten we werkelijk contact maken met het wezen paard, en het niet zien als een 
ding dat maar moet doen wat wij vragen. 
 
 
 
 

Voor meer informatie: www.paardentouch.nl 
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Een eikeltje van Zwervende Eik 
Marieke Van Coppenolle 

 
Winterzwerven 
 
December. Januari. Soms -10 °C. Sneeuw. IJs. 
En niet naar 't zuiden dit jaar! 
Zwervende Eik ging op zoek naar een antwoord op de prangende vraag: "Als je in 
een bus woont en je gaat niet naar warmere oorden in de wintermaanden, hoe 
onafhankelijk kun je dan overleven?" Het ging vooral om condens en elektriciteit. 
Condens, tja, da's écht een probleem – maar elektriciteit, heeft Zwervende Eik dat 
nódig? Ja. Zwervende Eik mag dan al met eenvoudige middelen leven, zo zonder 
binnendouche, zonder stromend water, zonder wc, zonder koelkast: een laptop 
behoort tot het kernalaam van de moderne nomade. Alle schrijfsels, alle 
communicatie (e-mail, telefoon), informatie, wegenkaarten, muziek, fotoalbums, 
noem maar op: 't zit allemaal in dat compacte 'doosje' van 30 bij 40 cm of zoiets. 
Vroeger had je daar een hele kamer vol papier en apparatuur voor nodig! 
En tot nader order heeft dat doosje nood aan… elektriciteit. 
 
Condens 
Dat is de moeilijkste winterse uitdaging. Vorige winter nog was er behoorlijk wat 
schimmel ontstaan op de koudste en vochtigste plekken onder mijn bed. Slechts 
één warme, zuiderse zonnedag met een lekker briesje volstond om alles te laten 
opdrogen, zodat ik de schimmel zoveel mogelijk weg kon borstelen. Mijn huisje 
onderging in de loop van de weken daarna enkele aanpassingen om mogelijke 
condens te lijf te gaan, maar helemaal op te lossen is het toch niet, tenminste, als je 
bijvoorbeeld geen buizen met warme lucht hebt lopen langs de koudste plekken. 
En zo besloot ik, om allerlei redenen, om deze winter in de lage landen te blijven 

en te experimenteren. 
Op het ogenblik van dit schrijven is het 
experiment nog volop aan de gang, maar dit 
heb ik tot nu toe al wel kunnen vaststellen: 
1) Het is onontbeerlijk dat mijn kacheltje 
dag en nacht brandt, zeker zodra het buiten 
vriest. Dat lukt voor de nachten niet met 
hout. Maar ik heb gelukkig een kacheltje dat 
óók (bruin-kool)briketten en steenkool aankan, 
en dát werkt! Het is dus een kwestie van de 
temperatuur in de bus vooral niet onder het 
vriespunt te laten komen terwijl je erin leeft 
en dus vocht afgeeft (adem, zweet). De 
condens op de blijvend koudste plekken, in 
mijn geval voornamelijk onder het bed, is 
daarmee niet helemaal weg, maar wel veel 
meer onder controle. 
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2) Wat ook kan, is NIET in de bus wonen en NIET stoken, maar dan loop je kans 
dat een hoop dingen (voedsel, drank, medicijnen enz.) bevriezen, en het betekent 
een totale afhankelijkheid van familie en vrienden, die voor jou in hun huis een 
plekje 'moeten' willen voorzien. Kan wat mij betreft alléén in een noodgeval… 
3) Het lijkt niet efficiënt om soms wel en soms niet te stoken. Doe ik dat toch, 
dan zijn de periodes van wel en niet stoken liefst lang genoeg (bijvoorbeeld een 
week), want vooral de luchtvochtigheid onder het bed begint pas na enkele dagen 
stoken goed te verminderen. Als ik dan een halve dag of zelfs langer weg ben 
zonder bus en ik gooi een paar scheppen kolen en een bruinkoolbriket in de 
kachel, is die toch nog altijd aan als ik weer thuiskom. De temperatuur blijft op die 
manier (ver) boven het vriespunt. 
 
Elektriciteit: max. 110 W + opslag van 380 A 
Drie belangrijke aspecten zorgen ervoor dat er in 
de winter te weinig elektriciteit aangemaakt wordt: 
het aantal zonne-uren en de stand van de zon, de 
vorst en kou in 't algemeen, en sneeuwval en rijm. 
1) Er is in de winter te weinig zon voor de 
zonnepanelen omdat de dagen kort zijn en de 
hemel vaak bewolkt, en de sporadische zonne-
stralen die er zijn vallen veel te schuin op mijn 
niet-kantelbare panelen. 
2) Door de kou en zeker bij vorst vermindert 
de spanning van de batterijen in grote mate, dat 
is een bekend fenomeen. 
3) Als het sneeuwt of gewoon vriest zijn de 
zonnepanelen bedekt met sneeuw of rijm. Als je 
dak 3,30 m hoog is, is het een gedoe om ze 
sneeuw- en rijmvrij te houden, en dat voor een 
geringe opbrengst… De ervaring van de voorbije 
winter heeft geleerd dat de oplaadcapaciteit bij sneeuw- en ijsvrije panelen zelfs 
nauwelijks genoeg is om alléén nog maar de batterijspanning vast te houden. 
In de praktijk lijkt de enige oplossing om met een goede acculader de spanning 
van de batterijen op peil te brengen en zoveel mogelijk gebruik te maken van 
netstroom. En daarvoor ben ik afhankelijk van welwillende familie en vrienden… 
Zelfs als ik weinig verbruik en ervoor betaal, blijft toch een zekere afhankelijkheid. 
 
Conclusie 
Het is nog iets te vroeg om 'vaste' conclusies te trekken, dus alle persoonlijke 
ervaringen met condens en elektriciteitsvoorzieningen bij mobiel leven in de winter 
zijn welkom. Het experiment is tot nu toe vrij goed geslaagd en dat heeft rust 
gebracht in het boommerg van Zwervende Eik. Als je ouders en kinderen hebt is 
het goed te weten dat je in de lage landen kunt blijven als dat nodig mocht zijn. 

 
Wees mild voor jezelf, 
Zwervende Eik 
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Allerlei berichten 
 
 

Da Groen Gedoe — Green Gathering 2010 
 

"Da Groen Gedoe" staat voor kleinschalig, origineel 
en authentiek, want het heel eigene van "Da Groen 
Gedoe" is dat het om kleine, persoonlijke projecten 
van gewone mensen gaat. "Da Groen Gedoe" laat 
zien dat ook Jan met de pet en handige Harry, als 
ze genoeg gemotiveerd zijn, zelf iets groens 
kunnen maken/doen, waarbij zowel zijzelf als het 
milieu voordeel hebben. 
 
En wat houdt de "DGG – Green Gathering" in? 
De "DGG – Green Gathering" is een samenkomst 
van mensen die zich op de een of andere manier 

inzetten en bezig zijn om hun leven op een meer natuurlijke manier in te richten. 
En hun kennis en inzichten willen delen met gelijkgestemde mensen, om elkaar te 
inspireren en te stimuleren. Trefwoorden zijn windmolens, zonnepanelen, 
permacultuur, Transition Towns, anders wonen, composttoilet, recyclage, LETS, 
samen delen. 
"Da Groen Gedoe" zoekt doeners die staan te trappelen om hun ideeën, kennis, 
vaardigheden te delen op de "Da Groen Gedoe – Green Gathering 2010". Ook 
mensen die zichzelf niet handig of technisch vinden, maar wel geïnteresseerd zijn 
en zich willen laten verrassen, zijn van harte welkom tijdens deze inspirerende 
dagen! 

 
 
 
 
 
 

Datum 
11 tot en met 13 juni 2010 
 

Plaats 
"Het Eibernest" 
Hogebrug 
NL-5757 RS Liessel 
 

Alle praktische en inhoudelijke info 
www.dagroengedoe.be 
 

Contact 
info@dagroengedoe.be 

  
19 

Narrengeharrewar 
 
 

Ome Cor wenst… voor Ome Cor 
 
'Onze' Ome Cor zit in de penarie. 
Na de ontruiming van 't Grensgeval in Baarle Nassau eind vorig jaar, zit hij zonder 
stalling annex werkplaats voor zijn wagentjes. 
Hij is nu dringend op zoek naar een vervangende ruimte van minimaal 60 m² en 
3,30 m hoog. En dit in de regio Dongen – Tilburg – Oisterwijk. 
Hij wil daar best wat voor betalen. 
Beneven bovenstaande afmetingen stelt Ome Cor geen eisen. Het mag ook een 
varkenshok zijn: "Ik geef niks om luxe, maar als ik niet aan een wagentje kan 
werken, word ik gek." 
 
Zo kennen we hem weer. 
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… en wederom een oproep, tot slot Beer 
 
 
Gisteren dacht ik het nog. Ik had een afspraak in Eindhoven en zat op de trein, 
'toevallig' tegenover een aangename jonge vrouw. Was een aangename reis, 
zonder woorden, elk met zijn eigen boek. Dat was samen zijn. Samen zijn leidt tot 
ik ben en … 
Maar o ellende, na zo'n vijftien minuten bij de eerste stop kreeg ik een grijze muis 
tegenover mij. De dode kantoorlucht vulde de treincoupé, mijn eerste reactie was 
"ieékes". 
Tot ik bedacht dat die man waarschijnlijk even vol is van zijn leefstijl zoals ik ben 
van die van mij. 
Dat werd me al heel snel duidelijk toen hij met een verzaligd gezicht zijn tasje 
indook en uitermate gelukkig op de proppen kwam met zijn beloning na een 
waarschijnlijk zware werkdag: een Bounty – en wat werd die met smaak 
verorberd. 
Maar ook daar kwam een einde aan. 

 
Ik bedoel maar, iedereen reist en ervaart reisavonturen. 

 
Dit nieuwe 'Scheepje' is iets minder dik dan normaal, wat je waarschijnlijk wel had 
verwacht, gezien er in het vorige 'Scheepje' een oproep stond waarin om 
participatie werd gevraagd. 

 
Maar van die andere leden zijn er niet veel die iets hebben ingezonden. 

 
Op dit moment wordt 't Narrenschip drijvend gehouden door vrijwilligers die geen 
redactieleden (meer) zijn. En dat is niet goed voor de kwaliteit van ons 
viermaandelijks periodiekje, niet in zo'n veelkleurig gezelschap als dat van de 
Narren. 

 
Reisverhalen, alternatieve leefvormen, het kringetje rond de letter A in 
NARRENSCHIP (voor sommigen staat daar met onzichtbare inkt een cirkeltje 
rond gedrukt): we wachten. 

 
Wij, de 'redactie', wachten op jouw verhaal. 
Groot, klein, alles heeft zijn vorm. 
Net zoals de Bounty, die heb je ook in groot en mini. Ook die Bounty wacht een 
hele dag in een muffe tas tot de terugreis. 
Om dan de essentie van zijn 'zijn' te vervullen. 

 
't Narrenschip – dat kleuren we best SAMEN in. 
 



Gedicht 
 
Als een ode aan de voorbije, memorabele winter… 
 
 
 
 
 

 
Sneeuw is liquid paper 

kwistig gepenseeld 
over de errata 

in het landschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sneeuw is witte corrector 
op de bezoedelde bodem 
en wist de sporen uit 

van mensen. 
 
 
 
 
 

Sneeuw verhult zo lang 
de sluikstort en het gelekte gif 

tot zij smelt. 
 
 
 
 
 

Herman J. Claeys 
www.hermanclaeys.tk 
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Netwerk Alternatieve Reizigers NAR 
 
 
 

Karl Wouters (Tielen, B) liet in de zomer van 1999 het NAR het levenslicht zien, 
samen met enkele andere oer-Narren, vanuit de bekommernis plaatsen en 
rondtrekkende mensen met elkaar in contact te brengen, met een hart voor de 
natuur en de eenvoud van het leven en in solidaire weerbaarheid met andere 
vormen van mobiel leven (woonwagenbewoners). 
 

 
 
Zingeving 
Er is tegenwoordig een gebrek aan open ruimte. Heel wat landelijke gebieden 
worden ontsierd door willekeurige bebouwing, uitbreiding van woonwijken en 
industrie. Het Netwerk Alternatieve Reizigers NAR staat geheel achter woonwagen-
bewoning of mobiel wonen in het algemeen. Mobiele mensen ontsieren nooit 
blijvend de omgeving en mits voldoende verantwoordelijkheidszin resten er na 
hun tijdelijk verblijf geen sporen. Het is een sociaal gebeuren en het biedt een niet 
te vergelijken vrijheid. 'Onderweg zijn' is voor velen meer dan zich verplaatsen 
van de ene streek naar de andere; het is ook een reis naar het binnenste van de 
reiziger zelf en naar het hart van de anderen die zijn pad kruisen. 
 
 

Doelstelling 
Het Netwerk Alternatieve Reizigers NAR wil unieke plekjes waar mobiel levenden 
en alternatieve gelegenheidstrekkers welkom zijn in een netwerk verenigen. Onze 
aandacht gaat uit naar ecologische landelijke kernen, eco-boerderijen, braakliggende 
gronden, percelen met bouwvallige en verlaten gebouwen, kraakpanden, gemeen-
schappen en privéinitiatieven. Via inventarisatie kunnen we alternatieve reizigers 
tegemoetkomen met een uniek aanbod van mogelijkheden om te vertoeven. Ook 
willen wij die uitzonderlijke woonvorm promoten en naar een breder publiek 
opentrekken. Zo wil het Netwerk vaak voorkomende vooroordelen neutraliseren. 
 
 

Werkwijze 
Het Netwerk Alternatieve Reizigers NAR wordt gedragen door vrijwillige medewerkers 
en leden uit voornamelijk Nederland en België die ofwel mobiel wonend zijn ofwel 
een plaats ter beschikking hebben. De leden zijn – al dan niet tijdelijk – op reis, op 
'verplaatsing', of eigenaar/beheerder van een terrein, of gewoon belangstellend. 
Het Netwerk wil deze belangstellenden met elkaar in contact brengen en de 
communicatie bevorderen. Dit gebeurt via het tijdschrift 't Narrenschip, dat drie 
keer per jaar aan hen wordt bezorgd met de publicatie van de lijst van mogelijke 
verblijfoorden en de NAR-lijst van leden. Hierdoor stelt het al de belanghebbenden 
in staat om op eigen initiatief onderling contacten te onderhouden. Alle leden 
kunnen hun eigen inbreng doen in het tijdschrift. Ook organiseert het Netwerk 
minimaal jaarlijks een bijeenkomst, een 'Gathering' voor reizigers. Deelnemers 
aan Gatherings zijn zich bewust van hun verantwoordelijk-heid, ook voor alcohol- 
en ander druggebruik. Er wordt dan ook geen alcohol verkocht op een Gathering. 


