
Bert Kisjes

De voorbereiding voor de Europa Tour vordert gestaag. 14 Juli is de 

startdatum en Wijk aan Zee de startplaats. Bij de start vindt een workshop

plaats over ‘Relevantie van locale kennis’. De Nederlandse minister van

Landbouw is uitgenodigd om iets te zeggen over dit thema. Verder zullen er

vertegenwoordigers uit tenminste 10 landen aan de workshop deelnemen.

De Europatour wordt een werkvakantie. Er moet gepresteerd worden.

De karavaan heeft een hele reeks van projecten op zijn agenda die ze ten 

uitvoer wil brengen. Als de karavaan eind oktober terugkeert moet zij in

ieder geval een goed verhaal bij zich hebben over de landbouw in de 55 

dorpen die in de tussentijd zijn bezocht. In de karavaan is dan ook iemand

aanwezig die de landbouw kent, niet alleen in Nederland maar ook daar-

buiten. Dat is Mark Groeneveld die in Wageningen studeerde, met 

Chileense boeren heeft gewerkt en nu Gelderse jonge boeren begeleidt.

Ook worden gegevens verzameld over de publieke plaatsen in de kleine

gemeenschappen. Gebouwen zoals het gemeentehuis, sportaccommodaties,

dorpshuizen, kerken, begraafplaatsen, scholen  e.d. worden beschreven en

gefotografeerd. Aan de openbare gebouwen krijg je een idee van het

gemeenschappelijke van de gemeenschap. Een goede fotograaf moet daar-

om mee onderweg.

Het hoofddoel van de reis is om te luisteren naar wat mensen in dorps-

gemeenschappen te melden  hebben. Wat er gehoord wordt zal worden

opgeschreven in een groot boek. Er gaat een kunstenaar mee om er voor te

zorgen dat alles wat wordt opgevangen op een fraaie manier in dat boek

terecht komt. En de musea mogen er later misschien om loten wie dit boek

in zijn collectie mag hebben.

In de dorpen met een koor krijgt elk dorp de gelegenheid om een lied ten

gehore te brengen dat door Leo Nijman wordt opgenomen. Het lied dat het

C  V  of E 

Kalle

2005 Wordt een heel druk en interessant jaar voor ons. Het jaar begon slecht

– wij hadden een ‘kleine’ tsunami. Op 9 januari woei er een krachtige wes-

tenwind. Vanwege de hoge temperatuur was de zee niet met ijs bedekt en

bracht de wind veel water naar de kust. Zodoende stond een kwart van onze

streekhoofdstad Pärnu onder water. Dat was ook het geval met andere

gebieden dichtbij de kust. Kelders en benedenverdiepingen stonden onder

water. Je kon per boot over straat. De wind ontwortelde heel wat bomen die

op hun beurt de huizen weer vernielden. Heel wat daken van huizen waren

vernield. Omdat Killingi Nõmme 30 kilometer van de zee verwijderd ligt,

was het niet overstroomd, maar omvallende bomen hebben veel schade ver-

oorzaakt aan huizen en auto’s. En we moesten het een aantal dagen zonder

drinkwater en elektriciteit doen. Nu is de kleine ‘tsunami’ voorbij maar het

blijft heel druk. Killingi Nõmme en twee andere gemeenten besloten om

samen te gaan in een grotere gemeente. Er zijn dus veel vergaderingen, dis-

cussies en papieren om in te vullen. In Oktober zijn er lokale verkiezingen.

We hopen dan al een grotere gemeente te zijn. Het probleem is dat we in

Estland te veel gemeentes hebben. De staat ondersteunt samenvoeging door

geld te bieden aan die gemeenten die samen willen gaan.

Killingi Nõmme kreeg ook de titel ‘Bos Hoofdstad van 2005’. In Estland

bestaat er een traditie van veel hoofdsteden. We hebben een zomer hoofd-

stad dat is Pärnu en we hebben ook een winterhoofdstad: Otepää. Dat zijn

uiteraard geen officiële hoofdsteden. Nu is er besloten om ook een ‘Bos

hoofdstad’ te hebben. Het idee werd vorig jaar gelanceerd. Voor het jaar

2005 werd Killingi Nõmme verkozen, we weten nog niet wie als volgende

aan de beurt is. De zomer en winterhoofdstad blijven ieder jaar dezelfde,

alleen de Bos Hoofdstad wisselt ieder jaar. En bovendien zijn we dit jaar

Cultureel Dorp van Europa. We zullen er het beste van maken, maar veel is

afhankelijk van geld. We hebben geld voor de conferentie in Mei. Maar voor

de andere evenementen weten we nog niet of we geld zullen hebben of niet.

We hebben verzoeken ingediend maar je moet lang op een antwoord wach-

ten. Alle bezoekers zijn in ieder geval welkom. Ik denk dat een paar dagen

zonder voedsel ook heel gezond is! Ik heb gehoord dat er in Europa ook te

veel dikke mensen zijn.
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Killingi Nõmme in 2005 Cultureel Dorp
van Europa en Bos-Hoofdstad van het jaar

Europa Tour



Dorpse thema’s op 
vier symposia
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koor het allerliefste zingt. Na de reis wordt daar-

van een dubbel CD gemaakt.

In elk dorp zal er een bijeenkomst worden geor-

ganiseerd met jeugd van het dorp. Aan die jeugd

wordt uitgelegd wat de karavaan er komt doen.

De redactie van De Hark die meegaat zoekt 

contact met journalisten en schrijvers onderweg

die in de toekomst iets voor het Internet Magazi-

ne kunnen betekenen.

Een radioverslaggever gaat mee om radio te

maken onderweg. De mogelijkheid bestaat dat

radioverslaggevers in de verschillende landen zich

aansluiten en programma’s in de landstaal makenkk .

Onderweg worden vier symposia gehouden

(zie elders in deze nieuwsbrief). De karavaan

doet ook een internationaal congres van rurale

sociologen aan, die in augustus in Hongarije

samenkomen.

Voor wie aan wil haken bij de Europatour met

een nog ander passend project kan zich nog

aanmelden.

Voor de financiering is de onderneming in twee

projecten verdeeld. Het ene zijn de vier symposia,

het andere de Europatour. Het ene wordt gesub-

sidieerd door een Europees fonds ter bevordering

van het ‘Europese burgerschap’. Het andere door

allerlei organisatie met voorop het Nederlandse

Ministerie van Landbouw. Er zijn bedragen

gevraagd aan de provincie Noord Holland en aan

de gemeente Beverwijk.i Nu wordt er verder in het

buitenland gezocht en bij burgers en bedrijven

die begrijpen dat de Europatour hun zaak is.

Gevraagd wordt om een aantal kilometers te

sponsoren a raison van € 8.70 per kilometer.

Er is vog voor 1100 kilometer sponsoring nodig.

Wie wil geestelijk mede-eigenaar worden van 

dit initiatief?

In Wijk aan Zee is het banknummer 1073.74.781

t.n.v. Cultureel Dorp inzake Europatour te

Wijk aan Zee. Lezers in andere landen worden

verzocht om per e mail mee te delen wat zij 

zouden willen overmaken. Wij zullen dan een

bankrekeningnummer in het betreffende land

toezenden. Het Europese betalingsverkeer kost

nog te veel om het anders te doen.

De afsluiting van de Europatour vindt plaats in

België, onder de rook van Brussel. De Landbouw-

commissaris van de EU heeft toegezegd aanwezignn

te zullen zijn bij de slotmaaltijd van lokale

producten, Tijdens dat diner zal zij de eri varingenrr

van de karavaan horen. Daarna zal het materiaal

van de Tour TT worden uitgewerkt. De Hark zal

daarna verschijnen en de resultaten verspreiden.

Artist-impression van de ‘TourbusTT ’.

Jacky de Vries

Tijdens de Karavaan door Europa worden vier

symposia georganiseerd, waarop thema's bespro-

ken worden die belangrijk zijn voor dorpen en

het platteland. De eerste bijeenkomst heeft plaats

in Wijk aan Zee en vormt tegelijk het startsein

voor de maandenlange reis door Europa.

Bewoners van een dorp beschikken over een

enorme kennis van hun omgeving. In Wijk aan

Zee in Nederland weet men als geen ander dat

plannen nauwelijks kans van slagen hebben als de

kennis van de plaatselijke bevolking niet benut

wordt. Dat heeft men in de afgelopen decennia

vaak aan den lijve ondervonden. Daarom wordt

daar op 15 en 16 juli een symposiumyy gehouden

over dit onderwerp, de eerste in een reeks van

vier.

Een sprekend voorbeeld is het vervuilde slib uit

het Noordzeekanaal vlak bij het dorp. Plannen-

makers van buiten het dorp wilden het slib

opslaan in depots op het strand. Dit was tegen het

zere been van de Wijk aan Zeeërs, die hun strand

niet wilden opofferen. Zij kwamen uiteindelijk

met een betere oplossing:het vervuilde bagger

bleek uitermate geschikt om bakstenen van te

maken. In Wijk aan Zee is ook een project rr gaan-

de met als doel de lokale kennis beschikbaar te

stellen voor overheden en planologen, als het gaat

om bijvoorbeeld woningbouw.

De workshop die in augustus Killingi Nomme in

Estland wordt gehouden draait om dorpen en

cultuur. Deze workshop heeft plaats op 7 en 8

augustus, veertig deelnemers uit vier Europese

dorpen doen er aan mee. Daaruit moet blijken

dat in kleine gemeenschappen cultuur bovenal

een zaak is van meedoen, samen dingen onderne-

men. In tegenstelling tot de stad, waar cultuur

vooral een zaak is van individuele professionals.

Binnen het verbond van de culturele dorpen heb-

ben de bewoners de afgelopen ff jaren erg moeten

samenwerken om alle projecten van de grond te

krijgen. Dit heeft de saamhorigheid binnen de

dorpen versterkt, bovendien wordt men zich zo

meer bewust van de sterke en zwakke kanten.

Vertegenwoordigers uit de culturele dorpen zul-

len hier in Killingi Nomme meer over vertellen.

Op het symposium in Pergine ValdarnoVV in Italië

wordt gesproken over de generatiekloof. Hff oe

groter een gemeenschap is hoe groter de genera-

tiekloof. Jff ong en oud hebben in een stad nauweuu -

lijks contact met elkaar, in een dorp kunnen ze

niet om elkaar heen. Pergine Valdarno is een uitVV -

gelezen plek om over dit onderwerp te spreken,

daar verzorgt men immers elk jaar een filmfesti-

val over dit onderwerp. Dit symposium heeftff

plaats op 2 en 3 October.

Het laatste symposium heeft plaats in Kreiz

Breizh in Bretagne, Frankrijk. De bewoners van

dit dorp geven inzicht in de relatie tussen dorp en

de natuur. De natuur oefent een enorme aantrek-

kingskracht uit op kunstenaars en toeristen.

Moderne landbouwmethodes en milieuveront-

reiniging vormen echter ernstige bedreigingen.

De vraag is hoe dorpsbewoners de natuur kun-

nen benutten, ook al lijkt dat economisch onaan-

trekkelijk. Deze bijeenkomst is op 18 en 19 Okto-

ber en wordt bijgewoond door onder meer een

econoom, een landschapsarchitect, een agrariër

en een ecoloog.
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Beste iedereen,
Een korte tijd is verstreken sinds jullie vertrek, en alle mooie gebeurtenissen van de afgelopen week 

kwamen een voor een op hun plaats... Ik moet toegeven dat er wat tranen (van vreugde) te voorschijn

kwamen over hoe alles op z’n pootjes terecht was gekomen en wat voor magische week het is geweest.

Het is verbazingwekkend hoe zulk soort dingen beginnen als een idee, dan in een plan veranderen en

vervolgens met de liefdevolle hulp van heel veel mensen tot zoiets verbazingwekkends wordt.

Dit soort dingen zouden echt op het internationale nieuws moeten komen, zij laten zien hoeveel men-

selijkheid en liefde er in de wereld is en verspreidt. Allemaal hebben jullie m’n hart geraakt, ik heb van

jullie verblijf genoren en ik zou wensen jullie beter te leren kennen, jullie lijken allemaal fantastische

mensen te zijn en ik voel me gezegend jullie te hebben ontmoet en deze grappige, drukke, creatieve,

opwindende en fantastische tijd met jullie gedeeld te hebben! Dank voor jullie hulp en mooie emails!!! 

Ivy

P.s. Ik probeer m’n moeder zo ver te krijgen dat zij binnenkort met Frans, Jelle, Martin en mij  met

onze kleine skoda naar Denemarken rijdt om jullie weer te zien!!!

P.s.s We hebben een jongeren cultural-village web page opgestart, waar we contact kunnen onderhou-

den met jongeren door heel Europa. http://groups.msn.com/CulturalVillageofEuropeforum  schrijf je

in en post je persoonlijke berichten en links!!! (je kunt ook in andere talen schrijven als je dat wilt.)

Symposium
voor 
houtsnijders

In het bosrijke Bystré wordt tussen 23 en 30 juli

een symposium voor houtsnijders gehouden.

Bystré ligt in een bosrijke omgeving en de streek

kent een levende traditie van houtsnijders.

Belangstellenden uit alle landen kunnen zich

aanmelden op het email adres van Bystré:

podatelna@bystre.cz

Bert Kisjes

Het dorp Rooth ligt op het plateau van Margraten in Zuid Limburg. Een

plateau dat in begin Mei van dit jaar in de belangstelling komt vanwege

een hoog bezoek. President Bush zal het plateau bezoe-

ken vanwege een oorlogskerkhof. Het plateau bestaat

uit kalk. En het is naast de Pietersberg in Nederland de

enige plek waar kalk wordt gedolven. Het dorp is

gedoemd te verdwijnen omdat de cementindustrie de

kalk onder de huizen wil hebben. En misschien moeten

dan de oorlogsgraven ook wel verhuizen.

Journaliste Nanne Dorren heeft een boekje geschreven

met de titel ‘De duivel groef een paradijs – het verhaal

van een Zuid Limburgs dorpje aan de rand van de

afgrond’
1
. Het is een goed geschreven boekje dat het 

lot van een dorp over een periode van meer dan dertig

jaar beschrijft. Over de rol van bewoners, gemeente,

wetenschap, provincie en kalkindustrie. Over de

manier waarop de strijd voor het belang zich voltrekt.

Verrassend is te zien dat het algemene belang eigenlijk

het meest wordt belichaamd door de bewoners.

Voor hen is er een afweging tussen werk en afgrond. De een kiest voor

werk de ander komt tot een andere conclusie. De besluiten zijn zelden

eenduidig. Bij de andere en hogere organen lijkt het eigen belang een

hoofdrol te spelen waarbij deze het natuurlijk doen voorkomen dat dit het

algemeen belang is.

De kalkwinning heeft een afgrond geschapen die door Nederlandse 

geologen als een paradijs wordt beschouwd. Er wordt in de kalk van alles

gevonden aan fossielen en de kloof is dan ook heel aantrekkelijk voor

wetenschappelijke onderzoekers. Zij willen hun para-

dijs ook graag uitbreiden ten koste van bewoners. Voor

de cementindustrie is het plateau de goedkoopste

vindplaats voor de grondstof die zij nodig hebben.

Bewoners vechten er voor om te kunnen blijven wonen

op de plek waar zij geboren zijn. Voor de provincie is

de toekomst van de ENCI van belang. Hoe weeg je een

woongemeenschap af tegen economische belangen?  

Er is altijd mergel gewonnen op het plateau. Maar pas

sinds de schaalvergroting ook bij het delven van kalk,

zijn er problemen. Alternatieven zijn er wel, maar dat

is een kwestie van de prijs. Kalk halen van plaatsen

waar het in grote hoeveelheden is, is er in Nederland

niet mogelijk. Daarvoor moet je naar het buitenland.

De kosten daarvan zijn een beetje hoger. En omdat het

daar iets duurder is graaf je een dorp af.

Met het winnen van delfstoffen is het overal gedonder.

Het zijn bij uitstek de plekken waar oorlog gevoerd wordt. Het is de moei-

te waard om daar eens goed naar te kijken. Als Bush dat van zijn bezoek

aan Margraten meeneemt is er iets gewonnen.

1 Nanne Dorren: ‘De duivel groef een paradijs’, uitg. Lemiscaat  ISBN  90-5637-694-2

De duivel groef een paradijs
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De Hark is een internet tijdschrift met het doel

om de maar al te vaak niet gehoorde  geluiden te

verzamelen van mensen die op het platteland

leven toegankelijk te maken voor alle Europe-

anen. Het komt voort uit de beweging van 

Cultureel Dorp van Europa. De eerste editie

komt op 1 juli 2005 uit.

De Hark wil de rol van het platteland in de 

21e eeuw onder de aandacht brengen van heel

Europa, van beide stad en land.

We zien graag essays, interviews en reportages

tot 2000 woorden  over thema’s als:

- Dorpsleven

- Ekonomische ontwikkeling van het platteland

- De verhouding tussen dorpen en regerings

instellingen.

- Het belang van het platteland  en van hun

mensen voor Europa

- Plattelands aspecten van het Europese beleid

en de Europese grondwet.

Deadline voor bijdragen 12 Mei.

Vragen kunnen gericht worden aan de redactie

van De Hark. village@cultural-village.com

De Europese Unie heeft jaren geleden een organisatie in het leven geroepen om de economie van het platteland te verstevigen door 
bijdragen voor projecten die de ontwikkeling van de plattelandseconomie bevorderen. 

Hoe werkt dit? Dunbevolkte gebieden (minder dan 100 mensen per vierkante kilometer) kunnen zich aaneensluiten tot een leaderregio.

Tot zo’n regio behoren dan een aantal streken en dorpen. Gezamenlijk besluiten zij wat voor soort ontwikkelingen zij willen bevorderen.

Elk van de organisaties en dorpen kan daar dan projecten indienen om het gebied verder te ontwikkelen. Leader stelt 1/3 van de benodigde gelden

ter beschikking. De rest moet van de overheden en van de indiener zelf komen. Er zijn nu 900 van deze gebieden in de Europese Unie. Dit systeem

van subsidies waarbij de regio het voor het zeggen heeft lijkt ook model te staan voor subsidieverstrekking in het toekomstig plattelandsbeleid 

van de Unie. Men is er tevreden over.

Het idee achter de Leader plus opzet is een z.g. bottom up aanpak. De streek zelf bepaalt wat er gebeurt en niet het centrale gouvernement.

De Leaderorganisatie bindt veel mensen met plannen. Dit is voor ‘De Hark’ aanleiding om het gesprek met Leader Plus te zoeken. ‘De Hark’ wil

immers een drager van informatie voor het platteland zijn. In Leader zijn ongetwijfeld veel lezers voor het blad. Het blad zal ook kunnen zorgen

voor een goede verspreiding van heel wat voorbeeld projecten in de Leader gebieden. En de organisatie van Cultural Village met als hoogste

orgaan de raad van burgemeesters van elf dorpen, garandeert een bottom up benadering van de zaken.

De Hark is echter niet het belang van een specifiek dorp of regio. Dat maakt het ingewikkeld om het in Leader Plus in te steken. Ook een 

Leaderplus regio’s vraagt zich af wat heeft het specifiek voor ons voor nut? En dan moeten zij constateren: net zoveel als voor alle andere regio’s.

En algemene belangen staan niet hoog genoteerd. Wie bindt de kat de bel aan? Welke Leaderregio is bereid om mee te helpen de Hark te realiseren?

Oproep voor artikelen

The Rake zoekt 
bijdragen voor de eerste

(en volgende) edities.

Leader plus
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Op de avond van 2 april vond er een bijeen-

komst plaats in de zaal van de Gemeenteraad

van Paxos ter ere van alle leden van het ‘Anchise

voor de ouderen’ programma die kort daarvoor

uit Florence waren teruggekeerd. Er gingen uit-

nodigingen naar alle leden van de Anchise-

groep, naar hun familieleden en vrienden en

naar alle experts  die helpen bij de realisatie van

het programma. Onze gasten hoorden onze

burgemeester Mr Spyros Bogdanos uitleggen

hoe Paxos deel was gaan uitmaken van het

Anchise project, men hoorde iets over Arca, de

organisator van het programma op Europees

niveau, over de financiering van het project en

over de activiteiten en de doelstellingen op

Paxos. De hoofdattractie  waren echter de foto’s

van de 8 Anchise deelnemers van hun trip naar

Florence en de interessante verhalen die ze ons

te vertellen hadden. De avond eindigde met een

klein feestje met drankjes en koek die gemaakt

waren door de dames die deelnemen in de

‘Anchise voor ouderen’ groep.

Het doel van de bijeenkomst  - zo vertelde de

tutor – was om de groepsleden trots te maken

op de resultaten van het Anchise programma en

om de plaatselijke gemeenschap te informeren

over de doelen, de activiteiten en resultaten van

het programma. Het maakte deel uit om het

wantrouwen te breken  over een initiatief dat

alleen aan een deel van onze gemeenschap is

gewijd – de oudere mensen – die normalerwijze

nooit worden uitgekozen  voor zulke rijk gesub-

sidieerde en progressieve projecten.

We hopen dat onze tocht naar Holland die we

spoedig gaan maken  net zo succesvol zal zijn  en

we zien uit naar de komst van de groepen uit

Wijk aan Zee en Pergine Valdarno op 5 Mei.

Senioren uitwisseling

Kreizh Breiz 
Organisatie van Cultural Village
Sinds 1 Januari van dit jaar heeft de Vereniging

Kreiz Breizh, de locale organisatie van Cultural

Village in Bretagne, Anne Hauvespre aangesteld

voor de coördinatie van de activiteiten in Bretag-

ne en voor het onderhouden van de contacten

met het internationale netwerk. Het bestuur van

Cultural Village Kreiz Breizh heeft hiervoor fond-

sen weten te vinden.

Europese dag in
Bretagne
Ter gelegenheid van de Europese dag (9 Mei)

organiseert Kreiz Breizh een tentoonstelling in

Rostrenen die duurt van 13 tot 27 Mei. De ten-

toonstelling zal het Europese concept van de

Europese Unie en dat van het Cultural Village

project laten zien.

Op de laatste dag wordt een conferentie georga-

niseerd over hetzelfde onderwerp als waarover in

Killingi Nomme wordt gesproken. De delegatie

zal vertellen wat men in Killingi Nomme geleerd

heeft. Aan het slot wordt een kleine cocktail party

georganiseerd met specialiteiten die klaarge-

maakt worden door mensen uit verschillende

Europese landen die in Bretagne wonen.

Celebration in the meetingroom of the Paxos municipality

Ouderen uit Paxos in Florence
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Schachdorf Ströbeck neemt sinds 1999 deel aan het Corus Schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Tijdens het toernooi speelt het dorp een vierkamp tegen

Wijk aan Zee. In mei 2004 werd de organisatie van het Corus Schaaktoernooi uitgenodigd om het jaarlijkse toernooi in Ströbeck bij te wonen. Tijdens

deze gebeurtenis merkte men op dat burgemeester Rudy Krosch geen ambtsketting droeg. Tijdens het laatste Corus Schaaktoernooi in januari kreeg de

burgemeester een ambtsketting van schaakstukken omgehangen.

Ambtsketting maakt 
Rudi Krosch sprakeloos


