24 >> student

HOF

Afscheid studentenpastor

‘VOOR BUITENLANDSE STUDENTEN
IS RELIGIE VANZELFSPREKEND’

Iets ten noorden van de campus
vinden we sinds kort de Creative
Community Garden, een collectieve tuin waar Wageningse studenten naar hartenlust experimenteren met exotische
gewassen en ecologische
methodes. Resource nam een
kijkje.

Yuri Saris blies als rooms-katholieke studentenpastor het studentenpastoraat nieuw leven in.
Eind deze maand vertrekt hij
naar Utrecht.

INTERNATIONAAL
Het pastoraat is er echter om studenten elkaar te laten ontmoeten
rond levensbeschouwelijke kwesties. Saris wist de contacten met de
christelijke en andere studentenverenigingen te vernieuwen. ‘Ik
ben bijvoorbeeld regelmatig te

‘Jammer dat hij vertrekt’
Studentenvereniging KSV St.
Franciscus vindt het jammer dat
Yuri Saris vertrekt. ‘We hebben
hem ervaren als een prettige,
bijzonder open en begripvolle
man, en hij snapt hoe jongeren
communiceren’, zegt praeses
Marco Vogelzang. ‘Het meest
zichtbaar was hij bij onze twee
jaarlijkse kerkdiensten; bij de
inauguratie van leden en onze
dies natalis. Yuri Saris liet de
diensten opleven door ze mooi
en afwisselend te maken, met
plaats voor muziek en zelfreﬂectie. De meeste van onze leden
geloven niet of niet- actief, maar
de diensten werden goed bezocht en je ging met een goed
gevoel naar huis.’
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In de zeven jaar dat Saris in Wageningen werkte, blijkt er best wat
veranderd. Saris: ‘Toen ik kwam
was het pastoraat door omstandigheden een beetje stilstaand water
geworden. Er was slechts een kleine, vaste groep van vooral Nederlandse studenten die de activiteiten bezocht. We vielen een beetje
tussen wal en schip. Om het wat
overdreven te schetsen: de christelijke studentenverenigingen zagen
het pastoraat als ‘afvallig’ en nietgelovigen vonden het studentenpastoraat maar een stofﬁge christelijke club.’

Yuri Saris.

gast geweest voor een lezing, preek
of als debatleider.’
‘Buitenlandse studenten weten
het pastoraat inmiddels ook beter
te vinden, doordat we Engelstalige
activiteiten zijn gaan aanbieden en
bijeenkomsten waarbij gegeten
wordt en zowel cultuur als religie
aan bod komt – Meet Thy Neighbour.’
DISCUSSIE
Een universiteit die wil internationaliseren heeft naast Engelstalige
colleges ook een vanzelfsprekende
open houding ten aanzien van religie nodig, meent Saris. ‘Voor veel
buitenlandse studenten is religie
een vanzelfsprekend deel van hun
leven. Dat zou de universiteit zich
nog beter mogen realiseren.’ Hij
verwijst naar de universiteit van
Californië in Davis: ‘Daar staat gewoon een kapel op de campus.’
Wageningen heeft niet eens een
stilteruimte.
Terugblikkend bekent Saris dat

Kleine zwarte puntjes bedekken de
stengels van de bonenstaak, de onderste bloemen zijn verdord. Luizen. Jeroen Postma maakt zich er
niet druk over. De bonen lokken
de luizen naar de rand van het
veld, zodat andere gewassen worden ontzien. Bovendien is de biologische bestrijding al onderweg.
Hij wijst op een vreemd oranjezwart torretje, de larve van het lieveheersbeestje. ‘Als je ze een beetje
de tijd geeft, komen ze vanzelf en
eten de luizen zo op.’
Slimme beplanting, biologische
bestrijding: het is kenmerkend
voor de stijl waarin getuinierd
wordt in de Creative Community

hij wel graag meer structurele,
diepgravende religieuze discussie
met een grote groep studenten
had gehad; een open activiteit met
dertig, veertig mensen waar je stevig, veilig en betrokken kunt discussiëren over het geloof; over leven, dood, eenzaamheid en de zin
het leven. ‘Zoiets als onze Filosoﬁetour, maar dan gericht op theologie en religie.’
Misschien dat zijn kwaliteiten
als theoloog meer weerklank vinden in zijn nieuwe parochie WestUtrecht. Ze hebben in ieder geval
een goede verbinder en organisator in hem. YdH

SPC
De studentenpastors van de verschillende geloofsovertuigingen
zijn onderdeel van het Student
Platform & Chaplaincy dat huist
op Generaal Foulkesweg 37.
www.spc-intheworld.com
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VAN EDEN
Hooge Born had een terrein beschikbaar, de voormalige ‘helende
tuin’, om daarvoor een trainingscentrum op te zetten. Of Jeroen
wilde helpen?
Dat wilde Postma. Hij verzamelde een club mensen om zich heen,
voornamelijk Wageningse studenten, en ging van start. Inmiddels
wordt de tuin beheerd door negen
actieve leden, ondersteund door
zo’n vijftig vrijwilligers. De groep is
geïnspireerd door agro-ecologie en
permacultuur. Ze werken zonder
bestrijdingsmiddelen of kunstmest, maar met een ﬂinke dosis
vindingrijkheid.
DROOM
Zes maanden later kunnen de eerste peultjes geoogst worden en
scharrelen de kippen tussen het
gemaaide gras. Er is een spiraaltuin gemaakt waar geïnteresseerden kleine stukjes grond hebben
gehuurd om zelf groenten in te verbouwen. De een kweekt bedjes sla
en wortelen voor eigen gebruik,

een ander experimenteert met ongebruikelijke gewassen zoals paarse truffelaardappels en zwarte
maïs uit Mexico. Een kuil op de top
van een heuveltje is overspannen
met doorzichtig plastic en doet nu
dienst als broeikas. Een caravan
doet dienst als gereedschapsschuur en vergaderzaal in geval
van regen.
Deze tuin moet laten zien hoe
voedselproductie op een gemeenschappelijke manier plaats kan
vinden, legt Postma uit. Hij ziet het
als een van de grootste uitdagingen om de energie en dynamiek in
de groep te bewaren. Daarom volgt
hij het model van Dragon Dreaming. ‘Veel groepsprojecten beperken zich tot plannen maken en uitvoeren. Daar is weinig ruimte voor
de ambities van de leden of waardering voor hun inspanningen.
Wij beginnen met dromen: we
sluiten de ogen en spreken uit wat
we voor ons zien op dit land. Zo
stellen we onze ambities op elkaar
af tot een gezamenlijke droom.

Aan het einde van de dag vieren we
dat het werk volbracht is. Dan bakken we pizza’s, brood en groenteschotels in onze zelfgemaakte
houtoven. Zo houden we de lol er-

De groep is geïnspireerd door
agro-ecologie en permacultuur.
Ze werken zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest
in, en lol houdt een groep mensen
samen.’
Postma is naast tuinier ook zelfstandig studentencoach en begeleidt studenten die niet lekker in
hun vel zitten. Soms neemt hij ze
mee naar de tuin. ‘Als je even niet
meer weet wat je plek is op aarde,
kan het helpen om in de open lucht
te werken met planten en aarde. Je
kunt hier weer even opladen en in
balans komen.’ Paul Thung
Website Creative Community Garden:
www.creativecommunitygarden.com
Facebook: www.facebook.com/
groups/communitygardenhogeborn
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Garden. Het tuincomplex is pas
een half jaar oud, maar nu al valt er
van alles te zien op het terrein van
bijna twee voetbalvelden groot. De
toegangscorridor van wilgenstengels bijvoorbeeld, het doolhofbosje en natuurlijk de moestuintjes
waar studenten hun groenten en
kruiden kunnen verbouwen.
Het project begon in december
vorig jaar. Oud-student Jeroen
Postma had zich net teruggetrokken uit een ander project dat als
doel had om een ‘eetbare academische tuin’ op de campus aan te leggen. Onrealiseerbaar, zo bleek.
Postma worstelde nog met zijn teleurstelling toen Hans Janssen van
De Hooge Born contact met hem
opnam. Hij vertelde over een project van Alterra, welzijnsorganisatie
Solidez en de gemeente, met als
doel om een eetbaar Wagenings
landschap te realiseren. Braakliggende stukken land worden daarbij omgevormd tot tuinen waar bewoners kunnen ontmoeten en
stadslandbouw bedrijven. De
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