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Een fascinerend verhaal werd uitgezonden op 

de Limburgse televisiezender L1: de kerken van 

Horst Sevenum worden al een tijd 

geterroriseerd door een grote duivenplaag. De 
uitwerpselen van de duiven brengen grote 

schade aan in en rond de kerk. 
Het kerkbestuur ziet een oplossing in een 

nestkast voor de slechtvalk. Het menu van een 

slechtvalk bestaat namelijk voor 90% uit duif.  
Deze oplossing zorgt voor paniek bij de 

plaatselijke postduivenvereniging 

''De Snelvliegers''. De oplossing zou betekenen 

dat de duivenmelkers hun hobby niet meer kunnen 

uitoefenen en dat de sportduif op het menu 

zou kunnen komen staan. De duif poept 14 kilo 

poep per jaar. Kan die 14 kilo poep per duif per 

jaar gezien worden als bruikbare grondstof in 

plaats van overlast?
Onderstaande vragen zijn onderzocht:
Hoe kunnen mensen de waarde inzien en trots 

worden op de herkomst van dit materiaal? 

Hoe kunnen de groepen die nu tegenover elkaar 

staan weer bij elkaar gebracht worden?
Er zijn verschillende partijen betrokken bij 

deze tragische komedie.  Om de situatie en de 

verschillende meningen beter te begrijpen, is 
veldonderzoek gedaan. Zo zijn Ome Frits lid vAN 

''de Snelvliegers'', Sjaak keunen voorzitter 

''de Snelvliegers''  en Henk Versleijen VAN HET 

kerkbestuur Horst Sevenum geInterviewd.  
In de kerk zijn grote rekken geplaatst om de 

duiven te weren. Dit is gebeurd na het 

renoveren van de klokkenstoel die aangetast 

was door de duivenpoep. Dit betekent dat de 

duiven niet meer in de kerktoren kunnen en dat 

de nestkast voor de slechtvalk van de baan 

kan. ''De Snelvliegers'' En het kerkbestuur zijn 

opgelucht. Echter betekent dit wel dat de 

duiven dakloos zijn. 
Ondanks de oplossing zijn de groepen nog niet 

herenigd en heerst er nog steeds spanning. Uit 

onderzoek blijkt dat het nieuwsartikel van de 

lokale Limburgse zender veel informatie was 

achtergehouden en de gegeven informatie uit 

context getrokken is. Veel mensen vinden duiven 

en vooral hun uitwerpselen vies. Maar hoe vies 

is duivenpoep? De stoffen in de duivenpoep zijn 

onderzocht. Hiervoor is een chemisch expert 

betrokken bij het onderzoek.  Daarnaast zijn 

de uitwerpselen van de duif onderzocht door 

het lab van de dierenartsenpraktijk van Horst 

Sevenum. Zij stelden vast dat er geen risico is 

op ziektes bij het ontwikkelen van het 

eindproduct, wanneer er hygiEnisch met de 

duivenpoep wordt omgegaan. 
Er zijn veel materialen onderzocht. Uiteindelijk 

is ervoor gekozen om een keramiek onderzoek uit 

te voeren met duivenpoep als grondstof voor 

glazuur. Verder zijn asglazuren ontwikkeld 

met het materiaal. Om de onderzoeksvraag 

''hoe kunnen de groepen die tegenover elkaar 

staan bij elkaar gebracht worden?'' 

te beantwoorden, is de dorpse sfeer in Horst 

Sevenum geschetst. 

''Limburgse gezelligheid, dat verbroederd. 
Culturele en sociale gebruiken, Achterom is 

kermis, iedereen loopt bij elkaar door de 

achterdeur binnen voor een ''3 uurtje'': koffie of 
thee met een stukje Limburgse vlaai. Gesprekken 

worden aangegaan en de dag wordt 

doorgenomen.''

deze kennis wordt gebruikt om een product te 

ontwikkelen dat de groepen bij elkaar brengt. 
Er wordt een koffie en vlaai servies ontwikkeld 

waarbij het materiaal wat zo ongewenst is, de 
duivenpoep, een rol in de glazuur speelt.

Het servies wordt geinspireerd op 

laboratoriumglas, dat wordt gezien als schoon 

en steriel. Dit als tegenhanger van de ''vieze'' 

duivenpoep.  Een gebaksbordje en schoteltje 

worden gebaseerd op een petrischaal, 

a b s t r a c t 

met verschillende uitneembare stukken om 

verschillende stukken vlaai op te leggen. 
Koffie en thee koppen worden ook gebaseerd 

op petrischalen. De koffie  en theekan worden 

geinspireerd op een bekerglas en de koffiefilter 

op een trechter.  Er wordt gebruik gemaakt van 

de transparante as glazuren, omdat de 

duivenpoep hierin het beste tot zijn recht komt.
Hoe vies? Servies. 
Uiteindelijk worden alle betrokken partijen 

uitgenodigd om samen met elkaar op het Sint 

Lambertusplein bij de kerk een kop koffie of 

thee te drinken met een lekker stuk Limburgse 

vlaai erbij. Om gesprekken te starten en 

uiteindelijk samen de vuile vaat op te knappen 

en alles af te sluiten. Op deze manier kan de 

onderzoeksvraag beantwoord worden en komen 

we erachter of de groepen die tegenover 

elkaar staan op deze manier verbroederen en de 

waarde van de duivenpoep kunnen inzien.
Een poepie laten ruiken: een sociaal 

maatschappelijk gerelateerd project over 

kwetsbaarheid, verdeeldheid, groeperingen en 

heel veel duivenpoep.

Niet voor, 
niet tegen, 
maar met de duiven.

  en Henk Versleijen VAN HET 

 De koffie  en theekan worden 

de transparante as glazuren

6 7



Zolang ik me kan herinneren ben ik gefascineerd 

door mooie, bijzondere verhalen. Deze verhalen 

breng ik graag over naar anderen. Als sociale, 
maatschappelijke en culturele ontwerper leg 

ik probleemkwesties verhalend voor doormiddel 

van ondergewaardeerd materiaalonderzoek.  
Deze probleemkwesties relativeer ik met humor 

en illustraties. Tot slot vind ik het belangrijk 

om mensen hiermee samen te brengen.

Uit onderzoek blijkt dat mensen veel sneller 

informatie tot zich kunnen nemen wanneer het in 

een verhaal omschreven wordt dan wanneer het 

in cijfers of grafieken weergeven wordt. dit 

komt omdat een verhaal mensen sneller raakt. 
Schrijfster Margaret Atwood vertelt in een 

interview: ''Verhalen zijn niet puur rationeel, 
maar ook niet puur emotioneel, en dat is precies 

wat wij als mensen ook zijn.''

''Verhalen zijn wat ons menselijk maakt.''   
   Margaret Atwood  (1)

Wikipedia legt het begrip storytelling als 

volgt uit: 
''Er is sprake van storytelling als droge feiten 

verbonden worden door een dramatische lijn 

waardoor ze beter doordringen bij de 

ontvanger en langer onthouden worden. Mensen 

op emotioneel gebied aanspreken en ze zo 

onderdeel maken van het verhaal. De ontvanger 

het gevoel geven dat hij of zij het zelf heeft 

meegemaakt.''  (2)

Dankzij een gemeenschappelijk gedeeld verhaal 

kunnen grote groepen mensen het eens worden en 

samenwerken. Er zijn drie belangrijke aspecten 

waarbij storytelling altijd begint. De eerste 

is de hoofdpersoon, daarna komt het incident en 

als laatste het conflict of de gebeurtenis. Als 
er een van deze drie basiselementen ontbreekt, 
is het moeilijk voor de ontvanger om zich met het 

verhaal te identificeren en wordt het verhaal 

niet goed overgebracht. Storytelling gaat dus 

voornamelijk over emotie, het herkennen van eigen 

ervaringen of zich kunnen identificeren met het 

verhaal. Het zorgt voor verbinding. 
Verbinding en storytelling gaan hand in hand. 

Storytelling, het vertellen van verhalen en 

het verbinden van mensen, heeft een grote rol 

gespeeld in mijn afstudeerproject. Een bijzonder, 
bizar, mooi en uitzonderlijk verhaal. (3)

i n l e i d i n g

(1)	 Hofland,	T.,	&	Atwood	,	M.	(2016,	21	november).	Waarom	we	van	verhalen		
	 houden	én	ze	graag	vertellen.	Geraadpleegd	op	14	februari	2020,	van	https://	
	 www.bedrock.nl/waarom-we-van-verhalen-houden-en-ze-graag-vertellen/
(2)	 Storytelling.	(z.d.).	In	Wikipedia.	Geraadpleegd	op	14	februari	2020,	van	https://	
	 nl.wikipedia.org/wiki/Storytelling
(3).			 Oord,	B.	(2020,	25	februari).	Storytelling:	de	3	basisingrediënten	om	ie	 	
	 mand	te	raken.	Geraadpleegd	op	1	maart		2020,	van	https://www.frankwat	
	 ching.com/archive/2014/05/15/storytelling-de-3-basisingredienten-om-i		
	 emand-te-raken/
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p r o b l e e m a n a l y s e  
2 . 1  a a n l e i d i n g   v a n   h e t   p r o b l e e m  

Op maandag 12 augustus 2019 om 17:30 uur werd een prachtig 

verhaal verteld door Bas van Mulken op de lokale 

nieuwsprogramma ''L1mburg Centraal'' :

In het noorden van Limburg ligt Horst Sevenum, een kleine 
gemeente met samen ongeveer negentien en een half duizend 

inwoners. In deze gemeente zijn ze al ongeveer zes maanden 

in rep en roer. Er heerst een grote duivenplaag. De duiven 

terroriseren het hele dorp, de straten, de winkels, ga 

zo maar door. Maar voornamelijk de kerk. de kerk is het 

slachtoffer van deze 'vliegende ratten' zoals sommige 

buurtbewoners ze noemen.

De kerk is het mikpunt van de uitwerpselen die de duiven 

daar lozen. Ongeveer 14 kilo poep per duif per jaar zou 

bespaard kunnen worden door een nestkast. Een nestkast 

voor de slechtvalk. De gemeente en het kerkbestuur willen 

deze nestkast ophangen. Echter baart dit de plaatselijke 

duivensportvereniging zorgen. Een slechtvalk heeft veel 

honger, negentig procent van zijn maaltijd bestaat uit 

duiven. deze roofvogel maakt geen onderscheid tussen de 

door ziekte of opgejaagde verzwakte kerkduiven en de 

duiven die worden gehouden voor de sport. Een nestkast zou 

voor de duivensporters dus betekenen dat zij hun hobby 

niet meer kunnen uitoefenen. (4)

In het nieuwsitem werden verschillende mensen aan het 

woord gelaten. Henk Versleijen van het kerkbestuur en 

Sjaak Keunen van postduivenvereniging ''De Snelvliegers''

hebben hun zorgen uitgesproken op de lokale omroep. Een 

heel dorp dat uit elkaar wordt gedreven door enkel wat 

duivenpoep. Hoe is dat toch mogelijk?

Het verhaal riep veel vragen op: kan die 14 kilo poep per 

duif per jaar gezien worden als bruikbare grondstof in 

plaats van als overlast? Is er een mogelijkheid om van dit 

ongewenst materiaal, dat hun duiven produceren, iets te 

maken waarop alle partijen trots zijn? In dit onderzoek 

wordt ingezoomd op deze vragen met als doel om de 

verschillende doelgroepen binnen dit probleem met elkaar 

te verbinden door middel van een creatieve oplossing.

Dit onderzoek wordt door de doelgroep gezien als een 

tragische gebeurtenis, maar door buitenstaanders als een 

komische gebeurtenis. De duif die symbool staat voor vrede, 
terroriseert de kerk in een klein dorpje. Er ontstaat 

onvrede en onrust in een vredig dorp door poepende duiven. 
Hoe kan het dat een tragisch probleem ook een komisch 

gevoel met zich meebrengt? Hiervoor is de definitie van een 

tragische komedie opgezocht ''Wikipedia'':

''Een tragikomedie is een dramavorm die zowel in het 

theater als in zijn afgeleide, de film, een vermenging 

hanteert van tragische en komische verhaalelementen. Een 
van de eerste auteurs die deze mengvorm beheersten, was 

Plautus, zo ongeveer in 210 v.Chr., met zijn stuk Amphitruo, 
dat in de 17e eeuw Moliere inspireerde tot het schrijven 

van zijn Amphitrion ''1668''. De samenstelling tragikomedie 

geeft aan dat komedie de hoofdbedoeling is, maar dat er 

enkele tragische gegevens doorheen lopen. Het begrip is pas 

tegen het einde van de 16e eeuw echt doorgebroken.''  (5)

Een verbinding tussen het tragische en het komische roept 

empathie en begrip op. In het boek ''Het leven als een 

tragikomedie'' beschrijft cabaretier en filosoof Tim Fransen 

het menselijk tekort als enige bron van humor die hem echt 

interesseert. Als voorbeeld neemt hij iemand die uitglijdt 

over een bananenschil. Hoewel het voor de persoon in 

kwestie iets tragisch is, wordt het gezien als iets komisch. 
Door afstand te nemen van een situatie, krijgen we inzicht 

in de situatie. (6) deze manier van denken wordt toegepast 

in dit onderzoek. door met afstand naar het onderwerp te 

kijken, wordt de kern bereikt. Er wordt geluisterd naar 

de betrokken doelgroepen. Hun verhaal wordt vertaald en 

gerelativeerd in dit onderzoek en uiteindelijke eindproduct.
(4)	 https://www.1limburg.nl/komst-valk-valt-slecht-bij-postduivenvereniging
(5)	 Tragikomedie.	(z.d.).	In	Wikipedia.	Geraadpleegd	op	15	februari	2020,	van	https://nl.wikipedia.org/	
	 wiki/Tragikomedie
(6)	 Hofland,	T.,	&	Atwood	,	M.	(2016,	21	november).	Waarom	we	van	verhalen	houden	én	ze	graag		
	 vertellen.	Geraadpleegd	op	14	februari	2020,	van	https://www.bedrock.nl/waarom-we-van-verhalen-	
	 houden-en-ze-graag-vertellen/
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kerk sevenum kerk horst duiven terroriseren de kerken in horst sevenum 

een nestkast voor de slechtvalk zou voor het kerkbestuur een 

oplossing zijn. 

Honger!!!!

90 procent van de maaltijd van een slechtvlak bestaat uit duif. 

een slechtvalk ziet het verschil namelijk niet tussen een top sportduif 

en een verzwakte kerkduif.

een slechtvalk zou betekenen dat de duivensport in de gemeente niet 

meer uitgeoefend zou kunnen worden. 

of dat die topfitte duiven op het menu komen te staan.

De duiven gebruiken de kerken dus massaal als collectief toilet.

14 kilo poep 

een enkele duif poept ongeveer 14 kilo per jaar 

'opgelost!' dacht het kerkbestuur. 

Maar helaas. 

panie
k!!!

Grote paniek bij de plaatselijke duivensportvereniging door deze keuze 

van het kerkbestuur. 

Poep als grondstof?

Waarom zien we de poep als overlast terwijl we deze ook als 

grondstof kunnen zien?

14 kilo poep per duif per jaar, daar moeten we toch iets mee??? 
Niet voor, Niet tegen, Maar met de duiven. 

Een poepie laten ruiken.

14 15



p r o b l e e m a n a l y s e  
2 . 2  d o e l g r o e p   

De doelgroepen die een hoofdrol spelen in deze tragische komedie, zijn:

 de kerkduiven 

 het kerkbestuur 

postduivenvereniging ''de snelvliegers''

de slechtvalk

en natuurlijk de poep 

p r o b l e e m a n a l y s e  
2 . 2  a a n p a k  

De veldonderzoeker onderzoekt in het veld wat er speelt 

op dat moment. Er wordt onderzoek gedaan met een open 

vizier en antropologisch oogpunt. Dat wil zeggen: het 

onderzoeken en bestuderen van de betrokken groepen en de 

omgang tussen deze groepen. Door de verschillende 

doelgroepen hun verhaal te laten doen, wordt de kern van 

het probleem in kaart gebracht.

Door middel van interviews,gesprekken, opnames en bezoeken 

wordt de conversatie met de doelgroep aangegaan. Het 

doel hiervan is om het probleem nog beter te begrijpen en in 

kaart te brengen. Dit wordt gedaan met een open 

blikveld: geen vooroordelen en geen subjectieve mening 

van de onderzoeker. Verder worden er experts betrokken 

bij het onderzoek, voor een deskundig inzicht. Ties van de 

Werff is onderzoeker bij het lectoraat waar dit project 

is uitgekozen voor projectkunst. Hij is opgeleid als 

interdisciplinaire wetenschapper in Science and Technology 

Studies ''STS'' en empirische filosofie. Van de Werff helpt 

met het opstellen van interviews en het analyseren van 

verzamelde data.

Er wordt materiaalonderzoek gedaan naar de duivenpoep op 

de kerktorens van Horst Sevenum. De duivenpoep 

vervult meerdere functies als materiaal. In dit onderzoek 

wordt gezocht naar een betekenisvolle toekomst voor de 

uitwerpselen, zoals keramiek of patina's. In samenwerking 

met een Applied Science studend van Hogeschool Zuyd wordt 

onderzocht hoe vies duivenpoep is en wanneer het niet meer 

vies is. Wat zit er  allemaal in deze poep? Welke 

toepassingen zijn mogelijk met de stoffen in dit materiaal? 

In het CHILL lab van Applied Science gelegen bij Chemelot 

kan veel geleerd worden over de duivenpoep en over de 

stoffen die in dit materiaal zitten. Het verdiepen in deze 

totaal andere discipline kan helpen om op een andere 

manier naar het materiaal te kijken. De data die 

verzameld wordt, wordt omgezet naar een 

taalvisualisatie die voor iedereen te begrijpen is.

Naast Van de Werff en de Applied Science student, wordt 

ook Ome Frits als expert betrokken bij dit onderzoek. 
Ome Frits heeft veel kennis over duiven en de duivenpoep.      

Verder is Ome Frits, als lid van ''De Snelvliegers'',
persoonlijk betrokken bij het onderzoek. Zijn kennis heeft 

een cruciale rol in dit onderzoek. Zo is al medegedeeld 

dat de duiven bij de kerk in Horst-Sevenum voornamelijk 

verzwakte sportduiven zijn. Dit zijn duiven die de weg 

naar huis niet meer kunnen vinden. Zij vliegen dan naar een 

herkenbare plek, in dit geval de kerk. De slechtvalk zorgt 

voor een natuurlijke selectie en pikt de zwakke duiven er 

als eerste uit.  De postduivenvereniging is het er niet mee 

eens dat de natuur met een nestkast een handje 

geholpen wordt. Er worden namelijk vaker slechtvalken 

rond de kerk gesignaleerd en ze worden niet met 

uitsterven bedreigd. Ooit was dit wel het geval, Maar er 

zijn nu ongeveer zo'n tweehonderd slechtvalkpaartjes in 

Nederland. (7)
Een nestkast zou dus overbodig zijn. Echter komen er 

steeds meer kerkduiven bij als er geen oplossing wordt 

bedacht. Duiven zijn monogame vogels, die zich het hele 

jaar voortplanten. Een duivenpaartje nestelt 4 tot 

8 keer per jaar en legt per nest 2 eieren. Na 28 dagen 

vliegen de jonge duiven uit en na ongeveer 5 maanden zijn 

de duiven geslachtsrijp. (8) Dat betekent dat er steeds 

meer duiven komen.  het kerkbestuur is verantwoordelijk 

voor het opruimen van de poep die de verdwaalde kerkduiven 

daar achterlaten. Het kost veel energie en geld om deze 

poep op te ruimen.

De klokkenstoel van de kerk van Horst is er zo slecht aan 

toe dat er begin dit jaar een opknapbeurt gepland staat. 
De duivenpoep heeft de constructie van de kerktoren flink 

aangetast. De vraag die dit oproept is: wat zit er in deze 

duivenpoep wat zo heftig is dat een historisch monument 

eraan onderdoor gaat? Een student aan de Technische 

Universiteit van Praag geeft in haar masterthesis 

antwoord op deze vraag. Er is een chemisch analist 

aangehaakt om dit antwoord te analyseren en in 

begrijpbare taal dit antwoord uit te leggen. 

(7)		 van	der	Geest-Buenen,	A.	(2018,	29	mei).	Slechtvalk	broedt	in	Astense	kerktoren.	Geraadpleegd	op		
	 14	februari	2020,	van	https://siris.nl/artikel/114859674/slechtvalk-broedt-in-astense-kerktoren
(8)	 	Hofland,	T.,	&	Atwood	,	M.	(2016,	21	november).	Waarom	we	van	verhalen	houden	én	ze	graag		
	 vertellen.	Geraadpleegd	op	14	februari	2020,	van	https://www.bedrock.nl/waarom-we-van-verhalen-	
	 houden-en-ze-graag-vertellen/
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Een poepie laten ruiken is een 

maatschappelijk en sociaal gerelateerd 

project over het slaan van bruggen tussen de 

groepen die in Horst Sevenum tegenover elkaar 

staan en tussen verschillende disciplines. Er 

wordt een ontwerp ontwikkeld dat werelden 

met elkaar kennis laat maken. Verder gaat 

het project over kwetsbaarheid, verdeeldheid, 
groeperingen en over heel veel duivenpoep. Bij 
elke handeling die plaatsvindt krijgt de poep 

een nieuwe rol. Wanneer het op de kerk valt, 
wanneer het verzameld wordt, wanneer de 

poep naar het dierenartslaboratorium gaat 

voor onderzoek en wanneer het uiteindelijk een 

product wordt. Elke keer heeft de duivenpoep 

een nieuwe rol in dit project. En elke rol is een 

onderdeel van het eindresultaat en onderzoek.  
Zonder contrast is er geen verhaal.

''Verhalen maken deel uit van onze natuur en 

zijn een instrument om te kunnen 

samenwerken. Bij storytelling luisteren we 

aandachtiger, koppelen onze emoties aan inhoud 

en onze creativiteit en beleving worden sterk 

geprikkeld. Je verhaal is een levend organisme.'' 
(9 blom, r. 2019) 

Dit verhaal en de data die verzameld wordt, 
worden geillustreerd. Illustraties zorgen er 

net zoals bij verhalen voor dat informatie 

beter wordt opgeslagen en beter begrepen kan 

worden. (10) Door die visualisaties van de 

verzamelde data wordt het verhaal voor 

iedereen toegankelijk: van een kleuter die nog 

niet kan lezen tot mensen op leeftijd die moeite 

met lezen hebben.

Tot slot wordt er met dit materiaal een 

product gemaakt wat iedereen in het dorpje 

Horst Sevenum wilt hebben. Wat dat gaat zijn 

is nog een grote vraag, een vraag waar 

antwoord op wordt gegeven naarmate het 

proces vordert. Met dit mooie eindproduct 

worden alle inwoners van Horst Sevenum en 

alle betrokken partijen ontzettend trots op 

''hun'' duiven. Ze gaan de duiven en de 

bijbehorende poep als waardevol zien. de 
verschillende groepen met hun 

verschillende standpunten worden dichter bij 

elkaar gebracht zodat de rust in Horst 

Sevenum weer terug kan keren.

e e n  p o e p i e  l a t e n   r u i k e n  

(9)		 Blom	,	R.	(2019,	4	september).	Storytelling	en	leiderschap:	verhalen	brengen		
	 mensen	bij	elkaar.	Geraadpleegd	op	16	februari	2020,	van	https://rotys.nl/	
	 media/storytelling-leiderschap-verhalen-brengen-mensen-bij-elkaar/
(10)	 Ligtenberg,	J.	(2017).	Moeten	verhalen	ondersteund	worden	door	illustra	 	
	 ties?	Geraadpleegd	van	http://arno.uvt.nl/show.cgi?fi	d=144055	
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4.1   o n d e r z o e k s v r a g e n

Na de nieuwsuitzending op 12 augustus 2019 

ontstonden er vragen over het probleem van 

de duivenpoep in Horst Sevenum. Om deze reden 

staat dit onderwerp centraal in mijn 

afstudeertraject. Er is gezocht naar 

informatie bij onder andere de plaatselijke 

krant en de plaatselijke omroep om meer te 

weten te komen over dit onderwerp.

Hoe kan ik mensen de waarde van 

materiaal laten inzien en trots laten 

worden op de herkomst van dit materiaal? 

Hoe kan ik mensen die tegenover 

elkaar staan weer bij elkaar brengen?

o n d e r z o e k   e n   v e l d w e r k

Hoe kan ik mensen de waarde 

van materiaal laten inzien 

en trots laten worden op de 

herkomst van dit materiaal? 

Hoe kan ik mensen die 

tegenover elkaar staan

weer bij elkaar brengen ? 
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o n d e r z o e k   e n   v e l d w e r k    
4.2   d u i v e n  

De mens en de duif hebben een rijke geschiedenis. Uit 

Egyptische hieroglyfen kan er worden opgemaakt dat 5000 

jaar geleden duiven werden gedomesticeerd. Dit gebeurde 

voornamelijk in Noord Afrika. Vervolgens zijn bij ons uit 

deze duivensoort de tamme duivensoorten ontstaan. In deze 

tijd werden de duiven vooral als goedkoop maar voedzaam 

gerecht gezien. De duif werd voor de mens een gemakkelijke 

prooi, omdat de dieren op de landbouwgrond afkwamen om 

eten te zoeken.
De Romeinen en de Grieken lieten papier met daarop 

boodschappen van bestemming naar bestemming vliegen door 

de dieren. Dat was de opkomst van de postduif. Mede door 

de bouw van duiventillen werden postduiven de 

boodschappers van de wereld. (11)

Tussen 1815 en 1825 werden in Belgie voor het eerst de 

postduiven gebruikt om wedstrijden te vliegen.  De hobby 
verspreidde zich snel over de rest van Europa. In die tijd 

werd het houden van duiven als hobby erg populair. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog waren postduiven heel erg 

belangrijk. Ze werden ingezet om vanuit het front 

boodschappen naar verliggende gebieden te vliegen. De 
duiven moesten steeds grotere afstanden afleggen in een 

kortere tijd. (12) Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 

de sport verboden, waardoor sommige duivenmelkers hun 

duiven lieten ''onderduiken''.  Tijdens de bezetting werden 

de vrij-rondvliegende duiven gevangen gehouden, omdat er 

een kans bestond dat de duiven geheime berichten met zich 

meedroegen. Er werd een speciaal politieteam opgezet om 

dit te controleren.  De duivenbrigade heeft tussen 1940 en 

1942 32.709 duiven in de stad Amsterdam ''opgepakt''. Na 1942 

werden deze duiven geliquideerd, de politie-eenheid moest 

afgehakte pootjes inleveren om te laten zien dat ze 

daadwerkelijk de duiven om het leven hadden gebracht.  
Toen de Tweede Wereldoorlog ten einde was gingen veel 

Nederlanders zich verdiepen in de duivensport. In die tijd 

waren er ongeveer 100.000 duivensport hobbyisten. (13)

Duiven werden in begin 19de eeuw gebruikt als doelwit 

tijdens het schieten. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs 

stond het duiven schieten ook op het programma. Tijdens die 
spelen werden er ongeveer driehonderd duiven 

doodgeschoten. Dierenorganisaties oefenden veel druk uit 

op de sport waardoor het verboden werd. In 1912 werd 

kleiduivenschieten een officiele sport en bleven de duiven 

gespaard. (14) De duif wordt ook gehouden als pluimvee voor 

consumptie zoals duivensoep.
Een goed getrainde duif kan aan wedstrijden meedoen. 
Wanneer de jonge duif zelfstandig kan vliegen, begint de 

training. De afstanden worden steeds meer opgeschaald. 
De wedstrijden vinden plaats tussen maart en september. 
De afstanden beginnen bij 25 kilometer maar kunnen oplopen 

tot wel 1200 kilometer. Duiven worden in een vrachtwagen 

naar de startlocatie gereden en vanuit daar worden ze 

losgelaten. De duif die het snelst thuis is of de snelste 

gemiddelde snelheid heeft, wint. (15)

De duivensport wordt de laatste jaren door de groeiende 

vergrijzing steeds minder populair. Een halve eeuw 

geleden was het heel normaal om wedstrijdduiven in bezit 

te hebben. Momenteel zijn er nog ongeveer 17.000 mensen die 

de duivensport beoefenen in Nederland, waarvan 1300 leden 

in Limburg. Deze 1300 leden zijn verdeeld over 60 

postduifverenigingen, waarvan de meeste al op leeftijd 

zijn. (16) Sinds 2017 staat de duivensport in Nederland op 

immaterieel erfgoed. De NPO, Nederlandse Postduiven 

Organisatie, is gestart met het GPS2021 traject. Dit 

traject heeft als doel om de sport in Nederland te 

behouden en nieuw leven in te blazen met het zicht op de 

toekomst. Hopelijk komen er op deze manier weer veel 

colombofielen  (liefhebbers van de duivensport bij). (17) 
Duivensport was in de 50-er en 60-er jaren onder de 

mijnwerkers in Limburg enorm populair. Er werd veel gebruik 

gemaakt van het onderling ruilen van duiven. 
De duivenmelkers ''koelepiet'' in de mijnstreek beoefenden 

zelfs de wedstrijdsport. Elke melker had tussen de 25 

en 60 duiven. De website: www.demijnen.nl, suggereert dat 

de duivensport onder de mijnwerkers zo populair was. Dit 

omdat de duiven alles hadden wat de ''koempels'', zoals 

de Limburgse mijnarbeiders genoemd werden, niet bezaten: 

licht, lucht en ruimte.  De sport is altijd in Limburg 

gebleven. (18)

Documentatiefotografe Suzanne Valkenburg (1981)  heeft in 

een fotoserie de schoonheid van het alledaagse en de 

platvloersheid van de realiteit van de duivensport in 

Limburg laten zien, met echte mensen. Het Limburgse 

plaatsje Hoensbroek is een plek waar vroeger veel 

mijnwerkers verbleven. In Hoensbroek was de duivensport 

groot. Valkenburg volgt Mattie, die de duivensport ook 

in zijn hart heeft gesloten.  Maar ook in Hoesbroek is de 

sport inmiddels aan het uitsterven.
''Home Sweet Home'' is een sociaal document over de 

verwachtingen en dromen die de duif kan bieden. Is de duif 
een gevleugelde vriend gebleven of een statussymbool 

geworden?''     - Suzanne Valkenburg. (19)

Duiven broeden het hele jaar door, vier tot acht keer per 

jaar, en broeden in twaalf tot zestien dagen ongeveer 

twee eieren. Het nest waar ze in broeden is vaak rommelig 

en op hoge hoogte gevestigd. Zeventien dagen later komen 

de eieren uit, waarna de jonge duiven na 28 dagen al 

uitvliegen. Na vijf maanden zijn de jonge duiven 

geslachtsrijp. De gemiddelde leeftijd die duiven bereiken is 

18 tot 20 jaar, waarbij ze zich tot op een leeftijd van 12 

tot 15 jaar kunnen voortplanten. (20)

Een duif staat voor veel zaken symbool. zoals in het 

verhaal van Noach uitgelegd, als de personificatie van de 

vrede. Een duivenpaartje staat symbool voor liefde. In het 

Christendom staat de duif centraal als de heilige geest. 
Ook wordt de duif gezien als de ziel. Scholastica is hiervan 

een voorbeeld, Dit is een schilderij waarop een non staat 

afgebeeld en uit haar mond komt een duif. De duif 
symboliseert de ziel die het lichaam verlaat. (21)

(11)		 Couwenberg,	D.	(2017,	11	december).	Postduiven,	belangrijke	boodschappers.	Geraadpleegd	op	22	februari	2020,	van	https://isgeschiedenis.nl/nieuws/postduiven-belangrijke-boodschappers
(12)	 Kenniscentrum	Immaterieel	Erfgoed	Nederland	.	(2017,	1	december).	Postduivensport.	Geraadpleegd	op	20	februari	2020,	van	https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/postduivensport
(13)	 Couwenbergh,	D.	(2017,	11	december).	Postduiven,	belangrijke	boodschappers.	Geraadpleegd	op	20	februari	2020,	van	https://isgeschiedenis.nl/nieuws/postduiven-belangrijke-boodschappers
(14)	 Kleiduivenschieten.	(z.d.).	In	Wikipedia.	Geraadpleegd	op	1	april	2020,	van	https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleiduivenschieten
(15)	 Kenniscentrum	Immaterieel	Erfgoed	Nederland	.	(2017,	1	december).	Postduivensport.	Geraadpleegd	op	20	februari	2020,	van	https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/postduivensport
(16)	 Jessen,	M.	(2019,	3	december).	Eeuwfeest	voor	postduivenvereniging	uit	Sibbe	[Persbericht].	Geraadpleegd	op	30	april	2020,	van	https://www.1limburg.nl/eeuwfeest-voor-postduivenvereniging-uit-sibbe
(17)	 NPO.	(z.d.).	Visie.	Geraadpleegd	op	25	april	2020,	van	http://www.gps2021.nl/visie/
(18)	 Hendriks	,	J.	(2015,	22	juli).	Witste	nog,	Carboon	liedtekst	Koelpiet	-	Doevepiet.	Geraadpleegd	op	25	april	2020,	van	https://www.demijnen.nl/actueel/nieuws-item/witste-nog-carboon-liedtekst-koelpiet-doevepiet
(19)	 Valkenburg	,	S.	(z.d.).	Home	Sweet	Home	–	Suzanne	Valkenburg.	Geraadpleegd	op	25	april	2020,	van	http://suzannevalkenburg.nl/?portfolio=home-sweet-home
(20)	 Vogelbescherming	Nederland	.	(z.d.).	Houtduif.	Geraadpleegd	op	24	april	2020,	van	https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/houtduif
(21)	 Vredesduif.	(z.d.).	In	Wikipedia.	Geraadpleegd	op	26	april	2020,	van	https://nl.wikipedia.org/wiki/Vredesduif
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De	Mijnen.	(z.d.-a).	Een	OVS’er	van	de	Staatsmijn	Hendrik	bij	zijn	duiven	[Foto].	Geraadpleegd	van	https://www.demijnen.nl/collectie/foto/een-ovser-van-de-staatsmijn-hendrik-bij-zijn-duiven

De	Mijnen.	(z.d.).	Onbekend	[Foto].	Geraadpleegd	van	https://www.demijnen.nl/collectie/foto/j-janssen-bedieningsman-de-wasserij-van-de-staatsmijn-maurits-met-zijn-duiven

BELGA.	(2012).	Het	Britse	leger	stuurt	een	postduif	op	pad	in	WOII.	[Foto].	Geraadpleegd	van	https://www.ad.nl/buitenland/experts-kunnen-code-postduif-uit-woii-niet-kraken~afdd3b12/63694840/
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o n d e r z o e k   e n   v e l d w e r k    
4.3   d u i v e n  p o e p 

Duiven hebben een cloaca, een opening in de buik. Eieren, zaad 

poep en plas komen uit hetzelfde orgaan. Duiven poepen 

zowel in slapende als wakkere toestand. Als je duivenpoep 

goed bekijkt, zie je dan ook een witte klodder: de plas met 

in het midden een donkerder hoopje: de poep. (22)

Duivenpoep is iets wat bij veel mensen irritatie en afkeer 

oproept.  Het vervuilt steden en gebouwen. 
In Amsterdam ligt er per jaar over de 168.000 liter 

duivenpoep op straat. (23)  Veel grote steden hebben 

duivenoverlast vanwege de voedselrijke omgeving en de hoge 

gebouwen die goed figureren als broed- en schuilplaatsen.
Er zijn een aantal oplossingen voor deze overlast. Zo 

wordt er op de duiven gejaagd met roofvogels of vangen ze 

duiven en worden ze gedood door middel van 

vergassing. Beide oplossingen zijn niet diervriendelijk en 

wekt veel weerstand op bij de bevolking en 

dierenactivisten. Daarnaast is het doden van de duiven 

maar een tijdelijke oplossing. Andere opties die de 

gemeentes proberen zijn het steriliseren van de duiven of 

het gebruik van de ''tillen methode'', waarbij de eieren 

worden vervangen door kunstexemplaren. Bewoners van 

deze steden kunnen zelf ook initiatieven nemen, zoals 

anti-duivenpinnen waardoor de vogels geen plaats meer 

kunnen nemen op het eigen balkon en hun uitwerpselen 

hiermee ook buiten de deur houden. De stadsduiven worden 

ongeveer anderhalf jaar oud. Dit komt door de vele 

risico's die de vogels lopen in het centrum van de stad. (24)

Ook in veel Limburgse steden is er een groot overschot aan 

duiven. Enkele grote steden hebben maatregelen 

getroffen tegen de overlast. Zo is in Venlo, op de 
Sint -Martinus, een nestkast geplaatst voor de 

slechtvalk. De grootste vijand voor de duif. Deze nestkast 

heeft veel succes, Afgelopen jaar zijn de eerste 

slechtvalk kuikens geboren in de kast. Deze nestkast is 

het voorbeeld van hoe de duivensporters in Horst het niet 

willen. De liefhebbers in regio Venlo missen elke dag weer 

nieuwe vogels die niet meer terug komen omdat ze zijn 

gegrepen door de roofvogel. (25) 

Grote steden proberen er dus zoveel mogelijk aan te doen 

om de duiven en hun uitwerpselen te weren. Dit terwijl de 

poep ook heel zinvol kan zijn. Zoals bijvoorbeeld in Fez 

(Marokko) waar ze duivenpoep gebruiken om leer te looien. 
In grote baden van steen zit een mengel van kalksteen, 
water en duivenpoep. In de baden liggen de dierenhuiden om 

ze op deze manier te weken en soepel te maken. Na tien tot 

veertien dagen weken is het leer soepel genoeg om na te 

bewerken. Door de ammoniak die in de uitwerpselen zitten 

is de poep van duiven uitermate geschikt voor deze klus. 
In Fez brengt een kilo duivenpoep ongeveer twintig euro 

op. Dat is ook de reden waarom er in de Marokkaanse stad 

zoveel duiven gehouden worden. (26)

Ook in Nederland wordt duivenpoep gebruikt als grondstof 

zoals in visaas. De gedroogde en gemalen duivenpoep is een 

veelgebruikt aas door hengelaars. Daarnaast wordt het 

gebruikt als aanvulling voor lokvoer voor de 

hengelsport. De uitwerpselen maken het voer plakkerig. Op 
een website voor liefhebbers voor de hengelsport wordt de 

pure duivenpoep aangeboden in zakken van 1 kilo. Voor 1 kilo 

duivenpoep betaal je ongeveer twee euro. de vissen smullen 

ervan.  Vroeger werd in Nederland de mest van duiven ook 

gebruikt om de was witter te krijgen. (27)

Maar niet alleen vissen smullen of de was wordt er 

witter van. De uitwerpselen worden ook gebruikt voor het 

bemesten van de grond. De duivenpoep is zeer 

geconcentreerd en om deze reden wordt de duivenpoep 

altijd in de herfst, als er veel regen valt, over de grond 

verdeeld. Anders zou er een kans zijn dat de mest te snel 

wordt opgenomen en hierdoor het gewas zou beschadigingen. 
Duivenpoep is dus toch een bruikbare grondstof. Zo 

waardeloos is de poep dus toch niet. (28)

(22)	 	Wermink,	M.	(2018,	15	november).	Een	cloaca:	wat	doen	vogels	ermee?	Geraadpleegd	op	15	maart		
	 2020,	van	https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/een-cloaca-wat-doen-vogels-ermee
(23)	 van	der	Zwan,	G.	(2019,	24	april).	Lorenzo	verdient	bijna	10.000	euro	per	maand	met	duivenmel	
	 ken.	Geraadpleegd	op	20	maart	2020,	van	https://www.vice.com/nl/article/mb8ebn/lorenzo-ver	
	 dient-bijna-10000-euro-per-maand-met-duivenmelken
(24)	 Bijl,	H.	(2015,	19	februari).	Alleen	de	meest	wanhopige	duiven	trekken	naar	het	centrum.	Geraad	
	 pleegd	op	20	maart	2020,	van	https://www.parool.nl/nieuws/alleen-de-meest-wanhopige-dui	
	 ven-trekken-naar-het-centrum~b08e193f/
(25)	 L1.	(2018).	L1NWS:	Duivenmelkers	klagen	over	het	aantal	roofvogels	in	hun	omgeving	[Videobe	
	 stand].	Geraadpleegd	van	https://l1.nl/l1nws-duivenmelkers-139955/
(26)	 Redactie	Samsam.	(2019,	14	januari).	Soep	van	duivenpoep.	Geraadpleegd	op	20	maart	2020,	van		
	 https://www.samsam.net/milieu-duurzaamheid/leerlooier-marokko
(27)	 Develo,	S.	L.	(z.d.).	Van	Den	Eynde	-	Duivenmest.	Geraadpleegd	op	20	april	2020,	van	https://www.	
	 vismania.nl/7061-van-den-eynde-duivenmest.html
(28)	 Kasteel	artikel.	(z.d.).	Geraadpleegd	op	20	maart	2020,	van	https://www.kasteleninnederland.nl/	
	 kasteel_artikel.php?id=15
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o n d e r z o e k   e n   v e l d w e r k    
4.4    v i e s 

De eerste reacties op dit onderzoek waren: 
''Bah! Duivenpoep? Dat is toch vies!''

Het gevoel ''ergens van walgen'' is een emotie, Het is zelfs 

een basisemotie.  Uit onderzoek van London School of Hygiene 

and Tropical Medicine (2001) blijkt dat veel mensen 

wereldwijd voor dezelfde dingen een walging hebben 

ontwikkeld. Er is een onderzoek gedaan naar de inwoners 

van verschillende landen en het blijkt dat poep, ratten, 
rottend voedsel en bedelaars als het meest vies 

worden gezien. Hoe kan het, dat vooral deze dingen walging 

oproept bij mensen?  (29)

''Deze universele smerigheden kunnen worden samengevat in 

vijf categorieen : lichaamsuitscheidingen, dingen die rotten, 
vieze dieren, bepaalde mensen en zaken die moreel verkeerd 

zijn. Sommige van deze dingen zijn evolutionair vrij 

gemakkelijk te verklaren. In poep en bedorven eten zitten 

veel ziekteverwekkers. Dieren zijn ook beruchte 

ziekteverspreiders. Het kan dus verstandig zijn er zo min 

mogelijk mee in contact te komen.''  - (VICE,2016) 

In een recenter onderzoek uit 2010 van de London School of 

Hygiene and Tropical Medicine wordt omschreven dat iets 

vies vinden of walging voor iets ontwikkelen genetisch 

bepaald kan zijn. Maar dat walging hebben voor iets 

vooral is aangeleerd.  Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook 

dat er verschillen zijn tussen walging van mannen en 

vrouwen. Het vrouwelijke geslacht walgt sneller van iets 

dan het mannelijke geslacht. Dit zit hem vooral in de 

genen. Vrouwelijke genen beschermen niet alleen zichzelf 

maar ook hun kinderen tegen ziektes en vieze dingen.

De sociale omgeving heeft ook een grote invloed op de 

ontwikkeling van walging. Als een volwassen persoon in de 

omgeving van een kind iets vies vindt, nemen kinderen dit 

snel over. Dit hoeft niet alleen op sociaal vlak te zijn, 
maar kan ook gebaseerd zijn op cultuur of religie. 
Daarnaast hebben slechte ervaringen invloed op deze 

emotie.  (44)

Er wordt ook vol walging gereageerd op dit onderzoek. 

Mensen vinden poep, duiven en de onderzoek- proeven vies.
Waarom vinden mensen duiven vies? Vroeger waren duiven het 

symbool van vrede en liefde. Waar is die liefde gebleven? 

Duiven hebben het imago van vliegende ratten of vieze 

ziekteverwekkers, Maar wat is daarvan waar?

Duiven brengen vaak veel overlast met zich mee. Ze bouwen 

hun nest op plekken waar ze schade aanrichten of ze 

poepen het hele balkon of de auto onder. Daarnaast zijn 

duiven een broeinest van bacterien, schimmels en virussen.
Door in contact te komen met een duif is het mogelijk dat 

je er een ziekte van oploopt, Zoals bijvoorbeeld 

papegaaienziekte of vogelmalaria. Gedroogde 

uitwerpselen van duiven kunnen ook stoflongen of andere 

ziektes of allergien veroorzaken. Verder kunnen 

duivennesten een broeinest van ongedierte zijn, zoals 

mijten of stofluizen.  Dit veroorzaakt stankoverlast, 
wat een vaak genoemde nare bijkomstigheid is van duiven. 
Salpeterzuur is een bestanddeel van duivenpoep. dat kan 

oppervlaktes flink beschadigen, zoals bijvoorbeeld de 

klokkenstoel in de Lambertuskerk. Stankoverlast is ook een 

vaak genoemde nare bijkomstigheid van duiven. (30)

Met al deze viezigheden op een rijtje, lijkt een duif 

inderdaad niet zo schoon. Om te onderzoeken of de 

duivenpoep echt zo vies is, zijn de uitwerpselen onderzocht 

in het laboratorium van de dierenartsenpraktijk in 

Horst - Sevenum. De laborant heeft de darmflora van de 

duiven onderzocht. Hierbij is allereerst onderzocht of 

er bacterien in de ontlasting zitten die schadelijk kunnen 

zijn, zoals salmonella. om een eindproduct mee te 

ontwikkelen. Hiervoor is een salmonella test uitgezet 

met ophoping. Binnen vier dagen was de uitslag van de test 

bekend: negatief, Er waren geen bacterien te zien die de 

productie van het eindproduct in gevaar zouden kunnen 

brengen. De darmflora was in orde. Er werd geadviseerd om 

veilig met de uitwerpselen om te gaan: handschoenen aan en 

een mondkapje op, Zo vies blijkt duivenpoep dus te zijn.

he bah, wat vies?!

..

..

..

..

(29)	 Jongeling,	C.	(2016,	7	oktober).	De	wetenschap	van	walging:	waarom	vinden	mensen	verschillende		
	 dingen	vies?	Geraadpleegd	op	23	maart	2020,	van	https://www.vice.com/nl/article/pg3wyk/de-w	
	 etenschap-van-walging-waarom-vinden-mensen-verschillende-dingen-vies
(44)	 	VICE.	(2016,	7	oktober).	De	wetenschap	van	walging:	waarom	vinden	mensen	verschillende	dingen		
	 vies?	Geraadpleegd	op	22	april	2020,	van	https://www.vice.com/nl/article/pg3wyk/de-weten	
	 schap-van-walging-waarom-vinden-mensen-verschillende-dingen-vies
(30)	 Bijl,	H.	(2015,	19	februari).	Alleen	de	meest	wanhopige	duiven	trekken	naar	het	centrum.	Geraad	
	 pleegd	op	20	maart	2020,	van	https://www.parool.nl/nieuws/alleen-de-meest-wanhopige-dui	
	 ven-trekken-naar-het-centrum~b08e193f/
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Er zijn een aantal ontwerpers en designers die 

ook met dit thema hebben gewerkt. Het thema 

''vies'' blijkt een trend te zijn. Zo heeft de 

Italiaanse kunstenaar Piero Manzoni (1933-1963)
zijn eigen poep onderzocht door dit in te blikken 

in negentig conservenblikken. ''Merda d'Artista'' 

(Artist's shit) was de naam van het werk. De 
blikken verkocht hij uiteindelijk voor meer dan 

100.000 dollar. Het werk was een kritische ''blik'' 

op de kunstwereld. (31)

De Belgische kunstenaar Jacques Lizene werkt 

ook graag met zijn eigen uitwerpselen. Lizene 

verving zijn verf voor menselijk afval.  Ook 
hij schopt met dit werk tegen de systemen van 

galeries en verzamelaars. (32)

Wim Delvoye, een Belgische kunstenaar, werd 

internationaal bekend door zijn werk Cloaca. 
Delvoye ontwierp een installatie die de werking 

van onze darmen imiteerde. Voor dit project 

werkte hij samen met wetenschappers en 

ingenieurs. Het project werkt als volgt: aan 

het begin van de installatie neemt de machine 

het voedsel tot zich en doorloopt het traject 

zoals het er in onze darmen ook aan toe zou 

gaan. Aan het einde van de cyclus komt er een 

mooie drol uit die niet van echt te 

onderscheiden is, deze wordt ingeblikt en krijgt 

een label. Met dit werk bekritiseert hij de 

consumptiemaatschappij. De installatie reist nu 

de hele wereld over. (45)

Er zijn ook veel ontwerpers die dit materiaal 

links laten liggen maar kiezen voor een ander 

''vies'' materiaal om mee aan de slag te gaan. 
zoals ontwerper en voormalig materialdocent 

bij MAFAD: Nienke Hoogvliet. Zij ging aan de slag 

met het project Waterschatten. Dit project is 

een initiatief van de Nederlandse Waterschappen 

in samenwerking met de Energie en 

Grondstoffen fabriek. Dit bedrijf houdt zich 

bezig met het winnen van grondstoffen uit 

afvalwater. Doordat het afvalwater 

gezuiverd wordt kan de drap door bacterien 

omgezet worden in biopolymeer ''Kaumera''. 
Hoogvliet heeft onderzocht wat de 

mogelijkheden zijn van dit materiaal. In een 
interview vermeldt ze dat ze het interessant 

vindt om te spelen met dit ''vieze'' materiaal. 
Om van die vieze bruine drap toch iets te maken 

wat waardevol en mooi is. Mensen laten zien 

dat zulk materiaal ook schoonheid bevat. 
Dit spanningsveld wordt ook in dit onderzoek 

belicht. (33)

Sinae Kim's  project ''This is Urine'' gaat over 

menselijke urine. Door de steeds maar groeiende 

bevolking komt er ook steeds meer menselijk 

afval dat door het toilet wordt gespoeld. 
Waarna het is doorgespoeld is het een flinke 

klus voor waterzuiveringsbedrijven om de 

afvalstoffen te scheiden van het schone 

water. Helemaal niet duurzaam dus, Sinae Kim 

glazuurt keramiek met de urine. De boodschap 

o n d e r z o e k   e n   v e l d w e r k  
4.5 Ontwerpers en kunstenaars met het thema Vies

van dit eindproduct is: van iets vies kan een 

prachtig object gemaakt worden. Verder is het 

doel van het project om mensen na te laten 

denken over een systeem voor het recyclen van 

menselijk afval. (33)

De Belgische kunstenaar Tuur van Balen heeft 

een bacterie ontwikkeld die ervoor zorgt dat 

duiven zeep poepen. Met Pigeon d'Or probeert van 

Balen de natuur te perfectioneren. De 
relatie tussen de stad en de dieren wordt 

steeds moeizamer. Mensen die in de steden wonen 

vinden de dieren vaak vervelend. De dieren 

hebben de reputatie vies te zijn en veel ziektes 

met zich mee te dragen. Duiven vervuilen de 

straten en de gebouwen met hun ontlasting. 
Met zijn werk heeft hij een oplossing gevonden 

voor de overlast van deze dieren. Door de 

bacterie gaan de duiven zeep poepen. Deze 

uitvinding zorgt voor een schone stad in plaats 

van een totaal vervuilde stad. Om de 

duivenplagen de stad toch een beetje beter te 

maken. (34)

 

Al deze projecten hebben eigenlijk hetzelfde 

doel: van iets negatiefs iets positief maken. 
''Het beste ervan maken.'' Iets wat in dit 

onderzoek naar voren komt. Hoe vervelend de 

situatie ook is, er wordt op zoek gegaan naar 

een manier waarop er toch gelachen of genoten 

kan worden van deze zaken. De uitdaging 

aangaan en altijd nieuwsgierig blijven. 
Jacques Lizene ''kak verf'' Nienke hoogvliet ''Kaumera''

..

(31)	 de	Lange,	H.	(2019,	22	februari).	Voor	Piero	Manzoni	kon	alles	kunst	zijn.	Ook	een	blikje	poep.	Geraadpleegd	op	12	februari	2020,	van	https://www.trouw.nl/cultuur-media/voor-piero-manzoni-kon-alles-kunst-zijn-ook-een-blikje-	
	 poep~b457250d/
(32)	 Pagès,	A.	(2017,	21	februari).	Een	korte	geschiedenis	van	poep	in	kunst.	Geraadpleegd	op	2	april	2020,	van	https://www.vice.com/nl/article/vvxby9/een-korte-geschiedenis-van-poep-in-kunst
(45)	 BILL.	(2019).	Wim	Delvoye:	kak,	een	meesterwerk	[Videobestand].	Geraadpleegd	van	https://www.youtube.com/watch?v=5nncRxLA5Ak
(33)	 VICE.	(2018,	18	oktober).	Mooie	spullen	maken	van	vieze	materialen	is	een	trend.	|	DDW.	Geraadpleegd	op	13	maart	2020,	van	https://ddw.nl/nl/magazine-archief/195/mooie-spullen-maken-van-vieze-materialen-is-een-trend
(34)	 van	Balen,	R.	C.	A.	T.	(z.d.).	PIGEON	D’OR	-	REVITAL	COHEN	&	TUUR	VAN	BALEN.	Geraadpleegd	op	13	februari	2020,	van	https://www.cohenvanbalen.com/work/pigeon-dor#

AFBEELDINGEN:
Van	links	naar	rechts:
Etre	son	propre	tube	de	couleur.	.	(z.d.).	[Foto].	Geraadpleegd	van	http://ensembles.org/items/entre-son-propre-tube-de-couleur-peinture-a-la-maniere-fecale-peinture-analitique-sans-y-remake-1995-en-remake-2010-to-be-your-own-paint-tube-
painting-in-the-fecal-style-analitic-painting-without-y-remake-1995-as-a-remake-2010	

Hoogvliet,	N.	(z.d.).	Kaumera	kimono	[Foto].	Geraadpleegd	van	https://www.nienkehoogvliet.nl/portfolio/kaumera-kimono/
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Er is een expert van de Brightland Campus van 

Chemelot, Applied Science betrokken bij dit 

onderzoek, om erachter te komen welk 

eindproduct ontwikkeld kon worden met de 

duivenpoep.  De vragen die gesteld zijn, waren 

onder andere: welke stoffen zitten erin?
en waar zou ik die grondstoffen in kunnen 

verwerken? Serdar, een derdejaars chemie 

student heeft antwoord kunnen geven op een 

aantal van deze vragen.

Door veiligheids- en gezondheidsrisico's mocht 

de poep niet onderzocht worden in het lab op 

de campus. Er is online research gedaan naar de 

bestanddelen van duivenpoep. Een thesis van een 

Masterstudent van de Technische universiteit 

in Praag presenteert een lijst aan stoffen die 

duivenpoep bevat. Stoffen zoals kalium, 
fosfor,ammoniak en salpeterzuur komen voor in 

de uitwerpselen. (34) Er is nooit eerder 

onderzoek gedaan naar het effect van 

duivenpoep op keramiek. Dit bemoeilijkte voor de 

chemische expert Serdar het onderzoek naar 

het effect van de stoffen in duivenpoep.
Daarnaast bemoeilijkte de situatie rondom 

het coronavirus het onderzoek, omdat er geen 

onderzoek in een lab kon worden gedaan naar de 

effecten. Het is onduidelijk gebleven wat 

bepaalde effecten van de stoffen in de 

duivenpoep op keramiek zullen zijn. Daarnaast 

bleek de chemische vaktaal gecompliceerd te 

zijn. Om de zware materie luchtiger te 

weergeven, wordt de data die ontvangen is 

geillustreerd op een manier waarop ook mensen 

die niet als chemicus afgestudeerd zijn, de stof 

kunnen begrijpen.
 

o n d e r z o e k   e n   v e l d w e r k  
4.6 a p p l i e d  s c i e n c e 
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nitraat

..

(34)	 Balogh	,	K.	(2017).	The	Effects	of	Bird	Excrements	on	Copper	and	Bronze		
	 (Master’s	Thesis).		 Geraadpleegd	van	https://core.ac.uk/	
	 download/pdf/128480414.pdf
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d a t a v i s u a l i s a t i e
Door de data die verzameld wordt te 

visualiseren, wordt de zware materie versimpeld. Zo 

erg versimpeld dat het als bruggenbouwer weer 

doorgegeven wordt aan de ontvanger. Dit visualiseren 

gebeurt door middel van illustraties. Een illustratie 

kan een toelichting geven bij een verhaal, Vaak worden 

boeken of verhalen met zware materie versimpeld of 

luchtiger gemaakt met een illustratie. 

Er zijn twee soorten illustraties: tekeningen die 

informeren en tekeningen die verbeelden. 
 - Informerende illustraties worden 

vaak gebruikt bij wetenschappelijke of ingewikkelde 

taal. om zaken te verduidelijken en te ondersteunen.  
De term infographic wordt gebruikt voor deze manier 

van illustreren. Infographics worden gebruikt om snel 

en duidelijk informatie over te brengen. Ze zijn vaak 

visueel en tekstueel een geheel. Het inzetten van 

infographics wordt ook wel datavisualisatie genoemd. 
In een oogopslag alle informatie kunnen opnemen. 
 - Tekeningen die voor de verbeelding 

zorgen zijn bijvoorbeeld cartoons, Een cartoon is 

een tekening die op een humoristische manier kwesties 

aan het licht brengt. Vaak worden deze illustraties 

gebruikt om actuele zaken op een luchtige manier te 

vertalen, Kranten en tijdschriften maken veel gebruik 

van cartoons. Zij gebruiken op een humoristische manier 

de illustraties om kritiek op de maatschappij te 

geven. (40)

In het project wordt gebruik gemaakt van 

illustraties om zaken te verduidelijken: van zware 

materie over de grondstoffen die de poep bevat tot 

het verloop van de hele situatie in Horst - Sevenum. 
Met deze illustraties zal de ontvanger zich 

betrokken voelen en zich kunnen verplaatsen in de 

situatie. Met de tekeningen wordt er ook ingespeeld 

op de humoristische wijze waarop de materie verteld 

wordt. De illustraties triggeren de verbeelding.
(40)	 Illustratie.	(z.d.).	In	Wikipedia.	Geraadpleegd	op	20	april	2020,	van	https://nl.wikipedia.	
	 org/wiki/Illustratie
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o m e   f r i t s   v a n    '' d e   s n e l v l i e g e r s ''

Ome Frits, lid van ''De Snelvliegers'', werd 

aangehaald om informatie in te winnen voor het 

project en uiteindelijke eindproduct. Er is 

gevraagd naar de situatie rondom de 

slechtvalk, Uit zijn reactie bleek dat hij niet 

graag over de situatie sprak. Hij meldde dat 

de duiven geen kans maken bij de strijd tegen 

de slechtvalk. De roofvogel duikt namelijk met 

bijna 400 kilometer per uur op een 

nietsvermoedend groepje duiven af. En dan is er 

zelfs voor een gezonde duif geen ontsnappen 

meer aan. 

d a t a   v i s u a l i s a t i e  
5.1  g e s p r e k k e n    m e t   b e t r o k k e n e n  

b e n   d e   k e i j z e r  '' d e   s l e c h t v a l k ''

Er is telefonisch contact gezocht met een 

roofvogel boerderij in Zuid-Holland. Op de 
website van de boerderij stond vermeld ze in 

bezit zijn van 2 slechtvalken, genaamd Storm 

en Zeus. Wat ook vermeld stond op hun website 

was dat ze jagen op duiven met de 

slechtvalken. Gemeentes kunnen bij de 

boerderij aankloppen wanneer ze een 

duivenprobleem hebben. Tijdens het 

telefoongesprek kwam naar voren hoe dat in 

zijn werk gaat. de duiven worden verjaagd, 

maar worden nooit gegrepen door de roofvogels. 

De slechtvalken van de boerderij zijn erop 

getraind dat ze de duiven nooit grijpen. Door 

het verjagen van de duiven of soms zelf het 

vangen, is de plek die geteisterd wordt 

verlost. Echter is het vooral het verplaatsen 

van het probleem, Ze strijken ergens anders 

weer neer.

..
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h e n k   v e r s l e i j e n       '' k e r k b e s t u u r   h o r s t   s e v e n u m  ''

verder is ook Henk Versleijen, voorzitter van 

het Kerkbestuur Horst-Sevenum, geinterviewd. 
Tijdens het interview werd de kerk in 

Horst-Sevenum bezocht. De rasters die 

afgelopen januari geplaatst zijn voor de 

openingen in de kerktorens werden 

gepresenteerd. Dit zijn enorme rekken die de 

duiven buiten moeten houden, zo ook hun poep. 
Een nestkast voor de slechtvalk kan dus van 

de baan. De situatie rondom de duivenpoep trok 

Versleijen zich erg aan: ''De uitwerpselen zaten 

soms wel tot deze hoogte.''  Versleijen 

gebaarde met zijn handen dat het wel 20 

centimeter dikke lagen waren. Al die 
uitwerpselen werden eens in de zoveel tijd 

verwijderd door een grote groep vrijwilligers. 
Vrijwilligers die met man en macht hielpen om de 

kerk vrij te houden van de aantastende poep. 

Afgelopen januari is zelfs de klokkenstoel 

vervangen, deze was ook slachtoffer geworden 

van de poepende duiven. Aan het eind van ons 

gesprek vertelde Versleijen dat omroep L1 ook 

bij hem zeker een uur aan opnames had gemaakt.  
Dat hij meerdere oplossingen had voorgelegd om 

het probleem wat er toen der tijd was op te 

lossen, Alleen de slechtvalk werd eruit gepikt. 

Weer zoeken naar sensatie. 

s j a a k   k e u n e n      '' d e  s n e l v l i e g e r s ''

Ook Sjaak Keunen, voorzitter van 

''De Snelvliegers'', werd geinterviewd voor dit 

onderzoek. Keunen liet graag meer informatie 

los over de situatie. De lokale omroep L1 was 

voor het nieuwsitem bij hem thuis geweest. Er 

was een uur aan materiaal geschoten, Wat 

enkel op tv kwam waren een aantal zinnen van 

Keunen, zoals: ''Den isse dn hannes.'' In het 

Nederlands vertaald: ''Dan is hij de pineut.'' 
Wat doelde op een nietsvermoedende duif die 

mogelijk wordt aangevallen door de 

toekomstige slechtvalk. Keunen vertelde dat 

zijn zinnen deels uit context waren getrokken 

om voor meer sensatie te zorgen.

.. ..
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Door gesprekken aan te gaan met 

betrokkenen, werd de situatie van 

verschillende kanten belicht.  

De duiven blijken niet de boeman te zijn 

in dit verhaal. De boeman is de poep die de 

duiven overal laten vallen. De duiven 

hebben geen mogelijkheid meer om in de kerk 

te komen, dus de poep blijft weg.

''De Snelvliegers'' kunnen weer opgelucht 

ademhalen want de komst van een 

slechtvalk is van de baan. Het enige wat 

nu nog overblijft zijn de duiven, die zijn 

dakloos. En de nog grimmige situatie tussen 

het kerkbestuur en de lokale 

duivensport vereniging. 

bevindingen van de gesprekken' 
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d a t a   v i s u a l i s a t i e
5.2 t r a g i s c h e  k o m e d i e

en tragische komedie, de omschrijving van dit 

project, Een verhaal met tegenslagen maar met 

een goed einde. Een ''exitus felix'' zoals dat ook 

wel genoemd wordt. 

In de Griekse oudheid was er al sprake van een 

samenkomst van het tragische en het 

komische. ''Tragicocomoedia'' dat was de term die 

Titus Maccius Plautus (Platus) gebruikte. Een 
Romeinse toneelschrijver uit de Oud-Latijnse 

periode gaf het samenspel aan van deze twee 

verschillende genres. Het genre tragikomedie 

komt van Guarini. Hij zocht naar een bepaalde 

melancholiek in zijn werk maar wilde niet dat 

het tragische de overhand nam. (41)

Tegenwoordig is de tragikomedie niet meer weg 

te denken uit de theaters en bijvoorbeeld de 

filmindustrie, zoals de Oscarwinnende 

Zuid-Koreaanse tragikomische film Parasite 

geregisseerd door Bong Joon-ho. Waarin het 

contrast tussen arm en rijk pijnlijk 

duidelijk wordt. Volkskrant noemt overdrijving 

een van Joon-ho's specialiteiten, al wordt het 

op wonderlijke wijze toch overtuigend 

psychologisch realisme, aldus de Volkskrant. In 
recensies wordt vaak genoemd dat de film een 

divers publiek aanspreekt, er zitten zoveel 

aspecten in verweven dat iedereen zich wel 

kan identificeren. Hij maakt geen keuzes tussen 

genres, doelgroepen of onderwerpen. 

''Parasite valt te omschrijven als een treurige 

komedie, een geestige thriller, een 
maatschappijkritisch familiedrama of een 

realistische satire met bovennatuurlijke en 

bloederige elementen. De film is dat alles en 

meer. Te veel over de plot vertellen is 

zonde, het volstaat te zeggen dat het gezin 

Kim met slim bedrog het leven van de Parks 

binnendringt. Daarna barst de klassenstrijd 

los, of misschien is het eerder een strijd om 

gezien te worden.''  - volkskrant (42)

Door middel van het tragikomische aspect van 

dit project wordt het verhaal toegankelijker. 
Voor de betrokken partijen is het een tragisch 

verhaal. Terwijl het voor buitenstaanders 

vooral komisch is. Dit komische beeld ontstaat 

door de afstand waarmee de niet-betrokkenen 

naar het verhaal kijken. Deze afstand geeft 

inzicht en mogelijkheid tot reflectie en 

relativeren. Er ontstaat ''humaniserende 

humor'',  waarbij gelachen wordt om 

menselijk tekort. ''De humor die ons kan 

verzoenen met onze gebrekkige menselijke 

conditie.'' - Tim Fransen (tim fransen,2019) (43)

(41)		 Tragikomedie.	(z.d.-a).	In	Wikipedia.	Geraadpleegd	op	15	februari	2020,	van		
	 https://nl.wikipedia.org/wiki/Tragikomedie
(42)		 Kleijer,	P.	(2019,	27	november).	Parasite,	van	de	Zuid-Koreaanse	regisseur		
	 Bong	Joon-ho,	is	een	meesterwerk	★★★★★	[Persbericht].	Geraadpleegd	op		 	
	 5	 mei		 	 2020,	van	https://	
	 www.volkskrant.nl/cultuur-media/parasite-van-de-zuid-ko	 	
	 reaanse-regis	 	 seur-bong-joon-ho-is-	 	
	 een-meesterwerk~b9006440/
(43)	 Fransen,	T.	(2019).	Het	leven	als	tragikomedie	(1ste	editie,	Vol.	3).	Amers	
	 foort	,	Nederland:	Das	Mag	Uitgeverij	B.V.	
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m a t e r i a a l 

o n d e r z o e k 
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''Hoe kunnen de groepen die nu 

tegenover elkaar staan weer 

bij elkaar gebracht worden?''
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m a t e r i a a l   o n d e r z o e k  
6.1  M a t e r i a l e n 

48

49

Verschillende materialen zijn onderzocht, zoals 

patineren, keramiek, het maken van verf en emailleren. Er 

is besloten om tijdens dit onderzoek te focussen op een 

materiaalsoort, namelijk keramiek. Duivenpoep wordt hierbij 

gebruikt als grondstof voor de glazuur. Dit is uiteindelijk 

de uitkomst van het onderzoek, Een toepassing die groepen 

herenigd.

Er is met materiaalproeven gewerkt in lineaire reeksen. De 
gedroogde duivenpoep is geglazuurd in glans, mat, 
transparant en wit. Hoe de grondstoffen in het materiaal 

reageren op de glazuurbestanddelen was nog onbekend. Bij 
alle proeven ontstonden bruine spikkels, ingesloten in de 

glas-laag van het glazuur. In de transparante laag was 

het materiaal veel beter te zien, waardoor het een 

esthetisch beeld werd. De duivenpoep bleek erg veelzijdig.
Tijdens de proeven ontstonden verschillende 

uitstralingen. Deze veelzijdigheid is verder onderzocht, 
door rood en zwart bakkende klei te gebruiken. Op deze 

manier wordt gepresenteerd hoe het materiaal reageert 

op verschillende ondergronden met verschillende kleuren.



emaille proeven met gedroogd materiaal emaille proeven met gedroogd materiaal 
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ammoniak met gedroogde poep ammoniak zoutzuur  zoutzuur met gedroogde poep 
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As glazuren is iets waar veel gebruik van 

wordt gemaakt in de keramiekwereld.
In de meeste gevallen is dit as van hout, Elke 
boom heeft een andere samenstelling dus ook 

een verschillende as-constructie. Hoe zou de 

samenstelling en het uiterlijk van de as van 

duivenpoep zijn? Om dit te onderzoeken is verse 

duivenpoep verbrand tot as op een vuurkorf.
Na het zeven en wassen van de as, kon het 

toegepast worden in de glazuur. Ook deze 

glazuurproeven waren opgebouwd uit 

lineaire reeksen waarbij de procentuele 

stijging met 25% steeg. Na een aantal proeven 

werd het duidelijk dat de duivenpoep-as veel 

beter uitvloeide dan de onderzoeken waarbij 

gedroogd materiaal gebruikt was. 
Waarschijnlijk komt dit omdat het organische 

materiaal al uit de as is gestookt en het puur 

de grondstoffen zijn die gaan werken met de 

glazuren. er hoeft geen vocht te verdampen en 

natuurlijk materiaal te verbranden.
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De keramiekproeven presenteerde visuele 

informatie, welke gebruikt kan worden voor het 

uiteindelijke antwoord op de onderzoeksvraag. 

De documentaire ''de bewakers van Bemelen''  

(2016) van documentairemaker Hans Heijnen gaat 

over een kleine Limburgse gemeenschap tegen de 

achtergrond van grote maatschappelijke

veranderingen. Hierin wordt vermeld dat een 

dorp een prettige overzichtelijke wereld is, 
deze kleine gemeenschappen met de bewoners 

gekoesterd moeten worden en iedereen vooral in 

zijn waarde gelaten moet worden. (35)

Uit een onderzoek van I&O Research, in opdracht 

van NOS en regionale omroepen, is gebleken dat 

Limburgers na Friezen, Zeeuwen, Drenten en 

Groningers het meest trots zijn op hun 

provincie. Volgens het onderzoek zijn de 

inwoners van de meest zuidelijke provincie van 

ons land het meest trotst op hun 

bourgondische levensstijl en de gemoedelijkheid. 
Het dialect is iets wat mensen verbindt. 
Limburgse vlaai, cultureel erfgoed en de 

geschiedenis van de provincie zijn ook aspecten 

waarop de Limburgers ontzettend trots 

zijn. (36)

Limburgse gezelligheid, dat verbroedert. 
Sociaal culturele opvattingen en leefpatronen 

in kleine gemeenschappen, zoals Horst Sevenum.
Om meer inzicht te geven in de dorpse 

gemeenschap wordt een beeld geschetst:

m a t e r i a a l  o n d e r z o e k
6.2 t o e p a s s i n g 

''Achterom is kermis, iedereen loopt bij elkaar 

door de achterdeur binnen, Limburg is de meest 

bourgondische provincie van ons land. Naar een 

oud Limburgs gebruik waarbij er rond een uur of 

3 bij elkaar binnen wordt gelopen door de 

achterdeur voor een kop koffie, een stuk vlaai 

en een goed gesprek, een drie uurtje, Tijd voor 

elkaar vrijmaken en de dag doornemen.''

Dit geschetste beeld is een cruciaal 

onderdeel van dit onderzoek. Een ''drie uurtje'' 

kan ook georganiseerd worden voor alle 

betrokken partijen op het Sint 

Lambertusplein bij de kerk. Er kan een stuk 

Limburgse vlaai gegeten worden en een kop 

koffie of thee gedronken worden. Dit ''drie 

uurtje'' verbindt de betrokken groepen. Een 
koffie en vlaai servies, gemaakt van 

geglazuurde duivenpoep. Hoe vies? Servies! 
Na afloop wordt gezamenlijk de afwas gedaan. 
De ''vuile vaat'' wordt opgeruimd en het 

hoofdstuk wordt afgesloten.
(35)	 	Heijnen,	H.	(2016).	De	bewakers	van	Bemelen.	
(36)	 Redactie.	(2019,	11	maart).	Limburgers	vooral	trots	op	gemoedelijkheid		 	
	 en		 Bourgondische	levensstijl.	Geraadpleegd	op	29	april	2020,		
	 van	https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190311_00095856/limbur	 	
	 gers-vooral-trots-op-gemoedelijkheid-en-bourgondische-levensstijl
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h o e  v i e s ?  s e r v i e s ! 

'' d e  v u i l e  v a a t ! ''
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 In het begin van het project is de keuze 

gemaakt om het materiaal dat verzameld 

wordt te presenteren in glazen petrischalen. 
Tijdens het onderzoek bij de dierartsenpraktijk 

en bij Applied Science kwamen deze schaaltjes 

terug. Het vormonderzoek van het servies is 

geinspireerd door laboratorium glas, In het 

gehele project zijn deze schaaltjes een 

terugkomend item.  Het laboratoriumglas 

staat bekend als steriel en schoon, terwijl de 

duivenpoep wordt gezien als iets vies en iets 

onhygienisch. Dit maakt het eindproduct een 

interessant contrast.

Tijdens de opendag van de opleiding lagen de 

duivenpoep-proeven op tafel in de petrischalen. 
Bezoekers keken ernaar en sommige mensen pakten 

de schalen op. Wanneer medegedeeld werd dat 

het gemaakt was van duivenpoep, werden de 

schaaltjes als vies beschouwd. Dit riep nieuwe 

vragen op voor het onderzoek: hoe vies is 

vies? Durven mensen uit een koffie kopje te 

drinken wanneer het geglazuurd is met 

duivenpoep, maar de vorm eruitziet alsof het 

heel erg schoon is?

h o e  v i e s ?  s e r v i e s !

'' d e  v u i l e  v a a t !''

''hoe vies is vies? 

durven mensen uit een koffie 

kopje te drinken wanneer het 

geglazuurd is met duivenpoep, 

maar de vorm eruitziet alsof 

het heel erg schoon is? ''

..

..
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7.1  d e   v u i l e  v a a t   s a m e n   o p k n a p p e n

Een onderzoek naar laboratoriumglas onthulde 

onbekende vormen. De ronde vormen zijn heel 

erg kenmerkend voor de glazen instrumenten die 

veel worden gebuikt door scheikundigen en 

biologen om wetenschappelijke experimenten mee 

uit te voeren. Vaak wordt 

laboratoriumglaswerk gemaakt van 

boriumsilicaat. Deze glassoort is bestand tegen 

sterke zuren,  oxiderende 

materialen en ontvlambare stoffen. 

Het koffieservies is geinspireerd op het 

laboratoriumglas, Een gebaksbordje en 

schoteltje zijn geinspireerd op een petrischaal, 
met verschillende uitneembare stukken om 

verschillende stukken Limburgse vlaai op te 

leggen.  Een petrischaal is een lage en ronde 

schaalvorm die een opstaande rand heeft. 
Koffie- en theekoppen zijn ook gebaseerd op deze 

petrischalen, maar dan uit verhouding 

getrokken en hoger zijn. De koffie- en theekan 

en een klein melkkannetje zijn geinspireerd op 

een bekerglas. Een bekerglas is een 

cilindervormige beker met een schenktuitje. 

Omdat een bekerglas net zo breed als hoog is, is 
het een stabiele vorm. Op de 
koffiekan kan een koffiefilter gezet worden 

deze is geinspireerd op een trechter.  Een 
trechter is een vorm die taps toeloopt en 

vooral gebruikt wordt om vloeistoffen te 

geleiden.  De vorm van een erlenmeyer is 

gebruikt als suikerpot ''schenker''.                  

Een erlenmeyer is een cilindervormig slag met 

een nauw lopende hals. 

Het eindproduct wordt vormgegeven als koffie- 
en vlaaiservies. Het servies voor 4 personen 

bevat onderstaande elementen:

-     1 koffiekan met koffiefilter

-     1 grote vlaaischaal

-     4 gebaksbordjes

-     4 koffie - of theekoppen

-     1 Suikerpot

-     1 Melkannetje

-     4 vorkjes

-     4 lepeltjes

-     1 vlaaischep

Er wordt gebruik gemaakt van de 

transparante as- glazuur die eerder 

onderzocht is. Deze vorm laat de duivenpoep 

het beste tot zijn recht komen. 

Uiteindelijk worden alle betrokken partijen 

uitgenodigd om samen met elkaar op het Sint 

Lambertusplein bij de kerk van Horst een kop 

koffie of thee te drinken met een lekker stuk 

Limburgse vlaai erbij. Om gesprekken aan te gaan 

en uiteindelijk samen de vuile vaat op te 

knappen en alles af te sluiten. 

h o e  v i e s ?  s e r v i e s !

'' d e  v u i l e  v a a t !''

..

..

..

..
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7.2  s o c i a l  d e s i g n

Design waarbij de maatschappij en de 

samenleving een grote rol in spelen wordt 

social design genoemd. Het samenbrengen van 

verschillende zaken is het belangrijkste in 

deze ontwerp genre. Door het delen van 

ervaringen, herinneringen en emoties, ontstaat 

een lange termijn effect. (37)

Er zijn vele social designers en kunstenaars in 

Nederland. Haas & Hahn (Jeroen Koolhaas	& Dre 

Urhahn) zijn bijvoorbeeld grote namen, Favela 

Painting en Philly Painting, zijn 

projecten waar de ontwerpers grote 

naamsbekendheid mee kregen hebben. Samen met de 

plaatselijke bevolking zijn de Favela's 

omgetoverd tot grote kunstprojecten. Haas & 

Hahn wilde op deze manier de sloppenwijken in 

Rio de Janeiro op een positieve manier 

benaderen. Tijdens het project werd de 

communicatie tussen de bewoners van de 

Favela's beter en ontstond er verbroedering. De 
bewoners werden trots op hun wijk. (38)

Daan Roosegaarde is een sociaal ontwerper met 

de drang om visie de wereld letterlijk te 

verbeteren. Met het project Smog Free Tower 

heeft hij een toren gebouwd die gemaakt is om 

smog  op te zuigen en te zuiveren. Met deze 

toren wil hij de klimaatproblemen in Bejing 

aanpakken. Roosegaarde ziet zichzelf als een 

wereldverbeteraar, ''De oude wereld is kapot, 
we moeten een nieuwe maken.'' (39)

Design kan helpen bij het aan de kaak stellen 

van maatschappelijke thema's. Designers kunnen 

hierin een verbindende factor hebben.  ''Een 
poepie laten ruiken'' verbindt ook verschillende 

groepen en disciplines. Ze worden gehoord en 

begrepen en maken kennis met nieuwe ervaringen. 

Het project ''Een poepie laten ruiken'' valt ook 

onder de noemer social design. Het aspect 

waarbij de ontwerper vertrouwen wint van 

mensen. Tijdens het veldonderzoek vroegen 

respondenten zich af wat er uiteindelijk van de 

duivenpoep gemaakt werd. Tijdens het 

veldonderzoek kon deze vraag nog niet 

beantwoord worden. Tijdens dit project vindt 

er een kruisbestuiving plaats tussen de 

gemeenschap en ontwerper. Een uitkomst die 

zonder het sociale aspect van het project 

nooit behaald had kunnen worden.

h o e  v i e s ?  s e r v i e s !

'' d e  v u i l e  v a a t !''

(37)		 Wat	elke	marketeer	moet	weten	over	social	design.	(2015,	20	augustus).		
	 Geraadpleegd	op	20	april	2020,	van			 	 	
	 https://www.adformatie.nl/pr/wat-elke-marketeer-moet-weten-over-soci	 	
	 al-design
(38)	 Kunsthal.	(2019,	2	maart).	Favela	Painting.	Geraadpleegd	op	15	april	2020,		
	 van	https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/fave	 	
	 la-painting/
(39)		 Leclaire,	A.	(2013,	1	september).	Profi	el:	Daan	Roosegaarde.	Geraadpleegd		
	 op	15	april	2020,	van	https://www.vn.nl/profi	el-daan-roosegaarde/
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TELL ME AND I'LL FORGET

TEACH ME AND I'LL REMEMBER 

INVOLVE ME AND I'LL LEARN.

Benjamin Franklin
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Bron: Hallo Horst aan de Maas 
http://www.hallohorstaandemaas.nl/Archive/Download?fi lename=2020/

Horst%20aan%20de%20Maas/week%2021%20%7C%2021-05-2020.pdf
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Het onderzoek

Tijdens dit afstudeerproject is er gezocht 

naar antwoorden op twee hoofd-
onderzoeksvragen, namelijk: ''Hoe kunnen mensen 

de waarde inzien en trots worden op de 

herkomst van dit materiaal?'' en ''Hoe kunnen de 

groepen die nu tegenover elkaar staan weer 

bij elkaar gebracht worden?'' Een poepie laten 

ruiken is een onderzoek naar sociaal 

materiaal, materiaalgeschiedenis en 

storytelling. Vanuit die verschillende 

perspectieven is er een ontwerp ontstaan. Er is 

informatie verzameld door het materiaal van 

verschillende kanten te bekijken. dit is 

gedocumenteerd op systematische wijze. Alleen 
doordat de informatie op deze manier is 

verzameld, is iets moois ontstaan waar alle 

betrokken partijen trots op zijn en waarbij 

de waarde van het materiaal wordt ingezien. 
Door afstand te nemen is de kern bereikt. deze 

kern zou zonder dit proces niet bereikt kunnen 

worden. Verder is er artistiek onderzoek 

gedaan met het artistiek onderzoek heb ik 

verschillende betekenissen van het materiaal 

onderzocht door artistiek onderzoek heb je 

verschillende betekenissen van het materiaal 

onderzocht: chemische, sociale, historische, 

politieke aspecten. het materiaal en de 

herkomst hiervan is getraceerd en 

gevisualiseerd.  

Inleiding en aanleiding

Al sinds ik mij kan herinneren ben ik gefascineerd 

door mooie, bijzondere verhalen. Deze verhalen 

breng ik graag over naar anderen. Als sociale, 
maatschappelijke en culturele ontwerper leg 

ik probleemkwesties verhalend voor door middel 

van ondergewaardeerd materiaalonderzoek.  
deze relativeer ik met humor en illustraties. 
Ik vind het belangrijk om mensen hiermee samen 

te brengen.

Dit afstudeerproject is geinspireerd op de 

duivenplaag in Horst - Sevenum. 

Vandaar uit stuitte ik op deze situatie door 

een nieuws item op de lokale zender L1. 
Vanuit startte de zoektocht naar de 

gezichten, betrokken partijen en verhalen 

achter deze tragische komedie. 
Het onderzoek vond plaats door middel van 

veldwerk. Het veldwerk bracht veel nieuwe 

inzichten. Uit het resultaat van deze manier 

van onderzoek kan geconcludeerd worden dat 

het verhaal destijds erg opgeklopt werd. Veel 
zaken en uitspraken waren uit hun verband 

getrokken. Door de komkommertijd, dus gebrek 

aan nieuws, werd er sensatie gezocht. 
Door gesprekken aan te gaan met betrokkenen 

werd de situatie van verschillende kanten 

belicht. 
De duiven bleken niet de boeman te zijn in dit 

verhaal. De boeman was de 14 kilo poep per duif 

per jaar, die de duiven overal lieten vallen. 
Dit moest opgeruimd worden door de 

vrijwilligers van de parochie, dat koste veel 

tijd en wekte ergernis op. Dus er moest een 

oplossing komen. Het kerkbestuur dacht aan het 

inzetten van een nestkast voor een 

slechtvalk. 90% van het voedsel van de 

slechtvalk bestaat namelijk uit duif. Op deze 

manier konden ze de duivenoverlast verminderen.
De lokale postduivenvereniging 

''De Snelvliegers'' diende protest in. Een 
nestkast voor de slechtvalk zou betekenen dat 

de duivensport niet meer beoefend zou kunnen 

worden in de regio. 
Als compromis zijn er rekken geplaatst in de 

kerktorens. Door de geplaatste rekken hebben 

de duiven geen mogelijkheid meer om in de 

kerktoren te komen, waardoor de poep ook 

wegblijft. ''De Snelvliegers'' kunnen weer 

opgelucht ademhalen want de komst van een 

slechtvalk is van de baan. Het enige wat nu 

nog overblijft zijn de dakloze duiven en de nog 

grimmige situatie tussen het kerkbestuur en de 

lokale duivensport vereniging.  Deze bevindingen 

en conclusies gaven meer inzicht in de situatie. 

c o n c l u s i e 
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Door middel van het tragikomische aspect van 

dit project wordt het verhaal toegankelijker. 
Voor de betrokken partijen is het een tragisch 

verhaal, Terwijl het voor buitenstaanders 

vooral komisch is. Dit komische beeld ontstaat 

door de afstand waarmee niet - betrokkenen 

naar het verhaal kijken. Deze afstand geeft 

inzicht en mogelijkheid tot reflectie en 

relativeren.

Onderzoek conclusies

In hoofdstuk 6 is er onderzoek gedaan naar 

social design. Bij social design speelt de 

maatschappij en samenleving een grote rol Door 

het delen van ervaringen, verhalen en emoties 

ontstaat een lange termijn effect. Social 

design kan helpen met het aan de kaak stellen 

van maatschappelijke thema's. Designers hebben 

een verbindende factor in dit genre. ''Een poepie 
laten ruiken'' verbindt ook verschillende 

groepen en disciplines.

In dit onderzoek werd ingezoomd op deze vragen 

met als doel om de verschillende groepen binnen 

dit probleem met elkaar te verbinden door 

middel van een creatieve oplossing. 
De kruisbestuivingen die plaats vinden tussen de 

gemeenschap en de ontwerper geeft het project 

gelaagdheid. Gelaagdheid die zeer van belang is 

bij een sociaal en maatschappelijk probleem.

Het materiaalonderzoek is gekoppeld aan een 

sociale context waarbij het materiaal 

meerdere rollen vervult. In de eerste fase van 

het onderzoek werd het materiaalonderzoek 

ruim benaderd. De poep als grondstof voor verf, 
emaille, patina's en keramiek. Maar later in het 

onderzoek is de focus op keramiek gelegd om de 

verdieping van het onderzoek meer te laten 

leiden dan de breedte.  

In hoofdstuk 4 is er onderzoek gedaan naar het 

thema vies. Wanneer is iets vies en wanneer is 

het niet meer vies? Tijdens het 

materiaalonderzoek ontstonden er vragen over 

de veiligheid van het materiaal waarmee 

gewerkt werd. Hoe vies is het materiaal nu 

echt? De ''poep-proeven'' werden tijdelijk tot 

een halt geroepen. Een onderzoek bij 
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Dierenartsenpraktijk Horst sloot na een 

salmonella kweek uit dat er ziekteverwekkers 

in de poep zaten. De darmflora was helemaal 

in orde. de laborante raadde toch aan om heel 

hygienisch met het materiaal om te gaan. 
Handschoenen aan en mondkapje op. Zo vies is 

duivenpoep dus. Na deze uitslag kon het 

onderzoek weer worden hervat.

Om met materiaalproeven een optimaal 

resultaat te kunnen behalen, is onderzocht 

welke grondstoffen duivenpoep bevat. Hiervoor 

is de master thesis van een student aan de 

Technische Universiteit van Praag geraadpleegd.
Dit onderzoek was van grote waarde voor het 

project. De grondstoffen kwamen aan het licht 

en tot grote verbazing wordt ongeveer 75% 

van de stoffen die in duivenpoep zitten ook 

gebruikt in de keramiekindustrie. de informatie 

die in het document stond was zeer complex, 
mede door het vakjargon dat gebruikt werd. Om 

deze materie te begrijpen is er 

samengewerkt met Serdar, een student Applied 

Science Zuyd. Hij heeft het document 

samengevat. Deze samenvatting in begrijpelijke 

taal was van grote toegevoegde waarde voor 

het verdere onderzoek.

Gedurende het project is veel data verzameld. 
Deze data is gevisualiseerd in de vorm van 

illustraties. Er kan geconcludeerd worden dat 

illustraties zware materie verduidelijken. Met 

deze tekeningen en de illustratiestijl wordt 

er op humoristische wijze ingespeeld de materie 

en wordt deze luchtiger. De gemaakte 

illustraties triggeren op deze manier de 

verbeelding.

De vraag hoe de partijen verbroederd konden 

worden en mensen de waarde konden inzien en 

trots konden worden op de herkomst van dit 

materiaal, werd beantwoord na onderzoek naar 

typisch Limburgse gebruiken. Uit een 

onderzoek van I & O research bleek dat 

Limburgers het meest trots zijn op hun 

Limburgse vlaai, cultureel erfgoed en 

geschiedenis. Vandaar dat de oplossing niet zo 

moeilijk was. Koffie en vlaai. Wat verbroedert 

nu meer dan Limburgse gezelligheid en 

bourgondische levensstijl? Samen koffie drinken 

..
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en genieten van een lekker stuk Limburgse vlaai. 
Sociaal en culturele opvattingen en 

leefpatronen in kleine gemeenschappen, zoals 

in Horst Sevenum. Om meer inzicht te kunnen 

geven in de dorpse gemeenschap werd een beeld 

geschetst:

''Achterom is kermis, iedereen loopt bij elkaar 

door de achterdeur binnen. Limburg is de meest 

bourgondische provincie van ons land. Naar een 

oud Limburgs gebruik waarbij er rond een uur of 

3 bij elkaar binnen wordt gelopen, door de 

achterdeur voor een kop koffie, een stuk vlaai 

en een goed gesprek, een ''drie uurtje.'' Tijd voor 

elkaar vrijmaken en de dag doornemen.''

Dit geschetste beeld was een cruciaal 

onderdeel van dit onderzoek. Een 
''drie uurtje'' voor alle betrokken partijen op 

het Sint Lambertusplein bij de kerk. Er kan een 

stuk Limburgse vlaai gegeten worden en een 

kop koffie of thee gedronken worden. Dit ''drie 

uurtje'' verbindt de betrokken groepen. Het 

laat zien dat ze ook overeenkomsten hebben en 

dat deze zwaarder wegen van de verschillen. 
Een ''3 uurtje'' servies, gemaakt van aardewerk 

geglazuurd met duivenpoep. Hoe vies? Servies! Na 

afloop wordt gezamenlijk de afwas gedaan. De 
''vuile vaat'' wordt opgeruimd en het hoofdstuk 

wordt afgesloten.

Het SerVies is geinspireerd op laboratoriumglas. 
Het laboratoriumglas dat bekend staat als 

schoon en steriel, terwijl de duivenpoep wordt 

gezien als iets vies en iets onhygienisch. Wat een 

interessant contrast was om mee te spelen. In 
het begin van het project is er gekozen om 

materiaal en proeven te presenteren in 

petrischalen, als esthetisch beeld. Tijdens 
het onderzoek bij de dierenartspraktijk en bij 

Applied Science kwamen deze schaaltjes terug. 
Wanneer is iets vies? En durven mensen uit een 

koffiekopje te drinken wanneer het geglazuurd 

is met duivenpoep, maar de vorm en het uiterlijk 

iets heel anders uitstraalt? Op deze manier 

bevraagt de gebruiker zichzelf ook. 

Met de opgedane kennis, na vele glazuurproeven, 
is er gekozen voor een transparant glazuur in 

combinatie met de duivenpoep - as. Er werd 

namelijk geconcludeerd dat in deze hoedanigheid 

de poep het beste tot zijn recht kwam en het 

totaal op deze manier een esthetisch beeld 

werd.  Als afsluiting wordt er een ontmoeting 

op de Sint Lambertus plein georganiseerd en 

alle betrokken partijen uitgenodigd voor een 

kop koffie en een heerlijk stuk Limburgse vlaai,
geserveerd op het duivenpoep servies. Om 

gesprekken te starten en te verbroederen.

Vanwege de huidige corona crisis is er helaas 

geen ontmoeting mogelijk. Maar deze ontmoeting 

gaat zeker nog op een later moment 

plaatsvinden. Tijdens deze periode is 

samenhorigheid en humor zo belangrijk, humor 

kan veel zaken relativeren en het helpt als 

ontspanning. Iets wat juist nu ontzettend 

nodig is. Nu het gesprek met koffie en vlaai op 

een later tijdstip gaat plaatsvinden, worden 

er uitnodigingen verstuurd per ''postduif.'' Op 
deze manier kan er uitgekeken worden naar 

de toekomst en naar een mooie aftiteling van 

deze tragische komedie. Dus het antwoord op de 

vraag of dit SerVies en onderzoek de partijen 

weer kan verbroederen, blijft nog even in het 

midden. 

Eindconclusie

Bij de start van dit onderzoek was er veel 

onbegrip onder de partijen en mensen. ''Wat 

ga je uiteindelijk maken van de duivenpoep?'' 

op deze vraag kon nog geen antwoord worden 

geven. Nu er na dit proces wel een antwoord is 

is het onbegrip verdwenen. Het eindresultaat 

geeft het antwoord op de vraag waar al die 

tijd naar is gezocht. Naar aanleiding van het 

interview in de krant over mijn onderzoek, 
stroomden veel mooie reacties binnen. Ome Frits, 
die ontzettend trots was. Hobbykeramisten die 

mij contacteerden en aanboden om werk te 

stoken. Hierdoor kwam het besef, dat hoe 

groter het bereik, hoe meer er mogelijk is.  

..

..
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Persoonlijke conclusie

Ik kan concluderen dat deze manier van ontwerpen 

mij goed ligt en dat het verbinden van mensen mij de 

drang geeft om te ontwerpen. Tijdens het 

onderzoek concludeerde ik dat het project niet 

alleen het probleem op een humoristische manier aan 

de kaak moest stellen maar dat ik daadwerkelijk 

als probleemoplosser kon dienen. Een tussenluik 

tussen de ongewenste en soms zelfs ''gehate'' 

duivenpoep en de gedupeerden. Hoe kon ik ervoor 

zorgen dat alle partijen elkaar meer gingen 

begrijpen? Partijen bij elkaar brengen en 

verbroederen. Tijdens mijn afstudeerproject heb ik 

ontzettend veel nieuwe mensen mogen ontmoeten en 

mijn netwerk kunnen verbreden. Door de 

samenwerking met verschillende personen en 

disciplines kwam ik erachter dat netwerken 

ontzettend belangrijk is. Door gesprekken met de 

betrokken groepen. Ontving ik weer nieuwe informatie, 
die ik kon toepassen bij het volgende gesprek dat 

plaats ging vinden.

Uiteindelijk ben ik trots op mijn onderzoek en de 

uitkomst hiervan. Na dit project zie ik mezelf als 

een verhalenverteller, onderzoekende ontwerper en 

verbinder. Ik vind het belangrijk om iets te 

ontwerpen wat maatschappelijk relevant is. Voor 

mij is het verhaal of proces dat achter een product 

schuilt belangrijker dan het eindproduct zelf. 
Graag zou ik in de toekomst meer van deze 

projecten uitvoeren. Het onderzoeken van een 

locatie of materiaal en daaruit een product maken, 
dat er maatschappelijk toe doet. 

I k    g a    z e    e e n    p o e p i e    l a t e n    r u i k e n .
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