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In het vorige nummer gaf Jan Saal een toelichting
(Kosmische invloeden op het leven) op het jaarthema
van de Natuurwetenschappelijke Sectie in Dornach. Hij
noemde enkele onderzoekers die zich bezig houden met
de relatie kosmische invloeden en biologisch-dynamische
landbouw. Dat de biologisch-dynamische landbouw voor
die invloeden open staat is evident, maar wat dat precies
inhoudt, valt niet altijd even gemakkelijk te duiden.
Dynamisch Perspectief tracht een ander facet hiervan
te belichten. Namelijk de natuurwezens, levend in de
etherische wereld, de dichtstbijzijnde bovenzinnelijke
wereld die grenst aan onze zintuiglijke wereld.
Natuurwezens kennen de kosmische en geestelijke
invloeden uit een directe waarneming. Contact met
deze wezens kan ons helpen bij onze waarneming en
ontwikkeling wat betreft de kosmische invloeden op het
leven. Tanis Helliwell vertelt over haar ontmoetingen met
natuurwezens in haar boek ‘Een zomer met het kleine
volkje’. Ook bd-boer Erik van Ipenburg in Aalten vertelt
over zijn ervaringen met natuurwezens.
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BD- landbouwer
Erik van Ipenburg
en zijn contact
met elementenwezens

“Als kind
zag ik al natuurgeesten”
tekst en fotografie: Diana Saaman

Natuurgeesten

A

Adem lijkt onzichtbaar. Toch bestaat het, weten we.
Bij het uitademen vlak bij een glazen raam wordt
het voor allen zichtbaar in de vorm van condens.
Elementenwezens lijken onzichtbaar. Toch bestaan
ze, meent Erik van Ipenburg uit het Gelderse Aalten.
Hij voelt, ervaart de aanwezigheid ervan. Sterker nog,
dankzij de elementenwezens groeit en bloeit alles
in vollere glorie, of juist niet. Als mens hebben we,
bewust of onbewust, een enorme geestelijke invloed
op de werkelijkheid in en om ons heen. Deze invloed
bepaalt de sfeer waarin de elementenwezens zich
verhouden tot ons en de natuur. Een gesprek hierover.
Een portret op familieboerderij Van Ipenburg.
2004-5 september-oktober 3

De in Amsterdam geboren Erik van Ipenburg toog op zijn zestiende
jaar samen met ouders en broers naar een boerderij in Aalten,
vlakbij de Duitse grens. De droom van zijn vader en moeder werd
verwezenlijkt: een eigen landbouwbedrijf beginnen, en dat terwijl de
wortels in de confectie industrie lagen. Vader Van Ipenburg was zeer
onder de indruk van de geschriften van Rudolf Steiner. Daarbij zag hij
geen heil in het leven met zijn gezin in de als maar drukker wordende
Randstad. De keuze voor een biologisch dynamische bedrijfsvoering
was snel gemaakt. Erik had van kindsbeen aan al interesse in de
natuur en stelt dat dit eigenlijk ook wel een voorwaarde moet zijn
om biologisch dynamisch te boeren. “Landbouw is een golfbeweging.
Samenspel met de natuur en de seizoenen. Natuur en landbouw
vormen een wisselwerking met elkaar. Dat is wat wij altijd nastreven.
Naast het telen van gewassen is er bij ons ook aandacht voor het
aanleggen van houtwallen, het planten van groepen bomen en het
zaaien van wilde planten.” En aandacht voor elementenwezens, zo
blijkt later.
Inmiddels bestaat het bedrijf uit rundvee, een boerderijwinkel, de
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kruidentuin en akkerbouw met een totale perceelsgrootte van 28
hectare.
Voelen en ervaren
“Als kind zag ik al natuurgeesten, maar ik was me toen niet bewust
dat het om geesten ging. Ik dacht dat iedereen die beelden zag. Dat
bleek dus niet zo te zijn. Toen we in 1978 in Aalten kwamen, voelde ik
dat hier een bepaalde sfeer huisde. Die sfeer had direct te maken met
invloeden uit de directe omgeving en de sfeer die de vorige bewoners
hadden achtergelaten. Als je gevoelig bent, kun je die ervaren en
voelen. De sfeer komt puur en alleen bij de elementenwezens en de
natuurgeesten vandaan. Zij vertalen als het ware de manier van leven
en werken op het land. Alles laat zijn indruk achter. Om een voorbeeld
te geven: de conventionele landbouw werkt veel met machines en
loonwerkers, echte verbondenheid van mens met de grond en het
gewas is er steeds minder. Dat is een vorm van onverschilligheid, die
van invloed is op de elementenwezens en natuurgeesten aldaar en is
niet bepaald voedend en opbouwend voor de sfeer.
Iedere houding die je hebt als mens, heeft invloed op de dingen waar
je mee bezig bent. Elementenwezens zijn eigenlijk te beschouwen
als wezens die de zielenbetrekkingen van de mens met de wereld
vertegenwoordigen. Als je als biologisch-dynamische boer werkt,
en dus met subtiele krachten omgaat zoals preparaten en
elementenwezens, dan kijkt dat nog veel nauwer. Door je manier van
werken nodig je de elementenwezens uit of je zorgt dat ze steeds
verder van je af komen te staan.”
Preparaten en wezens
“De ervaringen die ik heb met de preparaten is dat de vorming
van de aar bij de Keltische spelt zich steeds beter ondervult, een
mooiere korrel, een voller gewas en de kiemkracht neemt toe. Door
het gebruik van de preparaten schud je de elementenwezens wakker
en worden ze actief, wat ten goede komt aan de plant. Als je met
preparaten werkt, ben je eigenlijk in het Rijk aangekomen van de
elementenwezens. Het woord zegt het al: de wezens der elementen.
Aarde(gnomen), water(nimfen), vuur(salamander) en lucht(silfe). De
preparaten hebben invloed op de wezenwerkingen, daar werk je mee
als het ware. Met de preparaten breng je krachten in de etherwereld,
daar waar de plant zijn gestalte aanneemt, waar de groeiprocessen
zich afspelen. Elementenwezens zijn eigenlijk de dragers van het
leven, van de vormkrachten.” Eerder noemde Erik ook al het woord
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”Ons denken en onze houding
schept vormen, dat zijn de
elementenwezens.”

ziet? “Nee, dan kom je op het gebied van engelen. Ik heb wel een
beschermengel, die mij influistert, die me laat voelen wanneer ik
moet hooien. Dat is altijd precies goed! Natuurgeesten neem ik waar
op het bedrijf en daarmee zie ik hoe het algemeen is gesteld op het
bedrijf. Daarnaast heb je de elementenwezens, waarmee je kunt zien
hoe het gesteld is met de aarde en de levendigheid en rijping van de
gewassen.”

natuurgeesten. Wie of wat zijn dit? “Hoger in de orde der wezens, in
de landschappen, in de landschapselementen heb je de natuurgeesten.
Natuurgeesten worden vaak verward met elementenwezens, er is
echter een essentieel verschil. Elementenwezens zijn verbonden
aan hun elementen, zij zijn drager van de vormkrachten van die
levensenergie. Bij natuurgeesten praat je over een hiërarchie hoger,
dat geeft de naam geest ook al aan, dan ga je naar een individualiteit
van iets. Een wezen is geen identiteit. Natuurgeesten leven in
landschapselementen: in bomen, bezieling van regio’s en bijvoorbeeld
boerderijen.”
Wezenwerkingen
Praten en filosoferen over elementenwezens en natuurgeesten heeft
iets sprookjesachtigs. Het doet denken aan de goede fee die op een
boomstam in het bos verschijnt en na haar beloofde vervulling van
een wens in het niets verdwijnt. Praten over elementenwezens en
natuurgeesten heeft ook iets cynisch: ziet Erik ze vliegen? Erik
(lachend): “Ja, de luchtwezens zie ik inderdaad vliegen! Een voorbeeld
om het concreter te maken. Ik weet dat boeren de ervaring hebben,
dat als ze op zoek gaan naar een tweedehand machine of tractor
bij een dealer, er een bepaald sfeertje hangt om het werktuig. Die
machine heeft dingen meegemaakt, heeft een verleden. Daar kleeft
van alles aan de materie. Als je als boer de machine koopt en die komt
vervolgens op je eigen bedrijf, dan merk je gewoon dat in de loop van
de tijd de machine gevoelsmatig steeds meer van jou wordt. Dat zijn
nu wezenwerkingen. Ik denk dat veel mensen dit herkennen.”
Kun je iets meer over je persoonlijke ervaringen vertellen? “Toen ik
zestien was, stapte ik voor het eerst hier op het erf. Mijn ouders
waren er al eerder geweest. Ik had gelijk zoiets van: ik stap weer in.
Ik vond het hier verschrikkelijk en voelde veel verdriet en ellende op
deze boerderij. Achteraf bleek dit trouwens te kloppen. Ik ervoer een
beladen sfeer en ik had het gevoel dat we het op deze boerderij heel
zwaar zouden krijgen. Dat is uitgekomen. Mede door het werken met
preparaten is de positieve wending gekomen. Daarbij speelt ook het
feit dat we veel aandacht aan natuurschoon hebben gegeven. Als je
4 Dynamisch Perspectief

een stuk natuur opbouwt, geef je ook huisvesting aan natuurwezens.
Alles bij elkaar heeft het de boerderij in harmonie gebracht.
Als ik aan het werk ben geweest met de preparaten, zie je daarna
ook een enorme activiteit van de elementenwezens. Dit komt tot
uitdrukking in energieën die ik zie op de aarde, in de lucht of aan de
gewassen. Het is een zeer bijzondere ervaring, die kort van duur is.”
Natuurgeesten
Hebben natuurgeesten en elementenwezens met elkaar van doen?
Erik:”Natuurgeesten zijn als het ware de spiegel hoe het met de
elementenwezens in dat gebied is. Hoe positiever en duidelijker
de natuurgeesten, hoe beter het gesteld is met de activiteit van
elementenwezens.”
Kan ik als leek ook natuurgeesten leren waarnemen? “Ieder mens
heeft in aanleg de zintuigen om het te kunnen zien. Het ligt aan
je interesse en openheid. Als je water pompt en je kijkt er op een
starende, dromerige manier naar, dan zie je bewegingen meanderen
en dan gaat het vormen aannemen. Dat is waar te nemen. Als er geen
vormende en scheppende krachten te zien zijn, dan is er sprake van
een verstoring, al dan niet ernstig.”
Is er een bepaalde natuurgeest hier op de boerderij die jij als helper
2004-5 september-oktober 5

Toekomst
Op de bovenverdieping van de boerderij, daar waar Erik en zijn
vrouw Willeke huizen, komt een bouwtekening op tafel. Naast
het landbouwbedrijf zijn er ambitieuze plannen in de zeer nabije
toekomst: het stichten van een Biologisch Dynamisch Centrum door
het echtpaar. Een complex dat enerzijds onderdak moet bieden aan
het rundvee en daarnaast voorlichting- annex bezoekerscentrum zal
worden. Als het aan Erik en Willeke ligt, worden de eerste stenen
binnenkort gemetseld. Het wachten is echter op de definitieve
milieuvergunning. Ingelijste tekeningen zullen zeker een plaats krijgen
aan de binnenmuren van het Centrum. Erik toont bij het afsluiten van
het gesprek verschillende zelfgetekende wezens en natuurgeesten,
die eens voor hem verschenen. Dat maakt het onderwerp voor even
zichtbaarder. Een beeld zegt meer dan duizend woorden, toch?
Rudolf Steiner heeft het geestelijke, in algemene zin, op
wetenschappelijke wijze beschreven en duidelijk gemaakt dat alles
wat zintuiglijk waarneembaar is, alles wat materieel is, een geestelijke
achtergrond heeft. Een plant heeft een fysieke verschijning; maar in
de plant werkt het geestelijke beeld van de plant. Bij het verdwijnen,
of vernietigen van het stoffelijke van de plant, komt het geestelijke
vrij. Geestelijk is niet als iets abstracts op te
vatten. Het zijn geestelijke wezens, die de plant
opbouwen en zich ermee verbinden. Het zijn
Biologisch Dynamisch
de wezens, die in vroegere tijden vanuit een
Centrum
ander bewustzijn nog werden waargenomen
De Ipenburcht V.O.F.
en die bekend zijn als gnomen, nimfen, elfen
Erik en Willeke van
en vuurgeesten. Rudolf Steiner noemt ze
Ipenburg
elementenwezens en beschrijft hoe ieder van
deze wezens aan een eigen gebied van de plant
Driehonderdmeterweg 3
werken. De gnomen werken in de wortel, de
7121 KR AALTEN
nimfen en elfen in het blad, de vuurgeesten in
Tel: 06 22034418
de bloem van de plant. ■
Ipenburcht@raketnet.nl
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Jaarvergadering
Demeter
Internationaal
op
Warmonderhof
(foto: Frits Boerwinkel)

Rienk ter Brakae

In memoriam
Hans Hornstra
Op 3 augustus is op 72-jarige leeftijd Hans
Hornstra overleden. Op 7 augustus is hij
begraven in Schoorl.
Hans Hornstra verzorgde in de periode ‘97/
’98 gedurende anderhalf jaar een column
voor Dynamisch Perspectief over het weer
en de weersverwachtingen. Ten aanzien van
weersverwachtingen werd hij echter steeds
terughoudender omdat naar zijn oordeel
veel factoren op het weer van invloed
zijn, waaronder persoonlijke, menselijke
factoren.
Een van zijn uitspraken is dat iedereen
ook een persoonlijk weer aantrekt. Op een
feestelijke dag is het vaak mooi weer en op
een verdrietige dag is het vaak regenachtig.
Hij zelf werd altijd gedreven naar plaatsen
waar het weer uitzonderlijk was. Wanneer

er ergens in Nederland, gedurende zijn
leven, een record werd gebroken, dan
was hij er vrijwel zeker bij. Hoogste
temperaturen, laagste temperaturen,
wervelwinden en stormen; hij heeft het
allemaal meegemaakt en opgeschreven
in een administratie die hij zijn leven lang
heeft bijgehouden.
In het vorig nummer van Dynamisch
Perspectief (2004-4) ging Jan Saal nog
nader in op het werk van Hans Hornstra
(Kosmische invloeden op het leven).
Jan Saal beschreef hem als iemand die
enorm verbonden was met het weer
en ook getracht heeft om verbanden
te vinden tussen planetenwerkingen,
sterrenconstellaties en het weer. ■
Bestuur en redactie

Dertig mensen uit veertien landen.
Sommigen spreken alleen Duits, sommigen
alleen Engels en één bijna alleen Spaans. Om
dan veel te kunnen bespreken en besluiten te
kunnen nemen moet je wel een gezamenlijk
doel voor ogen hebben. Dat gezamenlijke
doel was Biologisch-dynamische landbouw
op de jaarvergadering van Demeter
Internationaal van 23 tot en met 27 juni op
de Warmonderhof in Nederland.
De BD-landbouw bestaat inmiddels tachtig
jaar; de toekomst is onzeker. Uit de verhalen
vanuit de verschillende landen is duidelijk te
horen dat de marktperspectieven moeizaam
zijn. Er zijn veel kleine organisaties die met
veel inspanning van vaak een kleine groep
heel enthousiaste mensen nauwelijks het
hoofd boven water kunnen houden. Ook
in de belangrijke Demeter-landen, zoals
Duitsland, wordt de moeilijke economie
sterk gevoeld. Alleen in Zwitserland stijgt
het aandeel Demeter nog steeds.
Demeter Internationaal is nu zeven jaar
actief als vereniging van alle nationale
BD-Verenigingen. Terugkijkend op deze
zeven jaar ervaren de deelnemers dat een
duidelijke eenheid is ontstaan en dat in
goede harmonie wordt gewerkt. Dat is in
6 Dynamisch Perspectief

het verleden niet altijd het geval geweest.
De volgende zaken zijn besproken:
- Is certificering op normen en steeds verder vastgelegde regeltjes
nog passend bij BD-landbouw? Of moeten nieuwe “erkennings”systematieken worden ontwikkeld?
- Introductie van een zegel voor producten vanuit de Demeterlandbouw. Dit zegel zou in supermarkten gebruikt kunnen
worden. Moet aan de Demeter-verwerkingsvoorwaarden worden
vastgehouden? Of is het denkbaar dat er Biologisch-dynamische
UHT-melk wordt geïntroduceerd?
- Voorstel voor sociale (fair trade) Demeter-voorwaarden.
- Protoplasma en cytoplasmafusie als methode om planten te
“veredelen”; in feite verkapte genetische manipulatie.
- De verplichting om babymelen te verrijken met vitamine B1.
- De gebruikelijke rapportages van de verschillende commissies en
organen en de financiële stukken.
Er zijn besluiten genomen over 71 van tevoren ingediende en
uitgewerkte moties op de Demeter-voorwaarden. Variërend van
kleine tekstuele wijzigingen tot wijzigingen met grote consequenties.
De belangrijkste aanpassingen zijn:
- Zaadgoed dat is veredeld met behulp van cytoplasma en
protoplasma-technieken mag niet meer worden gebruikt.
- In de tuinbouw mag tussen de 112 en 170 kg stikstof worden
aangevoerd met een ontheffing op basis van een mineralenbalans.
(Dit was een voorstel van Nederland en werd hier al zo

I N T E R N A T I O N A A L

toegepast.)
- Mest van gangbare (extensieve) pluimveehouderijbedrijven mag
niet meer worden ingezet op Demeter-bedrijven.
- Er is een motie ingediend voor een zegel dat gebruikt zou kunnen
worden voor verwerkte producten vanuit Demeter-landbouw,
zonder dat de Demeter-verwerkingsvoorwaarden van toepassing
zijn. Dit voorstel is afgewezen.
Verder zijn concept Demeter-voorwaarden aangenomen voor
bijenhouderij en voor bierbrouwen.
Tot slot is er ook ruimte geweest voor ontspanning. Er is gezamenlijk
gezongen, er is een excursie geweest naar De Zonnehoeve en naar
Natudis, er is een bezoek geweest aan de Batavia-werf, er is een
lezing gehouden door John van Schaijk over “gedogen” en er is een
verhaal geweest van Volkert Engelsman over zijn “nature and moresysteem”.
Al met al is er hard gewerkt in een inspirerende sfeer. Zowel
inhoudelijk inspirerend, als inspirerend in het contact met collega’s
van over de hele wereld, die voor dezelfde uitdagingen staan.
Zo met elkaar werkend heb ik ervaren dat er een stevige basis is voor
een zich verder ontwikkelende biologisch-dynamische landbouw.
Of het zal blijven bij een goedbedoelende groep enthousiaste
vrijwilligers, of dat met het Demeter-merk nieuwe mogelijkheden
aangeboord worden zal de komende jaren duidelijk worden. ■

Rundbrief Naturwissenschaftliche Sektion
am Goetheanum
De laatste Rundbrief (nummer 84, zomer 2004) van de Naturwissenschaftliche Sektion
am Goetheanum is weer ter beschikking voor belangstellenden.
U kunt de Rundbrief opvragen bij het bureau van de BD-Vereniging.
telefoon 0343 531740
fax 0343 516943
e-mail: info@demeter-bd.nl
U kunt deze rondzendbrieven ook downloaden vanaf onze website www.demeter-bd.nl
2004-5 september-oktober 7
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“De vijver is 50 bij 15 meter en 2,5 meter
diep, dus eigenlijk hebben we een heus
“vijftigmeterbad”, vertelt Jan Saal lachend.
“Toen we de vijver gingen aanleggen,
hadden we bedacht dat leerlingen er ook
in zouden gaan zwemmen. We hebben toen
bewust voor een dikkere folie gekozen. Met
dit mooie weer blijkt dat een goed besluit.
Hoofddoel is echter de beregening van de
kas en de tuin”, vervolgt hij. “We hadden in
het verleden problemen met de kwaliteit van
het water voor de beregening. Nu vangen we
regenwater op. Dat wordt met een rietveld
gezuiverd. De nadelen van vroeger zijn we
hierdoor kwijt. En er kan nog gezwommen
worden ook!” De verleiding weerstaand
om ook een duik te nemen lopen we de
nieuwe kas in. Terwijl we door het voorste
gedeelte lopen, legt Jan uit dat daar ook een

bovendien ook veiliger”, vervolgt hij.
Nieuwe kapschuur
Op het veehouderij-erf aangekomen,
bekijken we de kapschuur in aanbouw. Die
komt op de plek van de oude jongveeschuur.
De nieuwe spanten staan er al. Het is
de bedoeling dat de schuur voor eind
augustus klaar is. In de kapschuur komt
het stro. Verder wordt de schuur het
winterverblijf voor het jongvee. De plannen
voor de nieuwe jongveeschuur zijn namelijk
voorlopig even twee jaar doorgeschoven,
legt Jan uit. “We hebben inmiddels in
totaal 1,8 miljoen geinvesteerd. Die nieuwe
jongveeschuur was wel begroot, maar we
willen even wachten om te kijken hoe het
nu financieel loopt.”

Warmonderhof bouwt aan de toekomst
Merle Koomans van den Dries

Vorig jaar rond deze tijd deed
Warmonderhof een oproep aan
eenieder om een bijdrage te
geven voor een aantal concrete
bouwplannen. Op de verlanglijst
stonden onder andere een kas,
nieuwe kavelpaden, uitbreiding
van de leerlingenhuisvesting, een
kapschuur en een jongveeschuur.
Een flink aantal van de wensen is
inmiddels gerealiseerd. Een mooi
moment om eens te kijken hoe de
vlag erbij hangt op Warmonderhof.

Het is tropisch warm als ik begin augustus
naar Warmonderhof rijd voor mijn afspraak
met Jan Saal, een van de twee directeuren
van Stichting Warmonderhof. Als ik op
Warmonderhof aankom, zitten de leerlingen
die zomerpraktijk hebben in de Hofzaal aan
hun middagmaal.
Terwijl zij siesta houden, loop ik met Jan de
verschillende projecten langs.
Nieuwe studentenhuisvesting
We beginnen bij de uitbreiding van de
studentenhuisvesting. Die is inmiddels
klaar en de leerlingen kunnen er voor
het nieuwe schooljaar in. Het gebouw
is gerealiseerd in samenwerking met de
plaatselijke woningbouwvereniging OFW.

Het bestaat uit vijf units, met per unit vijf
studentenkamers, een woonkamer en een
badkamer. Helemaal bovenin zijn er
bovendien
twee
slaapzolders
voor
groepen van twee keer tien personen. Dat
biedt mogelijkheden voor meerdaagse
cursussen en dergelijke. Dat met de
groepsaccommodatie in een behoefte wordt
voorzien blijkt wel uit het feit dat er nu al
reserveringen gedaan worden.
Kas met vijftigmeterbad
Weer buiten lopen we door naar de nieuwe
kas. Voor de kas genieten de zomerpraktijkers
van een van de investeringen: de vijver
waarin regenwater wordt opgevangen voor
de beregening van de kas en de tuinbouw.
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klaslokaal komt. “Het gaat in het nieuwe
schooljaar al gebruikt worden voor lessen”,
licht hij toe, “dus op die manier komen
theorie en praktijk nog dichter bij elkaar”.
De kas zelf is voor het grootste gedeelte
ingezaaid met een groenbemester. Verder
staan er komkommers en tomaten. Straks
komen er teelten voor het naseizoen. Via
de achteringang komen we bij de tuinbouw.
De leerlingen die net nog in het zwembad
lagen gaan er net weer aan de slag. Langs de
verschillende gewassen lopend en pratend
over beregening en proeven met compost,
vergeet ik bijna de nieuwe kavelpaden
te bekijken. “Die worden met veel plezier
gebruikt”, vertelt Jan Saal. “Het werkt een
stuk prettiger dan de oude paden en het is
2004-5 september-oktober 9

Volop activiteiten
De vorig jaar gepresenteerde plannen zijn
dus op een na allemaal gerealiseerd. Naast
deze plannen zijn er echter nog veel meer
activiteiten op Warmonderhof. Zo bouwt
fruitteler Wil Sturkenboom ook een nieuwe
schuur, omdat zijn schuur vorig jaar is
afgebrand. De nieuwe schuur moet voor de
appeloogst nog klaar zijn. Landbouwkundig
is er de afgelopen jaren gewerkt aan het
vereenvoudigen van het teeltplan en het
verbeteren van de kwaliteit. De helft van
het land is nu, met gras en GPS bestemd
voor het vee. De andere helft is voor de
akkerbouw- en groenteteeltgewassen. Er
wordt geen voer meer aangekocht voor
de koeien. Alleen stro en wat vinessekali

worden nog geimporteerd. Er worden
proeven gedaan met compostering en
de laatste snede van het gras wordt niet
meer gemaaid, maar ondergeploegd. “De
resultaten van deze inspanningen beginnen
langzaam maar zeker zichtbaar te worden”,
vindt Jan Saal. “Het land begint te reageren
en alles staat er beter bij.”
Verbetering in kwantiteit en kwaliteit
is leuk, maar de producten moeten wel
verkocht worden. Om de afzet te stimuleren
wordt daarom samen met een aantal
andere Flevolandse BD-bedrijven een
webwinkel opgezet. Het is de bedoeling dat
consumenten via internet producten van
deze bedrijven kunnen kopen.
“Alle investeringen geven het geheel
een flinke schwung”, vindt Jan. “Op alle
fronten werken we aan kwaliteit en een
professionele uitstraling. Dat is belangrijk,
want we willen laten zien dat BDlandbouw landbouw van de toekomst is!
Het leerlingenaantal is daarbij gelukkig ook
aardig in evenwicht. Er hebben zich dertig
nieuwe leerlingen aangemeld voor het
nieuwe schooljaar. Alles bij elkaar heb ik wel
vertrouwen in de toekomst.”

Wie nieuwsgierig is geworden naar de
ontwikkelingen op Warmonderhof, kan
een wandelroute volgen over het bedrijf.
De ‘Wisentroute’ maakt onderdeel uit van
een aantal Flevolandse wandelroutes onder
de naam Op de kuierlatten. Voor meer
informatie: www.opdekuierlatten.nl ■
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Over onze
omgang met
elementenwezens

Dit artikel begin ik met een reeks citaten uit haar boek “Een zomer
met het kleine volkje”, uitgegeven in de Indigo reeks (Christofoor,
Zeist, 2004). Die citaten staan steeds tussen aanhalingstekens.
Daarna doe ik verslag van haar optreden in Driebergen en van ons
gesprek bij mij. Ik sluit af met enkele ervaringen van deelnemers aan
haar workshop.
Het boek
Bij hun eerste ontmoeting vertelt de man-van-het-kleine-volkje, de
leprechaun aan de verbaasde Tanis: “Zie je, elementenwezens kunnen,
anders dan mensen, nooit tot scheppers op deze planeet worden.
Mensen hebben zich, vanaf het allereerste begin van hun evolutie,
getraind om schepper te worden. Een soort goden-in-opleiding,
zou je kunnen zeggen. Daarbij is de aarde dus jullie school. Mensen
beschikken over vrije wil, een noodzakelijkheid voor alle scheppers. En
jullie zijn het ras op deze planeet dat die gave heeft.”
Hij vervolgt: “De menselijke wetten verschillen van die van de
elementenwezens. Elementenwezens kennen niet, zoals jullie, het
begrip ‘moraliteit’. En: “Jullie mensen, jij uitgezonderd, zijn niet in
staat de lichtere vibraties te zien, … zoals die van overleden mensen,
of van de wolkenwezens, of de wezens die de bomen laten groeien.”
“Wij hangen de theorie aan dat mensen zich misschien wel expres
grof en compact gemaakt hebben om gewoon te kunnen doen waar
ze zin in hebben - ze zien ons en andere wezens immers toch niet.”
“Het is ons opgevallen dat mensen een zeer sterke drang hebben om

Eind mei was de Canadese management
consultant Tanis Helliwell in ons land.
Vrijdagavond vertelde zij in een volle zaal van
het Driebergse Ionagebouw over haar Ierse
zomervakantie met het kleine volkje. De dagen
daarna gaf zij een workshop over de omgang met
hen, begin juni had Jan Diek van Mansvelt een
gesprek met haar bij hem thuis in Rotterdam.

aan alles wat ze maar willen toe te geven. Dat is om zo te zeggen de
keerzijde van de medaille van de vrije wil. Wezens hebben de vrije wil
nodig om te kunnen scheppen, maar de meeste mensen gaan door
een heel proces van strijd met hun eigen sterke wil - jullie noemen
dat ego - om die zó te kunnen gebruiken als de schepper dat heeft
bedoeld.”
“De gaven van de elementenwezens zijn die van het lachen, de
blijheid en de schoonheid. De menselijke gaven zijn die van de wil,
het handelen, het doen”, hoort Tanis dan van haar leraar, die zijn
naam niet kan noemen omdat hij dan zijn essentie blootstelt aan
misbruik: bijvoorbeeld van lezers van het boek dat zij over hem
en zijn lotgenoten gaat schrijven. In veel oude gemeenschappen
waren zowel het noemen van namen als het elkaar direct in het
gezicht kijken héél delicate handelingen, die alleen onder de juiste
voorwaarden en op de geëigende momenten plaats mochten vinden.
Toppunten van intimiteit: “voor wie ik liefheb wil ik heten ….” dichtte
Neeltje Maria Min ooit.
“Wij zijn op zoek naar mensen met wie we kunnen samenwerken,
zowel ten bate van onze beide rassen als ook tot heil van de Aarde als
geheel”, vertrouwt het elementenwezen haar even verder in het boek
toe. Dat kan alleen als mensen in het kleine volkje geloven, als de
mensen beseffen dat zij de vreugde op aarde brengen, de schoonheid
van de natuur, van onze lichamen, van ‘alles dat groeit en bloeit’.
“Als jullie in ons geloven, creëert dat versterkte denkvormen.
Denkvormen die wij nodig hebben om te functioneren en te groeien.
Dat kost jullie maar weinig energie terwijl het ons heel veel energie
geeft.” “Daarmee zouden wij dan meer bewustzijn en vervolgens
vrije wil kunnen ontwikkelen, en zo net als jullie medescheppers
worden. Dat zou onze evolutie beslist bespoedigen.” Die opmerking
luidt een nieuw perspectief in de relatie mens-natuurwezens in:
die van hun vrijheidsontwikkeling. “Een andere manier om met ons
samen te werken is als mensen een samenwerkingsverband aangaan
met de elementenwezens die met hén willen samenwerken.”
“Elementenwezens kunnen het patroon in individuele mensen zien
en we kunnen jullie bij je ontwikkeling helpen zoals we dat ook bij
bomen of planten kunnen.”
De lezing
Als zij in het Ionagebouw in levende lijve over haar ervaringen vertelt,
zie ik haar voor het eerst. Ze is klein van stuk, tenger gebouwd en
heeft een hoge snelle lach, waarin ik de elementenwezens meen te

Jan Diek van Mansvelt
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De gaven van de
elementenwezens zijn die van
het lachen, de blijheid en de
schoonheid. De menselijke
gaven zijn die van de wil, het
handelen, het doen
horen mee lachen. Veel van de meer dan tweehonderd mensen die
naar haar komen luisteren zijn blij verrast elkaar daar te zien: “Jij
ook al? Wat leuk! Ik wist niet dat jij je ook voor het Kleine Volkje
interesseerde.” De komende zaterdag en zondag geeft Tanis dan voor
zo’n vijftig van de aanwezigen een tweedaagse cursus over manieren
om vorm te geven aan onze verhouding met deze, voor de meeste
mensen vooralsnog onzichtbare wereld.
Zij opent de avond met de mededeling dat ze het nu vooral wil
hebben over de toestand van het wezen Gaia: onze aarde. Haar
boodschap is dat we, als we over de aarde nadenken, vooral bewust
optimistisch moeten blijven. Want daar waar we onze aandacht
op richten, daarheen gaat onze energie. Aandacht is energie. Veel
mensen blijken onbewust een groot deel van hun dagen te vullen
met het uiten van hun ongenoegen over alles wat ze aan storende
ervaringen tegenkomen. We schelden en klagen vaak veel meer dan
we willen weten. Op en over van alles en nog wat, tot aan onze
kinderen en onze partners toe. En omdat ‘wat binnen in ons is ook
buiten om ons heen is’, en omgekeerd, vullen we daardoor niet alleen
ons innerlijk maar ook de wereld om ons heen met negatieve energie.
Daarmee maken we, zonder het ons bewust te zijn, onszelf en de
wereld om ons heen steeds zieker.
Als we daarentegen bewust zonnig zijn, als we opzettelijk
vriendelijkheid, humor en positiviteit uitstralen naar alles en iedereen
om ons heen, dan zaaien we gezondheid. En dan kunnen we uit de
wereld om ons heen dus ook weer gezondheid oogsten. Stel dat
slechts één procent van de mensen op aarde zich steeds weer op de
positieve kanten van het bestaan, van de wereld richt, dan zal dat de
wereld helen. Als een medicijn. Daarmee begint Tanis haar verhaal.
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Vervolgens neemt zij de positieve kant van alle negatieve
ontwikkelingen om ons heen onder de loep. Van alle
milieuvergiftigingen, zowel de stoffelijke vervuiling als de verarming
van de biodiversiteit, als ook de emotionele vergiftiging van de
menselijke verhoudingen. Elk voor zich en allemaal samen brengen zij
ons de crises die we nodig hebben om wakker te worden voor waar
we mee bezig zijn.
Zij vertelt hoe de aarde als levend organisme ook bewustzijn heeft.
Net als wij mensen kent ook het aardewezen verschillende dimensies:
stoffen, processen, licht, bewustzijn … Die dimensies, zij kent er
minstens zeven, werken steeds door elkaar heen. Zoals ook bij ons
de fysieke, ether-, astraal- en ik-lichamen in en door elkaar heen
werken.
Vandaag de dag treft zij overal een stroom van angstige onrust.
Iedereen zoekt een balans tussen het oud-vertrouwde en het
onbekende nieuwe, tussen de versleten gewoonten en de onzekerheid
van dat wat er nog niet is. Vertrouwen in de toekomst kan niemand
ons geven: we moeten die zelf in ons oproepen, opwekken: dan
kunnen we er in groeien en al doende mee om leren gaan.
Op een vraag uit de zaal antwoordt ze dat onze huidige cultuur de
voorjaars- en zomerkant van de werkelijkheid, los van de rest wil
fixeren. Herfst en winter, waarin de uiterlijke wereld terugtreedt
om ruimte te maken voor herstel, voor uitademing, voor reflectie en
innerlijke rust: die kwaliteiten worden vermeden. Daar koop je niets
voor, zo denken we vaak. Maar op die manier putten we de bestaande
wereld volkomen uit en verhinderen we de vernieuwing. Op de vraag
hoe je de elementenwezens om hulp kan vragen als je niet vrolijk en
vriendelijk bent, schiet zij in de lach en zegt: “Dan kun je beter je
beschermengel vragen: die kan je daarbij helpen. Dat is geen werk
voor de elementenwezens.”
Tenslotte geeft zij aan hoe zij de deelnemers aan de cursus de twee
daaropvolgende dagen bij de elementenwezens zal introduceren.
Aarde-, water-, lucht- en vuurwezens, maar ook persoonlijke
raadgevers voor elk. Wat de overige luisteraars van die avond betreft
heeft zij een prachtige uitsmijter: ”Hoe meer je doet waarvoor je hier
op aarde gekomen bent, hoe meer je de essentie van je levensdoel te
pakken krijgt. En hoe meer alle elementenwezens die je daarbij nodig
hebt naast je staan om je te helpen door hun deel van het werk te
doen.”

Als we bewust zonnig zijn, als
we opzettelijk vriendelijkheid,
humor en positiviteit uitstralen
naar alles en iedereen om
ons heen, dan zaaien we
gezondheid.
Het interview
De dag na Pinksteren kan ik haar interviewen. Ze vertelt: “Het is voor
mij erg belangrijk gebleken om op de subtiele signalen te letten: die
van mijn lichaam en die van gebeurtenissen om mij heen. Steeds als
die optreden is er de neiging vanuit je hoofd te menen dat die niets
voorstellen. Dat het slechts inbeeldingen of toevalligheden zijn. Veel
later kun je je dan realiseren dat je daar beter op had kunnen letten.
Dat had veel teleurstellingen kunnen voorkomen. Maar precies dat
inzicht is toch ook het resultaat van het er aanvankelijk aan voorbij
leven.” Zij verwijst naar de ongelovige Thomas, die zonder tastbaar
bewijs zijn ogen niet kon of wilde geloven. Hoe minder geloof je
hecht aan die subtiele hints van het leven, hoe sterker je je in jezelf
afsluit uit angst en weerzin tegen de eigen, ontkende ervaringen, hoe
sterker het verlangen diep binnen in je groeit om die andere wereld
juist wél te ervaren. Net alsof je jezelf doof maakt en de wereld om
je heen steeds harder moet praten, terwijl jij maar blijft roepen: Wat
zeg je? Ik versta niet wat je zegt.”
“Onze wetenschappelijke kennis van vandaag de dag zit ons erg in
de weg om deze ervaringen toe te laten. Op zich is kritisch nadenken
een belangrijke verworvenheid. Alleen: zouden we die niet vóór onze
spontane ervaringen moeten zetten, als een gekleurde bril, maar
achteraf. Dan kunnen we ook bewuster uitproberen en analyseren
met welke bril of combinatie van brillen we de opgedane ervaringen
het beste kunnen begrijpen.”
“Er zijn voor elk mens twee elementenwezens. Ten eerste het
lichaamswezen. Dat gaat van incarnatie tot incarnatie met ons mee
en ontwikkelt zich met ons. Tussen dood en nieuwe geboorte heeft het
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pauze, maar vanaf de bevruchting waaruit wij het lichaam bouwen
waarin wij geboren zullen worden is het actief in de vorming van
onze vier lichaamsvormen: het stoffelijke, het levende, het gevoelige
en het mentale (ik) lichaam. Het andere wezen is wat ik noem je
elementenvriend. Dat is een nieuw soort wezen. Die orde van wezens,
waartoe ook mijn leprechaun behoort, is opgebouwd uit trol, elf, fee
enzovoorts. Voor elementenwezens hebben zij een hoge mate aan
eigen individualiteit. Zij vormen een wereldwijde groep van wezens
die op zoek zijn naar mensen die met hen willen samenwerken aan de
verdere aardeontwikkeling.
Op mijn vraag of elementenwezens wel of niet aan strakke orde en
regelmaat gehecht zijn, in huis, op het werk en in het algemeen, zegt
zij: “dat is zeker zo, maar niet dodelijk strak en stijf. Het mag best wat
losjes, als het maar geen chaos wordt. Dan zuigt het teveel kracht
weg. Speelsheid is het toverwoord: ze genieten van humor. Ze staan
open voor ontwikkeling.”
De elementenwezens werken vooral met vorm, met het vormen
van de wereld. Ze werken dus in de etherwereld, de wereld van de
levenskrachten, die vorm geven aan alle processen en stoffen die
daaruit ontstaan.
Engelen werken op hun beurt juist met de essenties, met de
wezenlijkheid van het bestaan. Zij werken met dat wat de vormen
vult, vervult en doordringt. Zij hebben kwaliteiten als vertrouwen,
liefde en genezing beschikbaar voor de mensen. De elementenwereld
levert materiaal en vorm voor de schaal die wij vormen om de
engelwereld in te kunnen ontvangen.”
Wat haar persoonlijke ontwikkeling betreft, en hoe zij daar nu zelf
aan verder werkt, vertelt zij: “Het vermogen om de elementenwezens
waar te nemen heb ik als kind in mezelf aangetroffen. Maar als
volwassene wilde ik de bewustzijnsontwikkeling van de huidige
mensen goed leren kennen. Ik schoolde mezelf als psychotherapeut
en consultant voor organisaties. In Ierland kwam het echt als een
shock, een verrassing voor me dat de elementenwezens wilden dat
ik de mensen over hun evolutie zou gaan vertellen. Terugkijkend
is het een ontbrekend stuk, dat ik nodig had om mijn bijdrage te
kunnen leveren aan het gezond maken van de aarde: het genezen
van Gaia. Dat was en is een kernthema in mijn leven, en daarbij
kwam de Ierse inwijding als geroepen, ook al had ik het zelf niet zo
bedacht. Wel was ik daarvoor al meer dan tien jaar bezig geweest
met groepen mensen naar de acupunctuurplaatsen van de aarde te
reizen. Dat waren op zich ook al transformerende tochten voor mij
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en de deelnemers. In mijn gewone consultant leven werk ik veel aan
milieuvraagstukken van grote ondernemingen: strategische planning.
Ook voor kerncentrales. Daarbij is mij een van de vreselijkste fouten
van mijn leven overkomen. We zochten naar nieuwe toepassingen
van die technologie omdat de centrales gesloten moesten worden.
Ik deed een visualisatie met die mensen en daarbij kwam er een op
het idee voedsel te bestralen. Ik deed wat ik kon om het hun uit hun
hoofd te praten: hoe konden ze menen dat voedsel zo’n bestraling
zou overleven. Maar ik kon het ze niet meer uit hun hoofd praten. Dat
hangt nog steeds als een zwarte dag in mijn geweten.”
“Als mens hebben we alle soorten van elementenwezens in ons.
Voor alles wat we denken en voelen en doen, eten, verteren, slapen,
ontwaken: bij alles wat we doen en laten hebben we de hulp van
elementenwezens nodig. We maken dus ook gedachtevormen en
oordeelsvormen. In mijn trainingen help ik mensen om de vormen die
ze niet meer nodig hebben op te ruimen. Ik wil mensen leren zelf hun
eigen vermogens te ontwikkelen, zodat ze zelf de verhouding met de
elementenwezens kunnen opbouwen en verder ontwikkelen die zij
zelf willen, die zij zelf nodig hebben en die zij de vorm geven die op
dat moment bij hen past.”
“Ik schrijf mijn boeken om mensen te vertellen dat die wereld van
elementenwezens bestaat en toegankelijk is voor wie wil. Maar mijn
bedoeling is ze daardoor aan te moedigen zelf aan de slag te gaan.
Allereerst mijn cursussen te volgen en dat dan in hun dagelijkse leven
inbouwen verder ontwikkelen en zo als het hen past.”
Als ik opmerk dat Steiner ook altijd hoopte dat mensen zijn
voordrachten niet zwelgend zouden opzuigen maar als aanmoediging
zouden nemen om zelf hun bovenzinnelijke kenvermogens te scholen
zegt zij: “Vroeg in mijn leven heb ik de Evangeliecycli van Steiner leren
kennen en zo de toegang tot het Christendom weer teruggevonden.
Verder heb ik nog maar weinig van zijn werk leren kennen. Maar uit
wat ik er nu van weet moet ik zeggen dat ik me daar erg verwant
mee voel. Ik zit op hetzelfde spoor, maar dan wel anders, namelijk nu,
in deze tijd, en met mijn eigen opdracht. Wat mij wel opvalt is dat
wat ik nu te vertellen heb over de elementenwezens met name bij
antroposofen veel belangstelling vindt.”
Over het omgaan met gaven aan de elementenwezens zegt ze: “Als
je een glas melk, een stuk fruit of een stuk chocolade voor ze hebt
neergelegd, is het de dag erna niet meer eetbaar. Zij hebben de
levenskrachten er als hun voedsel uit genomen, en wat achterblijft
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Door alles wat we doen
scheppen we elementenwezens,
in alles wat we waarnemen
leven ze. Elk daarvan heeft
zijn eigen karakter, z’n eigen
energie, die we er ooit zelf aan
gegeven hebben.
is mest: goed voor de compost maar niet voor ons als voedsel. Met
de hostie gebeurt het omgekeerde: daar worden brood en wijn met
positieve energie verrijkt. Als je bidt voor het eten gebeurt dat ook
al in zekere mate. Als je met eerbied en liefde eten klaar maakt dan
maakt dat ook al uit. We hebben, bewust of onbewust, veel meer
geestelijke invloed op de werkelijkheid in en om ons heen dan we
gewend zijn te denken.”
Een vraag over bd-preparaten vindt ze eigenlijk geen vraag voor
de elementenwezens maar een voor de hogere hiërarchieën. Díe
componeren en inspireren de wezenlijke vernieuwing van de aarde,
waaraan de elementenwezens dan vervolgens met plezier en
toewijding hun bijdrage leveren.
“Zeker, ook bedrijven, in de landbouw en daarbuiten, hebben hun
elementenwezen, met daarbinnen alle deelwezens die je je maar
voor kan stellen. Het regelwezen, het it-wezen, het voederwezen,
het vruchtwisselingwezen, het vergaderwezen, het geldwezen: noem
maar op. Door alles wat we doen scheppen we elementenwezens,
in alles wat we waarnemen leven ze. Elk daarvan heeft zijn eigen
karakter, z’n eigen energie, die we er ooit zelf aan gegeven hebben.
Traditie is er ook zo een. Die kan zo sterk zijn in een bedrijf, in een
familie, in een stal of waar dan ook, dat de mensen die er werken er
niet tegenop kunnen. Dan werkt zij dodelijk, mummificerend. Dat kan
ook in verenigingen optreden. Denk maar aan wat ik eerder zei over
hun behoefte aan orde en regelmaat enerzijds en die aan speelsheid,
aan verandering, aan ontwikkeling anderzijds. Dat geldt hier ook. En
niet in het minst voor de voordrachten die Steiner hield in het begin
van de vorig eeuw. Zoals hij overigens zelf ook dikwijls benadrukte.”
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Even later zegt zij: “Ons denken schept vormen: dat zijn de
elementenwezens; ons voelen vult de vormen met inhoud. Die
gevoelens zijn meer engelachtig van karakter, zij maken de vormen
levendig.” En: “De huidige genentechnologie gaat bijzonder bruut en
destructief om met de plantenwezens. Dat staat buiten kijf. Maar aan
de andere kant is de benadering die eind vorige eeuw in Findhorn
tot die geweldig grote groentes leidde óók niet alles. Daar werd
een techniek toegepast die succesvol was maar die niet tot in alle
consequenties werd doorzien. Daarom zijn Dorothy Mclain en Peter
Caddy er mee gestopt. De grote kunst is, ook bij gezonde veredeling,
om je steeds af te vragen: wat zijn de gevolgen van mijn huidige
daden voor zeven generaties na nu. In dit geval: wat vraagt de groei
die ik teweegbreng met mijn landbouw van de aarde, van het water,
de lucht, het landschap, de landbouwhuisdieren, de andere dieren
enzovoort. Eigenlijk zou je je dus als boer door het bedrijfssysteem als
geheel, door het bedrijfsorganisme moeten kunnen laten vertellen of
een door jou geplande maatregel hun past. Wat jouw planning, wat
jouw bedrijfsvoering voor hun betekent. En daarmee ook voor het
voedsel dat je produceert.”
Tot slot geeft ze nog eenboodschap aan de bd-boeren: “Vraag hulp
aan de elementenwezens voor de juiste acties op je bedrijf, acties die
de duurzame levenskwaliteit van het geheel ten goede komen. Maak
één of meer plaatsen op je bedrijf waar zij, ongestoord door mensen,
kunnen leven en hun stadse soortgenoten herstel, revitalisatie
kunnen aanbieden. Een plekje natuur, met veel biodiversiteit.”
Een week later krijg ik een mondeling verslag van de
weekeindwerkgroep met Tanis Helliwell. Vrijwel alle deelnemers
hebben, met hulp van door haar geleide meditaties, hun eigen
lichaamswezen en ook een elementenwezen kunnen waarnemen.
Daarbij was het het vaak mogelijk met die wezens te spreken:
een of meer vragen te stellen en die beantwoord te krijgen. Ook
op de conferentie ‘Tussen Bron en Actualiteit”, midden juli op de
Reehorst, hoor ik nog enthousiaste verhalen over ervaringen met
elementenwezens, geïnspireerd op het werk met Tanis. Ik moet
denken aan het verschil in acceptatie nu en in de tijd waarin ‘BDmensen’ als Frits Julius en Hans Wolterbeek, midden vorige eeuw,
contact met de elementenwezens zochten, vonden en verzorgden.
Mooi om daar nu weer bij aan te kunnen knopen.
Zie ook: www.iitransform.com en ook: www.kleinevolkje.nl ■
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DISCUSSIE

Ter discussie:

Natuurvoeding
en cultuurvoeding
Johannes Kingma, diëtist
en voedingskundige

Groenten en fruit zoals de
natuur het bedoelt. Een slagzin
uit de reclame en het ideaal
van vele milieubewuste mensen
die zich ernstig zorgen maken
om hun gezondheid en die van
de natuur. Het zou menigeen
echter slecht bekomen als zij
werkelijk producten direct uit de
natuur voorgeschoteld krijgen:
kleine, zure appeltjes, harde,
bittere wilde peentjes, wilde
graansoorten waarvan geen
fatsoenlijk brood te bakken valt.
En wie het lukt om een wilde
koe te melken zal teleurgesteld
zijn over de opbrengst en de
geprononceerde smaak van de
melk.
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In werkelijkheid doet de mens al duizenden
jaren lang zijn best om de natuur zo te
beïnvloeden dat zij dikke, zoete wortels,
malse volle slakroppen, sappige grote
vruchten, uitbundige granen en rijkelijke
hoeveelheden volle melk voortbrengt.
Is dit wat de natuur bedoelt? Met
uitzondering van een paar bessen, noten
en het zout neemt de mens zijn voeding
niet uit de natuur. Ook in de zogenaamde
natuurvoedingswinkel is geen werkelijke
natuurvoeding te vinden. Een interessante
tegenstelling vormen de (wilde) dieren die
hun voeding uitsluitend en direct uit de
natuur tot zich nemen. Er is mij geen enkel
dier bekend dat er een achtertuintje op
nahoudt waar het zijn favoriete worteltjes
verbouwt. En om de tegenstelling nog
krasser te maken: Wereldwijd hebben
mensen een schier onbedwingbare neiging
ontwikkeld hun eten te willen toebereiden.
Koken, bakken, braden, stoven en allerlei
buitengewoon verfijnde en geraffineerde
technieken zijn hiertoe in de loop van de
tijd ontwikkeld. Als je echter alle toeters en
bellen van de haute cuisine even wegdenkt,
dan blijkt (met alle respect voor de koude
keuken) de beheerste toepassing van
het vuur, het fundament te zijn voor de

voedseltoebereiding. Een leeuw zal zich niet
de moeite getroosten om zijn gazellenboutje
boven een houtvuurtje te roosteren en zich
vervolgens in een huiselijke ambiance, met
zijn familieleden rond de dis te scharen. Er is
ook geen enkele reden te bedenken waarom
hij dit zou moeten doen. Instinctmatig stilt
het dier op de meest directe en natuurlijke
wijze zijn honger; het kan niet anders.
Mini-natuurcatastrofe
De vraag is of de mens wel een reden heeft
zijn eten toe te bereiden en er een zekere
eetcultuur op na te houden. Een ge-woon-te
(gedrag waarin de mens “woont”), die zich
eeuwenlang handhaaft en zelfs verder wordt
ontwikkeld heeft een diepere betekenis. Het
ligt niet in de directe bedoeling van de
natuur om graan, melk, vruchten, honing
en zout in een onderlinge samenhang te
brengen. Als je echter doelgericht met de
pollepel zwaait (zie recept) kun je met deze
levensmiddelen een delicate vruchtencrème
toveren. De ingrediënten worden in
een nieuwe, volstrekt onnatuurlijke
samenhang
gebracht.
Nauwkeuriger
bekeken doet elke bewerking in de keuken
afbreuk aan de natuurlijke vitaliteit van
de uitgangsproducten. Het graan dat

Recept:
Gerstecrème met
dadels
650 cc water/appelsap,
80 g gerstemeel of thermogerstemeel,
50 g dadels, ontpit,
125 - 150 cc slagroom,
citroensap.
Kruiden: anijs, venkel (beide gemalen),
kaneel, citroenschil en een snuifje zout.
Het gerstemeel met een deel van het
water aanroeren. De rest van het water
en het sap aan de kook brengen. Het
gerstemengsel onder voortdurend
roeren toevoegen. Samen met de
fijngesneden dadels 5 min. zachtjes
laten koken. Het citroensap, de
kruiden en het zout toevoegen en ca.
30 min. laten nawellen bij 60-70 °C.
(hooikist, dekbed of op spaarvlam met
dikke kookplaat). Laten afkoelen en
vervolgens de stijfgeslagen slagroom
voorzichtig door het mengsel scheppen.
Desgewenst een deel van de slagroom
als garnering gebruiken.

vermalen wordt kan nooit meer ontkiemen.
Groente en fruit dat met een mes wordt
kleingesneden verliest erg snel aan vitaliteit.
Als de zo bewerkte levensmiddelen dan ook
nog een keer in de pan op het vuur komen,
ontstaat er een mini-natuurcatastrofe.
Rauwkostvoorstanders zeggen terecht
dat het koken grote afbreuk doet aan de
natuurlijke levenskrachten van onze voeding.
Is de cultivering van voedingsgewassen, de
teelt van huisdieren en de toebereiding in
de keuken een werkwijze zoals de natuur
het bedoelt? Goed beschouwd doet de
mens alles anders dan dat de natuur het
bedoelt. Werkelijke oernatuur is zeldzaam
geworden. De gehele aarde wordt in cultuur
gebracht. De mens is niet uitsluitend een
natuurwezen. Zijn lichamelijke natuur is
het instrument met behulp waarvan hij
zijn psychisch-geestelijke activiteiten kan
ontplooien.
Natuur de hand reiken
Om menselijk bewustzijn mogelijk te
maken moet de natuur in de richting
van de geest georiënteerd worden en in
zijn eigen natuurlijke strevingen worden
teruggedrongen. Dit proces begint bij het
cultiveren van voedingsgewassen in de
landbouw, wordt voortgezet in de keuken
en vindt tenslotte zijn eindpunt in de
stofwisseling van de mens. De behoefte aan
natuurvoeding is een logische reactie op de
ongecultiveerde, materialistische uitbuiting
van de natuur, zoals deze momenteel in de
gangbare landbouw en voedingsindustrie
wordt gepraktiseerd. Het is echter ook
een onbewuste paradijswens die hier tot
uitdrukking wordt gebracht.
Terug naar de natuur, terug naar het
paradijs betekent de wens naar een vroegere

Enige tijd geleden bezocht Rob
Kloosterman het symposium Vis
(vetzuren) voor hoofd en hart,
georganiseerd door het Nederlands
Visbureau, het Voedingscentrum
en de Nederlandse Hartstichting,
waar driehonderd diëtistes (en enige
mannen) aanwezig waren. Rob
Kloosterman geeft ons enig inzicht
in de ‘strategie’ van onze (gangbare)
voedingsinstanties. “Een zee van
onzekerheden en kortzichtigheid”,
noemde hij het congres.

ontwikkelingstoestand. Afgezien van de
vraag of dit mogelijk is, lijkt het duidelijk dat
de mens zich in de loop van de tijd steeds
meer van de natuur emancipeert. Dit hoeft
niet noodzakelijkerwijze over de rug van de
natuur plaats te vinden. Het streven van de
biologisch-dynamische landbouw is om de
natuur de hand te reiken en haar mee te
nemen op de menselijke ontwikkelingsweg.
Het begrip natuurvoeding is in deze context
een anachronisme. Cultuurvoeding is een
nauwkeuriger benaming. Het kan de basis
vormen voor een mens-georiënteerde
eetcultuur. Hiertoe zijn dan ook
vernieuwingen in de kookkunst noodzakelijk.
Door menselijke activiteit in de toebereiding
(malen, snijden, koken bakken, et cetera)
wordt levende substantie afgebroken maar
menselijke activiteit kan ook een nieuwe
niet-natuurlijke samenhang (het gerecht)
scheppen die meer is dan de som van de
oorspronkelijke, natuurlijke levenskrachten.
Niet de methode en de techniek die
hierbij wordt toegepast is waardebepalend
maar de mens zelf die van deze techniek
gebruikmaakt. Mijn opvatting is dat de
factor mens in de (biologisch-dynamische)
landbouw, de handel, de keuken en ook in de
geneeskunst momenteel te weinig aandacht
krijgt. Wat mij betreft liever een eenvoudig
soepje en een graankoekje van een kok die
met enthousiasme, liefde en respect voor
de levensmiddelen waar hij mee omgaat
en de mensen voor wie hij kookt, in de
keuken staat als een viergangenmenu uit
een professionele geautomatiseerde cook en
chill grootkeuken. ■

Rob Kloosterman, natuurvoedingsconsulent,
tevens voorzitter van de vereniging van
natuurvoedingsconsulenten
Voor wie het nog niet weet: Wetenschappers
en voedingsdeskundigen bevelen aan één
tot twee keer per week vis te eten. En wel
hoofdzakelijk wegens het vetzuur Omega
3 dat daarin aanwezig is en goed zou
zijn voor hart en bloedvaten. Bovendien
schijnt dit vetzuur ook nog te helpen
tegen dementie en diabetes. Tevens helpt
het bij de hersenontwikkeling en het
bevorderen van het gezichtsvermogen.
Een soort wondermiddel dus, waarvan de
opgetrommelde wetenschappers op het
symposium wel veel maar meestal geen
sluitend bewijs leverden. Voor verder
onderzoek leurden zij dan ook om geld
onder de aanwezigen. “Nu u er toch
bent.” Houdt uw hand maar op de knip!

Geloof mij, de werkelijkheid is slechts bij
verre benadering te kennen. En zoeken
naar antwoorden op grote kwesties vraagt
een andere aanpak dan die welke op het
symposium werden gepresenteerd. Zo
fileerden de onderzoekers haast autistisch
hun eigen kleine deelgebiedje en prezen de
organisatoren de vis aan vol onbenul en met
het fanatisme van eigenbelang.
Ieder voor zich
Marketing en wetenschap reikten elkaar de
hand op dit symposium. Een combinatie die
ruikt naar rotte vis!
Waarom heeft dit artikel zo’n nijdige teneur,
denkt u. Omdat niemand zich geroepen
vindt om het geheel in de gaten te houden.
Omdat het allemaal zo verschrikkelijk
kortzichtig en eenzijdig is op dit symposium.
Hoeveel sprekers mag je de revue laten
passeren zonder dat iemand opstaat en de
zaak uit de benauwde hokjesgeest trekt?
Heel veel kennelijk!
Niets hoorde ik over de dramatische
problemen bij het zeker stellen van de
bron die vis heet. Hebben de organisatoren
dan niet gehoord dat de zeevisserij zich
wereldwijd gedwongen ziet drastisch
te saneren wegens hun ongehoorde
overbevissing? Van die kant geen bezinning
dus. Wanneer wij zoveel vis gaan eten
als het Nederlands Visbureau en de
diëtistenvereniging ons door de strot willen
duwen dan is het met een paar jaar helemaal
afgelopen met die bron, leeggeroofd door
hoofdzakelijk westerse landen en onthouden
aan de lokale bevolking van zogenaamde

De vis wordt duur betaald
16 Dynamisch Perspectief

2004-5 september-oktober 17

VE RS
dierenwelzijnsproblemen kan dit tij niet
keren. Kortom, wij zitten aan de verkeerde
kant van de boomtak terwijl wij zagen.

derdewereldlanden.
“Viskwekerijen” is het toverwoord. “Nog
erger”, heeft het World Wildlife Fund
becijferd. Voor elke kilo kweekvis wordt vier
kilo vis uit zee gevangen om te dienen als
visvoer. “Weten wij.”, zegt Nutreco, onze
internationale kweekvisboer. “Daarom
gaan wij al gedeeltelijk over op plantaardig
visvoer.”
En daar zit hem nu de kneep: De Omega-3vette-vissen eten meestal vis. Wat blijft er
over van het tovergoedje wanneer zij planten
moeten gaan eten, een compleet ander dieet
volgen en een levenswijze in de bizarre bioindustrie leiden. Veel minder dus, zoals het
Voedingscentrum reeds beaamt. Dus moeten
wij van het Visbureau nòg meer vis eten om
“voldoende” van het spul binnen te krijgen.
Trouwens, niemand schijnt te weten hoeveel
precies voldoende is. Teveel Omega 3, zo
werd verteld, kan weer zèèr schadelijk zijn.
Desondanks schijnen er pillen in de handel
te zijn toegestaan waar veel te veel in zit!
Hoe wij het ook draaien of keren, zelfs
wanneer de hartenkreet “eet meer vis” van
het Visbureau genegeerd wordt, dreigt de
voorradigheid van vis binnen afzienbare
tijd uitgeput te zijn zolang alle zeevissende
naties zich gevangen zien in het oeroude
“ieder voor zich.” Ook een nieuwe bioindustrie van viskwekerijen met al zijn

Lijnzaad
Gezien deze problematiek en het welzijn
van vissen zou het beter zijn ons wat meer
te richten op Omega 3, verkregen door het
alfa linoleenzuur uit heel veel plantaardige
producten. Vooral lijnzaad zit er vol mee.
Het zou de wereld diepe ellende besparen.
Voor diegenen die het absoluut op vis
houden, bestaat altijd nog de biologisch
gekweekte vis, gevoerd met biologisch
voer en gehouden met voldoende ruimte
om nog enigszins het natuurlijk gedrag te
volgen. Jammer genoeg zijn hiervoor in ons
land geen regels opgesteld. Geen prioriteit!
Daarom ziet de natuurvoedingsindustrie
zich gedwongen deze vis uit het buitenland
te halen. Een dure geschiedenis dus.
“Visvetzuren voor hoofd en hart” is
het symposium genoemd. Het werd
een schoolvoorbeeld van kortzichtig
eigenbelang en hoe een gemeenschap zijn
eigen draagvlak kan ondergraven. Hopelijk
wordt de bijeenkomst een volgende keer
mèt hoofd en hart georganiseerd. ■

komende jaren zullen we ons bezig houden
met een rotatieplan.

Vers uit Ierland
Arend Wijmenga*)
Bijna vijf jaar wonen en werken wij hier
op onze kleine boerderij van ongeveer
acht hectare. Na vijf jaar van zwoegen en
ploeteren zonder machines, alles met de
hand en met een zeer krap budget hebben
we de aanloopfase er bijna opzitten. Het
is fantastisch om te zien hoe dit kleine
bedrijfje in deze tijd is veranderd van een
totaal verwaarloosde en overgroeide zooi,
in een overzichtelijk en gezond geheel, waar
in de nabije toekomst een boterham op te
verdienen valt.
We trachten zoveel mogelijk verschillende
aspecten in het bedrijf aan te brengen. Zo
hebben we twee hectare met bos geplant
voor de bevordering van de astraliteit en voor
vogels en wild. Maar ook om de generatie na
ons van voldoende brandstof en timmerhout
te voorzien. Dat was trouwens nog een hele
klus om ongeveer vijfduizend van die jonge
boompjes in de grond te krijgen.
Verder hebben we twee hectare natuurgebied, afgegraven turfbanken waar veel heide
en andere planten op groeien. Die gebruiken
we als een soort van natuurlijke apotheek
voor de dieren en als voedselbron voor de
toekomstige bijen. De resterende vier hectare
is bestemd voor gras- en bouwland. De
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Naast de steeds groter wordende groentetuin
(circa 500 m²) hebben we eind vorig jaar een
grote poly-tunnel neergezet van
7½ x 22 meter. Daar zitten - nu de vroege
aardappelen er uit zijn - tomaten en diverse
groenten in. Ook groenten die we gewoon
buiten verbouwen. We doen dit om de
verschillen in groei- en eindproduct te
kunnen vergelijken.
De bedoeling is om in de toekomst drie à vier
poly-tunnels te hebben, want daar moet toch
de hoofdmoot van het bedrijfsinkomen uit
voortkomen.
Biologisch-dynamische landbouw staat hier
in Ierland nog maar in de kinderschoenen.
De meeste bd-bedrijven zijn overigens in het
zuiden en oosten van het land. Hier in het
noordwesten is het echt pionieren. En voor
die mensen - en daar rekenen we ons zelf
ook bij - die van uitdagingen en pionieren
houden, is hier nog volop de gelegenheid.
Er is een ‘markt’ voor biologisch voedsel.
Ook hier worden de mensen zich steeds
meer bewust van wat ze eten, alleen moet
die markt nog ontwikkeld worden. Het
mooiste zou zijn wanneer meer mensen
hier biologisch voedsel gingen verbouwen,
zodat meer en meer mensen het zouden
kunnen kopen. Het beetje dat wij afzetten
via de plaatselijke winkel is bij lange na niet
genoeg en steeds meer vragen die mensen
de winkelier of er nog meer van die lekkere
producten zijn. Dit klinkt zeer hoopvol voor
de toekomst. Maar het zal een hele klus
worden om meer geïnteresseerden te vinden
om voedsel te kweken.
Door de werkdruk is dit het eerste jaar
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dat we bezig zijn om de bd-preparaten
zelf op het bedrijf te maken. Tot nu toe
hebben we ze steeds aangekocht. Naast
de compostpreparaten zijn voor ons in dit
ietwat vochtige klimaat de horn-silica en de
equisetum arvense van groot belang, vooral
als preventie en voor het bestrijden van
ziekten, vooral schimmels.
Een gezegde in West-Ierland is dat wij hier
in de County Mayo de eerste en de laatste
regen van Europa krijgen en het meeste wat
er tussenin valt.
Wat onze ‘veestapel’ betreft het volgende:
Wij hebben twee stamboek Shorthorn-vaarzen die allebei in mei gekalfd
hebben. Janette, mijn vrouw, heeft een
kaasmaakcursus. Het zou dan ook voor de
hand liggen dat er veel kaas gemaakt ging
worden. Nee dus, want het type Short-horn
dat wij hebben is van het vlees-type. Net
genoeg melk voor het kalf en meer niet. Ze
zullen dan ook weg moeten om plaats te
maken voor een meer-melk-type. Jammer,
want het zijn prachtige dieren.
We hebben altijd twee à drie varkentjes,
die we als big kopen en verder afmesten.
Een gedeelte is voor ons zelf, de rest wordt
verkocht aan vrienden en bekenden. Ook een
plaatselijke slager heeft al interesse getoond,
want ‘free-range’ varkensvlees bestaat hier
eigenlijk niet meer.
We hebben nog twee geiten die ons van
melk voorzien. De jonge geitjes worden
als melkgeitjes of als vleesgeitjes voor de
diepvries verkocht.
Ook zijn we de trotse bezitters van twee
prachtige pony’s, de zogenaamde Irish-Cob
oftewel de ‘Tinker-pony’s’. Deze twee dames
geven ons veel rij-plezier door de prachtige
turfvelden. Ze hebben net visite gehad van
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een eveneens prachtige hengst, dus wellicht
hebben we er volgend jaar twee veulens bij.
Verder hebben we nog wat kippen, ganzen en
natuurlijk wat honden en katten.
Ierland is een prachtig land, met ‘forty shades
of green’, prachtige heuvels, uitgestrekte
turfvelden, stranden die je vaak voor jezelf
hebt, of als het druk is met twintig anderen
moet delen.
Maar tegelijkertijd vindt er ook een scheuring
plaats. De oude generatie houdt nog vast aan
natuurverschijnselen zoals de ‘little people’,
de ‘banshee’ en de ‘leprechaun’. Zij willen
niet dat de elfenheuvels worden afgegraven,
want dit brengt ongeluk.
Aan de andere kant is er de jongere generatie
die wil leven als de rest van de wereld:
snel, grote barbie-dallas-achtige huizen
en vierwiel aangedreven terreinwagens. Zij
willen van al die oude tradities niets horen.
Zelf hebben wij (nog) geen contact gehad
met elementenwezens, alhoewel zich hier
zo nu en dan vreemde, niet te begrijpen
incidenten voordoen, dus misschien?? ■
Carnes Place
Woodfield/Kilkelly
Co: Mayo
Ireland
* (0)94-9367536
*) Arend Wijmenga, geboren (1956) en getogen in
Friesland, was jarenlang werkzaam op ondermeer
grote intensieve agrarische bedrijven. In 1989 maakte
hij een complete ommezwaai, waarna hij werkte
als gevangenbewaarder en in een instelling met
verstandelijk gehandicapten. Jannette, zijn vrouw
was ondermeer werkzaam in de verpleging. Toen
hun kinderen op het punt stonden ‘hun vleugels
uit te slaan’ kwamen zij in Ierland een betaalbaar
boerderijtje en een stukje grond tegen. Sinds 1999 gaat
daar hun droom – met hard werken – in vervulling.
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De grond kan
en mag geen
koopwaar zijn!
Imke Jelle van Dam
In een jaren-zestig-ademend
krakerspand gelegen op een
voormalig fabrieksterrein
in Kampen Noord met de
toepasselijke naam ‘De
Noordkaap’ vond eind juni 2004
een studieweekend plaats met
medewerking van de Duitse
driegeleder Heidjer Reetz.
Negen personen hadden zich
aangemeld, van wie de meeste
voor twee dagen om met Heidjer
te werken aan het thema: “De
onverkoopbaarheid van grond,
een bouwsteen voor ware
globalisering.” Het weekend
werd georganiseerd op initiatief
van Wouter Kamphuis in het
kader van activiteiten van de
Werkgemeenschap voor Sociale
Driegeleding. Imke Jelle van
Dam doet er verslag van.

Na een korte voorstellingsronde ging Heidjer van start
om eerst vanuit een historisch
perspectief te kijken naar het
eigendomsrecht om al snel
tot de kern van de zaak te
komen: vele maatschappelijke
problemen in de huidige
tijd hangen onder andere
samen met het onrecht dat
de grond tot persoonlijk (of
rechtspersoonlijk) eigendom
is geworden en als zodanig
verkocht kan worden. De
tendens door de economische
marktwerking is voorts dat de
grondprijzen tot astronomische
hoogten stijgen. Het zijn in de
eerste plaats de boeren die hier
het slachtoffer van worden,
en op den duur natuurlijk alle
aardbewoners (als zij niet meer
te eten krijgen). Als sprekend
voorbeeld werd genoemd dat
grote delen van Amerika en
hele steden in particulier of
rechtspersoonlijk bezit zijn. Een
van de deelnemers bracht naar
voren dat men momenteel in
Spanje als particulier bergen
en verlaten dorpen kan kopen.
Heidjer wijst erop dat ook
anderen dan Rudolf Steiner
hebben ingezien dat de aarde
geen koopwaar is en kan
zijn. Maar hoe dan wel om
te gaan met het gebruik en
de verdeling van de grond?
Heidjer introduceert het lastige

begrip bodemrente, daarbij
onderscheid makend waarvoor
de grond gebruikt wordt. Het
is wezenlijk anders als de
grond dient voor bewoning of
als men de bodem gebruikt
voor bijvoorbeeld het telen
van gewassen of het houden
van vee. In het eerste geval
is men consument en in het
tweede geval producent. De
bodemrente kan worden gezien
als de sociale tegenhanger en
vereffenaar van het egoïsme
waar ieder mens in meer of
mindere mate mee behept is.
Het geld dat men jaarlijks moet
betalen voor het recht een
stuk grond te bewonen, komt
ten goede aan de volgende
generatie door het bekostigen
van ondermeer kleuterscholen
en crèches. Men is weliswaar
tijdelijk eigenaar van de grond
geworden, maar kan de grond
nooit en te nimmer verkopen.
In de agrarische sector ziet het
er als volgt uit: het geld dat
boeren moeten betalen voor
het gebruik van de grond komt
in een soort solidariteitsfonds,
waaruit andere boeren kunnen
putten als zij noodgedwongen
op minder vruchtbare grond
moeten telen. Ook hier geldt
dat de grond in principe weer
terug naar de gemeenschap
gaat en niet verkocht kan
worden als hij of zij stopt
met boeren. Vanzelfsprekend
zijn hiervoor de nodige

maatschappelijke instellingen
nodig, die in feite nu ook
al bestaan, om dit alles te
regelen. Met dit verschil
dat er geen grond verkocht
wordt, zoals in de huidige
maatschappij wel het geval is.
In dit weekend is voorts
gesproken over productiemiddelen, over kapitaal en over
arbeid. Uitgebreid werd
ingegaan op het bepalen van
de juiste prijs voor producten
en het vaststellen van een
rechtvaardig inkomen voor
geleverde arbeid. Voorts werd
ondermeer ter sprake gebracht:
het schadelijke fenomeen
van het arbeidsloos inkomen
bij de aandelenhandel en
de verkoop van grond; een
gezond bedrijfsleven zonder
van buitenaf aangestelde
managers; de dubieuze rol
van banken. Op de keeper
beschouwd klonk alles zo
logisch, dat men de indruk
kreeg dat met een flinke
dosis gezond verstand men
zelf op eigen kracht de
wetmatigheden zou kunnen
ontdekken. Ter illustratie een
eye-opener. Heidjer ging in
op de huidige praktijk van de
vakbonden. Veelal wil men
steeds meer loon; daardoor
stijgen noodgedwongen de
prijzen; daardoor wil men meer
loon enzovoort. Kenmerkend
is dat het huidige systeem
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de inspanningen van haar
telers op ecologische en
sociaal/culturele prestaties.
Consumenten kunnen op de
speciaal ingerichte website
www.natureandmore.com meer
lezen over hoe de telers zich
inzetten voor een gezonder
product, een betere biologische
kwaliteit en eerlijke sociale
arbeidsomstandigheden.

het egoïsme van de mensen
versterkt. Hoe anders ziet het
eruit als de vakbonden met
de werkgevers samen gaan
kijken naar de prijsvorming
van de producten die zij door
hun arbeid tot stand brengen.
Als het door een gezamenlijke
inspanning en bij een
gelijkgebleven loon lukt om
goedkoper te produceren, komt
het de gehele maatschappij ten
goede. Ook hier werkt een juist
gekozen structuur als sociale
vereffenaar van het egoïsme
van mensen.
Aan het eind van het weekend
vertelde Heidjer over enkele
projecten in Duitsland om
grond te onttrekken aan
het economische verkeer.
Daartoe is een Solidarfonds
zur Befreiung von Grund und
Boden in het leven geroepen,
dat door Heidjer Reetz wordt
beheerd. Zijn verwachting
is dat met de vrijkomende
gelden gaandeweg steeds meer
grond (in eerste instantie)
aangekocht kan worden om
haar vervolgens onverkoopbaar
te maken. Tot slot een woord
van dank aan Wouter en
Heidjer die de gelegenheid
hebben gegeven het denken te
oefenen en niet in de laatste
plaats aan de krakers voor de
uitstekende catering. ■

Eosta behaalt eerste publieksprijs
voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Europees marktleider
biologische groenten en fruit,
EOSTA BV, heeft voor haar
innovatieve kwaliteitssysteem
de eerste publieksprijs voor
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) gewonnen.
De prijs, die in het kader
van de MVO-conferentie
voor de derde keer door de
Nederlandse Minister van
LNV werd uitgereikt, is een
impuls voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen in
de landbouwsector.
,,We voelen ons zeer vereerd
en beschouwen de prijs als
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een bevestiging voor het door
ons ontwikkelde kwaliteits- en
communicatiesysteem voor
biologische groenten en fruit,
Nature and More”, verklaarde
algemeen directeur Volkert
Engelsman. “Nature and More
stelt de producent in staat zijn
maatschappelijke meerwaarde
voor mens, natuur en milieu te
verzilveren in de markt.”
De maatschappelijke
bijdrage van de telers wordt
door Nature and More op
drie manieren gemeten.
Naast productkwaliteit
beoordeelt Nature and More

Met behulp van een
unieke driecijferige code
op de producten wordt de
consument uitgenodigd voor
een virtueel bezoek aan het
landbouwbedrijf. Zo leidt
bijvoorbeeld de code 385 naar
Modderfontein Citrus Farms
in Zuid Afrika. Met code 340
kom je naar Sekem in Egypte,
de winnaar van de Alternatieve
Nobelprijs in 2003. “Nature
and More biedt de telers langs
deze weg de mogelijkheid
om de door hen toegevoegde
maatschappelijke meerwaarde
om te zetten in een meerprijs,
in plaats van zich aan een
anoniem prijsgevecht over
te leveren”, legt Volkert
Engelsman uit. ■
EOSTA
Adres: Postbus 348,
2740 AH Waddinxveen, Nederland
Activiteit: Import / Export biologische
groenten en fruit
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Ruimtelijke ordening
en biologische landbouw
Het beleid rond biologische
landbouw gaat vooral over
afzet of omschakeling.
Ruimtelijke instrumenten
om biologische landbouw te
stimuleren worden slechts af
en toe gebruikt.
Terwijl met biologische
landbouw toch vele milieudoelen te halen zijn. Is ruimtelijke
ordening zo moeilijk? Zijn
de mogelijkheden soms
onduidelijk? Of snappen
de plannenmakers de
mogelijkheden van biologische
landbouw niet? Het provinciale
coördinatoren overleg
biologische landbouw wilde
graag duidelijkheid en liet de
mogelijkheden inventariseren.
Die inventarisatie is nu
beschikbaar in het rapport
‘ruimte voor biologische
landbouw’, geschreven door
Helmer Wieringa en Maria van
Boxtel.
Zij hebben gekeken welke
mogelijkheden streekplannen
en bestemmingsplannen bieden
om biologische landbouw te
bevorderen. Ze beschrijven een
paar inspirerende voorbeelden.
Ook andere wetten, zoals
bijvoorbeeld de pachtwet,
bieden kansen. Bovendien

staat in het rapport een
beschrijving van de thema’s
die belangrijk zijn in kwetsbare
en bijzondere gebieden en hoe
biologische landbouw daarbij
aan kan sluiten. Het rapport
‘ruimte voor biologische
landbouw’ geeft u handvatten
om in uw eigen gemeente of
provincie plannen of regels te
beïnvloeden. Ten gunste van de
biologische landbouw.
Het rapport ‘Ruimte voor
biologische landbouw,
onderzoek naar stimulerende
beleidsinstrumenten in r.o.’ is
binnenkort te bestellen voor €
12,50 bij uitgeverij Landwerk
www.landwerk.nl en klik op
‘boeken bestellen’. U kunt het
rapport ook downloaden via
www.landco.nl. Het onderzoek
is mede mogelijk gemaakt
door het vakberaad landelijk
gebied en milieu van het Inter
Provinciaal Overleg (IPO). ■

Excursie ‘De
Jaargetijden’
in Vlaanderen
Femke Temmerman (PCBT)
Op 29 juli bezocht een groep
Vlaamse en Nederlandse telers
het BD-bedrijf ‘De Jaargetijden’
in het Vlaamse Moerkerke.
Het bezoek was één van de
activiteiten die georganiseerd
worden binnen het project
‘Grensoverschrijdend Biologisch
Boeren’. Dit project loopt nu
voor het tweede jaar en heeft
tot doel kennisuitwisseling
omtrent biologische landbouw
in het grensgebied VlaanderenZeeland te bevorderen.
Hoofdthema bij het bezoek aan
‘De Jaargetijden’ was ‘spirituele
landbouw’. Bedrijfsadviseur

Bloemen en kleuren in en rond de teelten
Coen Ter Berg en bioteler
Pieter Lutin vertellen hun
ervaringen.
Spirituele landbouw en
zelfontwikkeling
Van waaruit groeit een
andere of spirituele vorm
van landbouw ? Met deze
vraag leidde Coen Ter Berg de
bijeenkomst op het bedrijf ‘De
Jaargetijden’ in. Generaties
lang zijn we opgegroeid
in het wetenschappelijke
denken waarin alles meetbaar,
berekenbaar en toetsbaar moet
zijn door derden. Dit wordt als
enige waarheid beschouwd
en vaak worden hierbij geen
kritische kanttekeningen
meer gemaakt. Nochtans is de
wetenschappelijke benadering
op zich eigenlijk een verenging
van de werkelijkheid, aangezien meestal slechts
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deelaspecten of -processen
worden bestudeerd. Vanuit
deze overweging zijn diverse
bewegingen ontstaan die
anders zijn gaan denken.
Het belangrijkste is dat zij
alles benaderen vanuit het
geheel waarvan de mens
deel uitmaakt. Daarbij
wordt ook de kracht en het
zelfbeschikkingsaspect van de
mens beschouwd. Dit ‘anders
denken’ ligt in ieders vermogen
verscholen, maar hoe kan je dit
bij jezelf ontwikkelen? Geen
eenvoudige opgave, zo blijkt
uit de verdere uiteenzetting
van Coen. Het vraagt immers
een compleet andere houding
waarbij je aandacht hebt voor
hogere niveaus. Dit doe je
door je open te stellen voor
signalen uit je omgeving, deze
op te nemen en er vervolgens
wat mee te doen. Om hiertoe
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te komen moet je als mens
echter een dubbele drempel
overwinnen. Ten eerste moet
je een stap terugzetten van
‘het berekende’ waarop we een
blind vertrouwen ontwikkeld
hebben. En ten tweede moet
je ook je dagelijkse bezigheden
even kunnen loslaten om
aandacht te hebben voor
jezelf. Dit kan bijvoorbeeld
door het inlassen van een
meditatie of een bewust
ontspanningsmoment.
Gaandeweg ontwikkel je dan
een gevoeligheid voor andere
signalen. Deze gevoeligheid,
in relatie met de natuur, is
de basis voor de zogenaamde
“groene vingers.” Daarbij
is het ook belangrijk dat
je deze gevoeligheid leert
duiden. Hiervoor zijn allerlei
hulpmiddelen ontwikkeld zoals
de wichelroede of pendel. Het

gevaar is echter dat deze veel
te snel als nieuwe zwart-wit
waarheid wordt aanzien. ‘Blijf
daarom kritisch op jezelf en
reflecteer steeds op je eigen
handelen’, is de boodschap van
Coen.
De grootste gruwel voor de
wetenschap is dat er geen
objectiviteit meer is, omdat
het niet of slechts heel
beperkt toetsbaar is. Waar
het echter om gaat is de
methodiek die werkzaam is als
ontwikkelingsproces waarin
jijzelf de centrale persoon
bent. Jij neemt de beslissingen
en maakt je eigen keuzes op
basis van jouw gevoeligheid.
Als mens maak je dus een
heel wezenlijk deel uit van dat
proces. En juist omdat het zo
persoonlijk is, zal het ook bij
iedereen een ander resultaat
geven of leiden tot andere
initiatieven. Ook hier weer
wijst Coen op de controverse
opvatting van het meetbare en
controleerbare. De basis voor
jouw keuzes tenslotte is altijd
het hart en de eigen liefde
voor de cultuur en de levende
wezens.
Historie van het bedrijf
Het bedrijf van Pieter Lutin in
Moerkerke vindt zijn oorsprong
in een zorgproject voor
opvang van kankerpatiënten
dat werd opgestart in 1984
op een boerderij met een
areaal van 24 ha. Naast de

maatschappelijke activiteit
werd een deel van het bedrijf
bestemd voor BD-tuinbouw.
Na enige jaren werd het
project echter stopgezet,
waarop Pieter en zijn vrouw
besloten het opgebouwde
tuinderijgedeelte zelfstandig
over te nemen. Omdat de
biologische afzetmarkt nog
niet goed ontwikkeld was,
moest hij zelf een weg zoeken
naar de klant. Dit deed hij via
een eigen winkel en lokale
marktverkoop, onder de naam
‘De Grote Beer’. Hiervoor teelt
hij een breed assortiment van
groenten op 2,3 ha.
Partnerschap met de natuur
Na zijn zelfstandige start
als bd-teler volgde Pieter de
opleiding op Studiecentrum
Kraaybeekerhof. Op zoek naar
een ‘hogere’ verbinding met
zijn bedrijf, nam hij enkele
jaren geleden contact op met
Hans Andeweg. Geraakt door
zijn energetische inzichten,
besliste hij ‘De Jaargetijden’ te
laten “balanceren” door middel
van Andewegs ECOtherapie.
Verder organiseerde hij met
Hans als leermeester een
cursus op zijn bedrijf. Hierbij
leerde hij de energie van de
planten waar te nemen en hoe
we daarmee bewust kunnen
communiceren. Voor Pieter was
dit een eerste stap in het leren
duiden van zijn voeling met de
natuur.

P E RS PE CTIEF
De stap om deze ‘energetische’
methode zelf op zijn bedrijf
toe te passen, bleek echter
nog te groot. Maar het telen
vanuit een luisterende houding
naar de natuur bleef hem
inspireren. Andere voorbeelden
vond hij in boeken over de
tuinen van Findhorn (UK) en
Perelandra (USA). Perelandra is
een natuuronderzoekscentrum
in Virginia waar men werkt
volgens de zogenaamde ‘cocreative science’. Het gaat hier
om een brede visie waarbij
mens én natuur samenwerken
in een gelijkwaardig
partnerschap. De natuur
weet perfect wat de planten
nodig hebben om gezond te
blijven. Om deze informatie
op een ‘zuivere’ en ‘veilige’
manier te kunnen ontvangen,
ontwikkelde Machaelle
Wright op Perelandra - in
samenwerking met de
natuurwezens - verschillende
richtlijnen en procedures die
iedereen kan toepassen. Ook
Pieter zag hierin een meer
grijpbare methode en ging
er mee aan de slag. In zijn
contacten met de natuur
communiceert hij met onder
andere de Devische wereld en
het hogere zelf. Deva’s kunnen
we zien als de ontwerpers
van de vorm die de energie en
levensvitaliteit van de planten
en het landschap omvatten.
De informatie die hij van

BIJ EN
de natuurwezens doorkrijgt
(via de pendel), betreft alle
aspecten van teeltplanning
en teeltverzorging: van
gunstige zaai- of plantdagen
of de hoeveelheid water die
de planten nodig hebben
tot mogelijke problemen. De
grondgedachte blijft steeds
het partnerschap met de
natuur. Concreet betekent dit
bijvoorbeeld dat je insecten
niet gaat bestrijden, maar
respect hebt voor en steeds
handelt volgens de natuurlijke
evenwichtsprincipes.
Bloemen en kleur in en rond
de teelten zijn hierbij één
van de aandachtspunten, zo
toont Pieter ons tijdens de
rondleiding op zijn bedrijf (zie
foto pagina 23).
Werken aan jezelf
Essentieel in het realiseren van
dit evenwicht is tevens het
eigen bewustzijn. “Want hoe je
bezig bent op je bedrijf”, stelt
Pieter, “heeft invloed op hoe
je planten ontwikkelen.” Heel
wat telers handelen al te vaak
uit angst. De planten nemen
dit over en groeien dan minder
goed. Pieters eigen ervaringen
leren hem dat hij nog meer
vertrouwen moet hebben in
de natuur. Het partnerschap
houdt dus ook in dat je continu
aan jezelf moet werken. Een
positieve houding en innerlijke
zekerheid als basis voor je

eigen ontwikkelingsweg. Na
één jaar te telen in volwaardig
partnerschap met de natuur
is het voornaamste resultaat
voor hem zonder twijfel de
grotere betrokkenheid bij zijn
bedrijfswerkzaamheden. Ook
voelt hij gaandeweg dat het
partnerschap meer en meer
ook onderdeel wordt van zijn
leven en hem houvast geeft. ■

bedrijfsvoering zijn daarbij heel
belangrijk.
Het gaat in essentie om het
ontwikkelingsproces waarvan
jijzelf onderdeel bent. Welke
methodiek je hierbij toepast,
bepaal je zelf. Van belang is
dat je een stuk eigenheid kan
ontwikkelen dat bij je bedrijf
past zoals we dat zien bij ‘De
Jaargetijden’. De keuze voor de
methode van Perelandra heeft
Pieter richting gegeven aan zijn

B R I E V E N
Aan de BD-Vereniging,
In de laatste Dynamisch Perspectief (nr. 3, mei/juninummer,
red.) las ik op pagina 35 in het artikel “Positionering en Gentech
domineren EKO congres” de oproep van Peter Blom om “biologisch”
te vervangen door “gezondheid.”
Tijdens mijn jarenlange verblijf in het buitenland onder andere in
België en Frankrijk heb ik ervaren dat daar inderdaad de nadruk ligt
op gezond. Dat zal zeker ook het grote marktaandeel in Oostenrijk
en Zwitserland verklaren. Mensen zijn daar zeer op gezondheid
gericht.
Aangezien ‘men’ hier in Nederland nog steeds biologisch als
zweverig en alternatief beschouwd en helaas ook voor kwaliteit
geen geld wil uitgeven, is het moeilijk de grote massa te bereiken.
Terwijl deze zelfde ‘men’ een vermogen uitgeeft aan pillen en
dergelijke.
Een goede campagne met gezondheid als uitgangspunt biedt
vast betere perspectieven. Ik hoop dat deze suggestie zal worden
overwogen.
Vooral ook omdat er de laatste tijd verschillende artikelen zijn
verschenen (zelfs in de NRC) welke de strekking hadden dat
biologisch aantoonbaar gezonder is!!!
Met vriendelijke groet, Ada Rutgers
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Bijen hebben soms een dependance

Jan Saal
In de laatste Dynamisch Perspectief ben ik
ingegaan op het zwermgedrag van de bijen.
Deze zomer heb ik ontdekt dat de
voorbereidingen soms toch nog iets anders
gaan dan je zou denken. Gedurende de
zwermtijd zet ik altijd een paar zogenoemde
vangkastjes. Dat zijn schone lege kastjes
met zes ramen er in. Het is de bedoeling dat
een zwerm zo’n kastje uitzoekt als nieuwe
behuizing, in het geval een imker niet heeft
gemerkt dat een volk gezwermd heeft.
Zoiets kan namelijk gemakkelijk voorkomen,
vooral wanneer je de volken niet vlak bij huis
hebt staan en niet consequent probeert om
het zwermen te voorkomen. Zo ook dus dit
jaar. Mijn volken staan zo’n drie km. weg bij
de Warmonderhof en volgens mij zijn er geen
imkers vlak bij mij in de buurt. Ik had dus
geen hoge verwachting van het succes van
mijn vangkastje vlak naast de achterdeur.
Maar op een gegeven moment zag ik toch
een enkele zoekbij naar binnen gaan en weer
naar buiten komen. In eerste instantie dacht
ik dat er ergens op dat moment een zwerm
zou hangen, die bij mooi weer, als alles goed
zou gaan in hooguit twee dagen zou kunnen
komen aanvliegen. Het was mooi weer, dus
ik was benieuwd. Het kan ook makkelijk
niet goed gaan, wanneer de imker de zwerm
ontdekt en alsnog slaat, of wanneer het volk
kiest voor een andere plek.
De bijen vlogen af en aan, elke middag rond
twee uur was het relatief druk en daarna
werd het minder, maar ook ‘s nachts bleven
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er zo’n twintig bijen achter. Dit spel heeft
ruim anderhalve week geduurd. Toen kwam
werkelijk de zwerm aanvliegen, tot grote
schrik en verbazing van de buren. Doelgericht
vlogen ze de vangkast in en binnen twintig
minuten was er al een rustig vlieggedrag.
Volgens mij heeft het volk anderhalve week
deze ruimte bezet gehouden. Al voor de
zwerm was afgevlogen gaan de zoekbijen
er dus op uit en houden ze mogelijke
plekken bezet, zodat andere volken er niet
bij kunnen. Dat maakt het mogelijk, dat ze
soms inderdaad binnen een à twee uur na
het zwermen alweer wegvliegen naar hun
nieuwe woonplek.
Ik heb deze zomer weer wat bijgeleerd. ■

Een zwerm slaan
Een zwerm slaan betekent het volgende:
Wanneer een zwerm als een tros aan een
tak hangt, wordt deze gevangen door een
zogenoemde vangkorf of “kieps” onder de
zwerm te houden en vervolgens een klap
tegen de tak te geven. De bijentros valt
dan als geheel in de kieps. De kieps wordt
vervolgens voorzichtig omgedraaid en op de
grond gezet, met een steen onder de rand.
Wanneer de koningin in de kieps zit, volgen
de overige bijen vanzelf. Ze gaan dan als een
nieuwe tros in de kieps hangen.

D E

De traditie van de biologisch-dynamische landbouw

Van de middeleeuwen
tot 1800
In het vorige artikel hebben we gekeken hoe men
in de middeleeuwen omging met de invloed van de
astrale sfeer (planeten) op de ethersfeer (sfeer tussen
de maan en de aarde) en zo de invloed op de mens en
de landbouw. Eigenlijk, zo dacht de middeleeuwer, is
het onwetenschappelijk om géén rekening te houden
met de invloed van de sterren en planeten op de
natuur en de mens. Maar daar komt in de veertiende
eeuw verandering in. In dit artikel kijken we naar de
opvattingen en het handelen inzake de invloed van
de geestelijke wereld in de periode 1400-1800.
John van Schaik
De waanzinnige veertiende eeuw
In 1347 breekt de verwoestende pest uit in Europa. Daar is geen kruid
tegen gewassen. De officiële oorzaak wordt gezocht in de drievoudige
conjunctie van Saturnus, Jupiter en Mars in de veertigste graad van
Aquarius die plaats vindt op 20 maart 1345.

De bevelvoerder van het Franse leger Bertrand de Guesclin neemt
op al zijn veldtochten een astroloog mee. Hij is getrouwd met een
astrologe die bekend staat om haar occulte gaven. Maar ook koning
Karel V (1364-1380) heeft een hofastroloog in dienst. Wie eigenlijk
niet? Zelfs de pauzen. De hofarts van drie achtereenvolgende pauzen,
Guy de Chauliac, is immers als arts tevens astroloog. Het een kan
niet zonder het ander. Artsen die niét werken met de invloed van de
planeten moeten in de ogen van de veertiende eeuwer prutsers zijn
geweest. Zelfs trouwdagen worden bepaald aan de hand van een
gunstige maanstand.
Teneinde de Engelsen eindelijk uit Frankrijk te verdrijven tijdens
de honderdjarige oorlog (1337-1453) huurt de Franse koning de
beroemde professor in de astrologie [lees astronomie] Thomas di
Pisa in. Een van de middelen die Thomas inzet is het maken van holle
beeldjes van lood en tin, die hij vult met aarde uit de vier hoeken
van Frankrijk. Op de voorhoofden van deze poppetjes grift hij de
namen van de koning van Engeland en zijn aanvoerders. Bij een
bepaalde sterrenstand begraaft hij de beeldjes onder het uitspreken
van toverspreuken. Dit is precies het soort astrologie en magie waar
men in voorgaande eeuwen zo tegen waakte. In de veertiende eeuw
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raken natuurlijke astrologie en bijgelovige astrologie verstrengeld.
Het bedrijven van de astrologie wordt decadent en het geloof in de
geldigheid komt onder druk te staan. Jean de Meung (gestorven1305)
zegt in de Roman de la Rose:
“Dan missen de planeten boven, hoe groot ook hun oppermacht,
opeens toch al hun regelkracht, want komt de rede in het spel – en
ieder wijs mens weet dat wel - dan kunnen zaken in het bestaan,
opeens heel anders, béter gaan. Want met het verstand kunnen
planeten zichzelf nooit en te nimmer meten.”
Alchemie
En zo is het ook met de alchemie. Wie doet er niet aan alchemie
in de veertiende eeuw? Zelfs paus Johannes XXII doet eraan, maar
tegelijk schrijft hij een bul in 1317 waarin alchemie veroordeeld
wordt. De inquisitie heeft daardoor vrij baan gekregen om tegen
charletans op te treden en later tegen heksen. Charlatans zijn er
genoeg. Daarover vertelt bijvoorbeeld de knecht van de kanunnik in
de Canterbury Tales. Daarin wordt een alchemist ten tonele gevoerd
die alleen maar uit is op het maken van goud. Met behulp van de
duivel en duivelskunsten misleidt hij iedereen. Chaucer (c.1345c.1400) geeft een mooi doorzichtje in de praktijk van de alchemisten
in de veertiende eeuw. Alchemisten werken onder meer met de vier
elementen (kwikzilver, operment, salmiak en zwavel) en met de
zeven metalen die aan de zeven planeten gekoppeld zijn (zon-goud,
maan-zilver, mars-ijzer, mercurius- kwik, saturnus-lood, jupiter-tin
en venus-koper). Chaucers’ moraal is: alchemie is zo’n geheime en
verheven kunst dat je je er maar beter niet aan kunt wagen. Dat
leerde de ‘alchemistenvader’ Hermes (Trismegistos) zelf al. Het is per
slot uiteindelijk God die bepaalt of de mens ‘de steen der wijzen’ zal
vinden. Degene die denkt dit zelf te kunnen gaat in tegen God en is
dus in de macht van de duivel gevallen.
Magie
Magie is nog immer een normaal bestanddeel van het leven van
alledag, zoals dat in de gehele vroege middeleeuwen het geval is en
nog tot in de negentiende eeuw (zo niet langer) het geval zal zijn. De al
genoemde paus Johannes XXII schrijft in 1326 een bul tegen hekserij,
magie en ketterij. Het gaat vooral over genezers die met behulp van
de kennis der kruiden mens en dier genezen. De in de toernooistrijd
gewonde ridders worden met behulp van zalven, amuletten,
kruidendranken, talk, ongebluste kalk, aderlaten en laxeermiddelen
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weer op de been geholpen. Uit de Provence kennen we verhalen
waarin de familie de haren en nagels van een gestorvene bewaart
teneinde zich te verzekeren van geluk en levenskrachten. De pastoor
zelf geeft hiertoe opdracht. De boeren en herders in de Pyreneeën
rond 1400 weten precies hoe de astrologie haar wet oplegt aan de
twaalf maanden van het agrarische jaar. Het levenslot wordt door
de sterren bepaald. Een niet al te celibatair levende pastoor draagt
tijdens de vrijerij altijd een zakje met een bepaald kruid bij zich ter
voorkoming van zwangerschap. Het zakje wordt bij de schede van de
vrouw geplaatst. Bij ziekte vertrouwt men meer op kruidengenezers
en de kathaarse priesters dan op de geleerde geneesheren. Ook
de vruchtbaarheid van de akkers zou beïnvloed worden door de
aanwezigheid van de kathaarse perfecti. En de invloed van de maan.
Of door relieken. Bij Chaucer lezen we bijvoorbeeld:
“Mensen, zeg ik, onthoud mijn woord devoot: als dit bot wordt
gewassen in een beek, en koe, kalf, schaap krijgt een insectensteek
of een slangenbeet, was dan zijn tong direct met water uit die
beek: de pijn vertrekt, het beest is genezen en daarbij: de pokken en
schapenschurft zijn ook meteen vertrokken. Elk schaap dat uit die
beek één enkele keer drinkt, is genezen. Hoor wat ik oreer: wanneer
de eigenaar van het vee, ’s morgens zeer vroeg, nog voor de haan hem
wekt, op nuchtere maag uit deze beek een slok drinkt…dan zal zijn
kudde groeien en floreren.”
Het is niet zomaar een bot, het is een geprepareerd bot, het is het
schouderblad van een schaap van een heilige jood dat in katoen
bewaard is voordat het gewassen wordt. Chaucer steekt er natuurlijk
de draak mee, maar het wijst er wel op dat men gelooft in dergelijke
praktijken.
Herfsttij der middeleeuwen
De houding van de late middeleeuwen ten opzichte van magie,
astrologie en alchemie is in ieder geval ambivalent. En decadent.
Lodewijk van Orléans heeft waarzeggers en tovenaars in dienst,
Philips de Goede (1419-1467) daarentegen moet er weer niet veel
van weten. Hij maakt een einde aan de heksenvervolgingen van 1461
in zijn hertogdom Bourgondië. Koning Lodewijk XI van Frankrijk
(1461-1483) is er juist weer zeer door geporteerd. En wordt Jeanne
d’Arc uiteindelijk niet in 1431 als een heks veroordeeld: geloof en
bijgeloof, wonderen van heiligen en heksenmagie, het ligt allemaal
dicht bij elkaar. Ons beeld van de meer duistere kant van alchemie,
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astrologie en magie –zwarte magie- ontstaat in deze tijd. Magie
wordt tot tovenarij. Zo is er een boerin in Hardinxveld in 1484 die
probeert om de melkproductie van haar koeien te vergroten door
gewijde wierook om de horens van haar koeien te vlechten. Wanneer
de melk niet wil stremmen wordt dat geweten aan tovenarij. Wanneer
de oogst vernietigd wordt door een storm wordt dit geweten aan een
‘weermaakster’. Erasmus (1469-1536) steekt er de draak mee in zijn
Lof der Zotheid.
In de late middeleeuwen beginnen verstand en rede te zegevieren
boven de invloed van de planeten. Het keurig geordende Middeleeuwse
(magische) wereldbeeld – met de aarde als middelpunt, daaromheen
de ethersfeer, dan de sfeer van de planeten en daarboven God zelf komt onder druk te staan. De mysticus en kardinaal Nicolas Cusanus
(1401-1464) vraagt zich af: hoe kan dat nu, de aarde is het centrum
van het heelal en tegelijk is het de plaats waar de duivel heerst?
Een halve eeuw later schrijft Calvijn (1509-1564):
“Het is ook door de ware wetenschap van de astrologie dat doktors
hun voorschriften halen om op het juiste tijdstip aderlating, drankjes,
pillen en andere preparaten voor te schrijven. Daarom is het
noodzakelijk dat er enige overeenstemming is tussen de sterren of
planeten en de situatie in het menselijk lichaam. Dit alles is, zoals ik
gezegd heb, bedoeld met natuurlijke astrologie.”
De conclusie moet deze zijn: in de late Middeleeuwen begint magie
tot tovenarij te worden; begint alchemie tot kwakzalverij te worden
en astrologie tot een dagelijkse praktijk voor iedereen. Er ontstaat
een ‘vulgaire’ (in de zin van algemene) mix van magie, astrologie en
alchemie waardoor oorlogen gewonnen of verloren worden (want de
stand der sterren…!) en melk niet tot boter wordt. Mensen als Calvijn
proberen de ‘natuurlijk astrologie’, de ‘ware wetenschap van de
astrologie’ te redden. Maar daar is een nieuwe impuls voor nodig. Die
komt in 1460 als Marcello Ficino het Corpus Hermeticum vertaalt. De
inzichten die uit het Corpus Hermeticum komen passen beter bij de
moderne rationele Renaissancemens.
De natuurfilosofie in de zestiende tot negentiende eeuw.
Het Corpus Hermeticum is een verzameling tractaten die de
geschriften van de legendarische Hermes Trismegistos bevatten, de
alchemistenvader. Hermes zou de leermeester van zowel Plato als
Mozes zijn geweest. Tenminste tot 1614 denkt men dat. Dan ontdekt

men dat het Corpus Hermeticum een tractaat is dat in de tweede
eeuw na Christus moet zijn samengesteld. Maar dat maakt voor ons
onderwerp niet uit.
Om een lang verhaal kort te maken, in het Corpus Hermeticum wordt
een wereldbeeld beschreven dat bestaat uit drie sferen die elkaar
wederzijds beïnvloeden: God – de kosmos/natuur – en de mens. En
opnieuw herkent men in de kosmos/natuur de werking van Christus.
Daar is de school van Chartres ook al naar op zoek geweest. Nu zoekt
men er weer opnieuw naar, maar met een modern bewustzijn. En
met het nieuwe wereldbeeld dat door Copernicus ontdekt wordt. Niet
langer meer staat de aarde in het centrum van het heelal, maar de
zon. Dat is logischer want daardoor komt Christus zelf – als zonnegeest - in het centrum van de kosmos te staan, niet langer de duivel.
Dat beseft Jacob Böhme, hij roept uit: als de zon in het centrum van
het heelal staat, dan is de Schepper IN het heelal, niet erbuiten zoals
in het middeleeuwse wereldbeeld. Dan moet de werkzaamheid van
Christus in het heelal, in de kosmos, in de natuur waar te nemen zijn.
En zo kan Christoph Friedrich Oetinger, dominee en natuurfilosoof in
de zeventiende eeuw uitroepen als Newton de zwaartekracht ontdekt
heeft, dat dit de werking van Christus is.
Dit soort gedachten leidt tot een nieuw elan. Uit dit nieuwe elan
ontstaat het literaire genre van de utopieën. Daarvan worden er veel
geschreven in de zeventiende eeuw. De eerste is New Atlantis van
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Thomas More (1478-1535), gepubliceerd in 1516, snel gevolgd door
La Cittè felice in 1553 van Francesco Patrizi. Thomas Campanella
volgt in 1602 met De Città del Sole, de Stad van de Zon. Tenslotte
Johann Valentin Andreae met zijn Christianopolis in 1619. In al deze
geschriften wordt een ideaal toekomstbeeld geschetst waarin God, de
kosmos, de natuur, de mens en de samenleving in volkomen harmonie
met elkaar zijn. We citeren enkele passages waarin de ideale
landbouw beschreven wordt. Campanella beschrijft dat de boeren
de winden en de sterren zorgvuldig bestuderen. Dat ze geen mest
gebruiken, maar ‘geheime hulpmiddelen’ waardoor het zaad snel
opkomt, zich vermeerdert en niet afsterft. Het gaat om gemengde
bedrijven. De voortplanting van de koeien, paarden, schapen et cetera
wordt geregeld bij de juiste horoscoop, volgens de leer der astrologie.
Trouwens de hele Zonnestad is gebouwd naar kosmische regels. Om
deze juiste stand van de sterren en planeten vast te stellen zijn er
vierentwintig priesters, die afwisselend de sterren bestuderen en
psalmen bidden. Aan de hand van de sterrenstand bepalen zij wat
er moet gebeuren in de
Zonnestad:
“Deze priesters bepalen
de uren van de conceptie,
de zaaidagen, de oogst en
de druivenpluk. Ze zijn als
het ware onderhandelaars
en bemiddelaars inzake
de band tussen God en de
mens”.
Uit hun midden wordt de
Sol gekozen, de koning
van de Zonnestad. Zij doen
aan wetenschap. In de
natuurfilosofie is astrologie
en magie dus opnieuw tot een wetenschapsbedrijf geworden. Ze
vereren de zon en de sterren als levende wezens, als altaren van
God zelf. Maar alleen de zon wordt aanbeden. En om de verdenking
van ketterij (namelijk de magische heksenpraktijken) te voorkomen,
maakt Campanella in heel wat pagina’s duidelijk dat de astrologen uit
de Zonnestad ‘artsen zijn die zich van de hemelkrachten bedienen en
dat ze tegelijk verdedigers zijn van de vrije wil’.
Johann Valentin Andreae (die van de Rozenkruisergeschriften) maakt
2004-5 september-oktober 29

D E

B D - L A N D B O U W

in zijn Christianopolis duidelijk dat alchemie een wetenschap is en
geen charlanterie. Nog duidelijker is hij over de betekenis van de
astronomie: mensen die daar niet aan doen zijn als varkens die in
de modder wroeten. En zoals God heerst over de sterren, heersen
de sterren over de aarde en de mens. Behalve de menselijke geest,
die behoort God toe. De sterrenbewegingen verwijzen naar Christus
‘als de eerste beweger’ De indeling van de groentetuinen is naar de
hemelrichtingen. De tuinen hebben velerlei nut: vreugde, lieflijke
geuren, luchtverbetering, honing, heilkruiden, vogelgezang en
educatie. Ja, men kan over God zelf leren, over ieder blad kan men
een hele voordracht houden waaraan men God leert kennen:
“We kunnen ons veeleer verwonderen over zulke mensen, die zich
bezig houden met de aarde, maar dat, wat het beste aan de aarde
is, [namelijk] haar nut en haar uitgelezen schoonheid, überhaupt
niet waarnemen. Ze willen niet toegeven, dat ze de aarde slechts
belasten, als ze met plompe voeten erop rondtrappen. We moeten
echter daarover mediteren, dat we de paradijstuin verloren hebben
en erover nadenken hoe we die terug kunnen vinden. Want, zoals
we nu de dingen in de natuur met omfloerste ogenlicht aanzien,
zo zal het eens zijn, als ons door het hout van het kruis [Christus]
het vermogen om te zien terug hebben gekregen, we, voor alles niet
alleen de oppervlakte zien, maar ook in het innerlijke [van de natuur]
kunnen schouwen.”
Goethe: de hekkensluiter
Goethe (1749-1832) kan schouwen in het innerlijke van de natuur:
hij ziet ‘de oerplant’. Hij neemt het wezen van de plant waar. Dat
kan hij alleen maar omdat hij kennis heeft van de geschriften van de
natuurfilosofen. Vooral Jacob Böhme heeft hem sterk beïnvloed in het
ontwikkelen van zijn concept van de oerplant. Goethe heeft trouwens
een arts die tevens natuurgenezer is. En hij doet aan alchemistische
proeven. In zijn Faust laat hij zien dat hij grote kennis heeft van de
astrologisch-magische traditie.
Maar ja, de tijd is niet rijp meer voor dergelijke gedachten. Het
wetenschappelijk-materialisme heeft haar zegetocht rond 1850
definitief afgerond. De scheiding tussen wetenschap en theologie,
tussen wetenschap en magie-astrologie is voltrokken. De wereld is
onttoverd. ■
Voor wie geïnteresseerd is in de achtergrondliteratuur bij dit artikel is een versie met
nootverwijzingen en uitgebreide literatuurlijst op te vragen bij de BD-Vereniging of op
www.demeter-bd.nl te vinden.
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21 september
Gentech-conferentie provincie
Drente
Plaats: Provinciehuis Assen
Info: Meino Smit, telefoon 050
3095676
Vanaf 22 september
Scholingscursus B(D)landbouw
Alle vakken om zelfstandig
werkzaam te zijn in de
landbouw.
Duur: 2 jaar
Data: 10 blokken per jaar van
3 dagen (woensdag t/m vrijdag)
Kosten: € 1225,Info: telefoon 0343 512925
24 september, 15 oktober, 5 en
26 november, 17 december tot
en met 24 juni 2005
De elementen en hun Heer
Verkenningen in het
grensgebied tussen natuur en
christendom.
Cursus met Bastiaan
Baan, geestelijke in de
Christengemeenschap.
Plaats: Christengemeenschap,
Van Tetslaan 4 te Zeist.
Kosten: ca. € 5,- per avond.
Info: telefoon 030 6957989
Vanaf 24 september
Natuurvoedingsconsulent
Het geven van adviezen over
natuurvoedingsproducten.
Plaats: Kraaybeekerhof
Duur: 3 jaar
Data: 10 maandelijkse blokken

per jaar (vrij 14.30 uur - za 15
uur)
Kosten: € 1900,- per jaar
Info: telefoon 0343 512925
Vanaf 28 september
Tuintherapeut
Onder meer algemene
menskunde, ziektebeelden,
verslavingsvraagstukken,
landbouwkundig inzicht en
werkbezoeken.
Plaats: Kraaybeekerhof
Duur: 30 dinsdagen
Kosten: € 2400,Info: telefoon 0343 512925
Vanaf 29 september
Kruidenspecialist
Inzicht in en het begrijpen van
de werking van de kruidenplant
bij de mens.
Plaats: Kraaybeekerhof
Duur: 26 woensdagen van
14.00-21.30 uur
Kosten: € 2165,Info: telefoon 0343 512925
30 september, 13 uur
Michaelviering
Inleidingen over en het maken
van de preparaten en verassing
van zaden. Boeren(inn)en over
hun omgang met de preparaten.
Verbranden van Michaelsdraak
Plaats: Hofzaal Warmonderhof,
Wisentweg 12, Dronten, Info:
Tom van Gelder, Groenhorst
College, telefoon 0321 386860,
e-mail: t.gelder@groenhorst.nl

7 oktober, aanvang 20 uur
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Helene van der Vloed (directeur
Cultuur- en Congrescentrum
Antropia en De Reehorst)
Plaats: Hofzaal Warmonderhof.
Info: Tom van Gelder,
Groenhorst College, telefoon
0321 386860, e-mail:
t.gelder@groenhorst.nl
16 en 17 oktober
Tentoonstelling houtsnijwerk
Meubels, beelden, draaiwerk,
houtsnijwerk, sieraden et cetera
uit hout door meer dan vijftig
vormgevers.
Plaats: Fort bij Vechten, Bunnik
Info: www.vormgeversinhout.nl

Info: Tom van Gelder,
Groenhorst College, telefoon
03212 386860, e-mail:
t.gelder@groenhorst.nl
Vanaf 4 november
Demeter cursus
Een intensieve cursus voor
boeren, tuinders en veehouders
die gedegen willen onderzoeken
of de bd-bedrijfsvoering op hun
bedrijf en in hun ontwikkeling
een nieuwe uitdaging zou
kunnen vormen.
Plaats: Kraaybeekerhof
Duur: 6 donderdagen van 1421 uur
Kosten: € 595,Info: telefoon 0343 512925

Vanaf 27 oktober
Visie op landbouw en voeding
Achtergronden van de bdlandbouw en voeding
Plaats: Kraaybeekerhof
Duur: 10 woensdagavonden van
19.30-22.00 uur
Kosten: € 415,Info: telefoon 0343 512925

11 november, aanvang 20 uur
Landbouw en psychiatrie
Derk Klein Bramel (oud-leerling,
De Vijfsprong, Omslag en ArtaLievegoedgroep)
Plaats: Hofzaal Warmonderhof.
Info: Tom van Gelder,
Groenhorst College, telefoon
0321 386860, e-mail:
t.gelder@groenhorst.nl

28 oktober, aanvang 20 uur
Vanuit de ontmoeting met je
landschap telkens weer ruimte
en schoonheid scheppen,
ervaring en inspiratie op doen,
op weg naar …..
Tom van Duuren (actief in
bos- en landschapsbeheer en
boomkwekerij)
Plaats: Hofzaal Warmonderho.f

26 en 27 november + 3
avonden
Sterrencursus
Leer de sterren- en
planetenbewegingen kennen
en het effect ervan op mens en
natuur.
Plaats: Kraaybeekerhof
Kosten: € 375,Info: telefoon 0343 512925 ■
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