In memoriam Tom van Gelder

Een echte leraar

Phileen’s column

EEN GOED GESPREK

Tekst: Ton Baars, met dank aan
Bart Willems (Tom’s collega op
Warmonderhof)
Tom zal voor velen in herinnering blijven als diegene die 20
jaar lang op de Warmonderhof
de lessen fenomenologie, dierkunde, landschap en antroposofie verzorgd heeft. Ook heeft hij
jarenlang de Sectie Landbouw
van de Antroposofische Vereniging geleid. In de voetsporen van
Dick van Romunde, Jan-Diek van
Mansvelt en Willem Beekman
heeft hij een generatie leerlingen meegenomen in een wezenlijk deel van het boer-zijn: de
waarneming van het leven om je
heen en het zelfstandig vormen
van je oordeel op grond van het
waarnemen met al je zintuigen.
Door de mogelijkheden van het
internet heeft Tom ook een nalatenschap. In de laatste jaren van

zijn leven heeft Tom met hart en
ziel gewerkt aan een prachtige,
informatieve website (www.dynamisch.nu).
Het ging hem er niet alleen om
kennis door te geven en te rubriceren, maar vooral ook om
inspiratie te bieden. Hij vond
het van belang om de nevenoefeningen zo helder en duidelijk
mogelijk naar voren te brengen,
zodat mensen die zonder al te
veel schroom zouden kunnen
toepassen in hun eigen leven.
Zijn meest geliefde onderdeel
was de embryologie die hem
met respect en verwondering
vervulde. Het ging hem meer om
het verstaan van de taal van de
vormen van levende organismen
dan om het wetenschappelijk
verklaren van die vormen. Dit
alles om bewustzijn te wekken
voor, zoals Goethe dit noemde,
de ‘bovenzintuiglijke’ kwaliteit

van het Leven en van de mens.
Tom was een echte en ook overtuigde leraar. Hij wist wat recht
en krom, wat goed en slecht was
en derhalve heeft hij in menig
pedagogisch gesprek zijn leerlingen op hun verantwoording gewezen en hen aangesproken op
hun gedrag. Soms werden leerlingen geschorst of doorverwezen naar artsen of therapeuten
die hen zouden kunnen helpen.
Voor Tom was het duidelijk, dat
je landbouw niet leren kon in
een klas of achter een bureau.
Hij heeft vele excursies ingericht
in allerlei jaargangen van de
school, zodat de leerlingen zelf
konden ervaren hoe een landschap eruit zag, hoe je de kwaliteiten ervan beleven kon, hoe
verschillend BD-bedrijven functioneerden, hoe belangrijk de rol
van de boer in het bedrijf was.
Als toetje aan het einde van de

opleiding gold de excursie naar
de BD-Landbouwconferentie in
Dornach, inclusief bekende BDbedrijven aan de Bodensee.
Niet alleen verwelkomde Tom
de nieuwe leerlingen op school,
ook werkte hij samen met Do
Veltman intensief aan het upto-date houden van het adressenbestand van de oud-leerlingen van Warmonderhof. Het
periodiek ‘de Vliegende Hofbel’
heeft jarenlang gefunctioneerd
om het wel en wee van de oudleerlingen te kunnen volgen. Tom
nam in zijn vakanties de moeite
om wandelplezier en werk te
combineren. Vele leerlingen konden erop rekenen, dat Tom ‘even
langs’ kwam ergens in Europa.
Noorwegen was qua natuur en
stilte wel een favoriet van hem.
Het grootste deel van zijn leven
heeft Tom alleen geleefd. In de
laatste jaren van zijn leven kwam
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Trees bij hem. Tijdens hun huwelijk was Tom al aan een rolstoel
gebonden. Ik herinner me als de
dag van gisteren zijn glunderend
gezicht toen hij na de inzegening
van hun huwelijk uit het kerkje
in Zeerijp, dat vlak bij hun woonhuis staat, naar buiten kwam
rijden. Ondanks de gevolgen van
de ziekte ALS, waardoor hij lichamelijk steeds verder achteruit
ging, zijn zij samen erg gelukkig
geweest. Tom ontpopte zich als
een fantastische vader. De kinderen van Trees namen zoetjes
aan de plaats van de leerlingen
in, werden op het goede spoor
gehouden en koesterden zich in
zijn warmte, inspiratie, humor en
enthousiasme. Zij droegen hem
ook ten grave nadat hij op 16
november op 58-jarige leeftijd
in hun bijzijn was overleden. De
mooie herinneringen aan Tom
zullen blijven.
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Ik was op bezoek in een hypermoderne kas en ik
zag onder welke omstandigheden tomaten en
komkommers daar moeten groeien. Toen kreeg
ik zomaar de behoefte om die planten te vragen: waarom groeien jullie eigenlijk zo goed?
Jullie wortels staan niet in levende grond, maar
in dode steenwol. Jullie worden gevoed via een
infuusslangetje. Je hebt nooit rust, want ook
’s nachts moet je doorgroeien onder de assimilatielampen. En de uitlaatgassen van de
kasverwarming zijn voor jullie een extra shotje
koolzuur, zodat je nog meer kilo’s kan maken.
En om de haverklap sleuren ze je aan je stengels het laboratorium in voor een genetische
manipulatie. Ik zou het niet raar vinden als je er
bitter van werd of op zijn minst een beetje slap.
Maar jullie planten groeien maar door alsof je
het allemaal wel lekker vindt.
‘Ho, ho,’ roept de tomaat, ‘als je het echt wil
weten, die turboteelt die wij ondergaan is bepaald geen pretje. Maar tegelijk zijn wij plan-

ten heel gehoorzaam. We doen precies wat
jullie mensen van ons vragen: veel kilo’s met
een perfect   uiterlijk.’ ‘En ik groei kaarsrecht
hoewel ik van nature liever een beetje krom
ben,’ vult de komkommer aan, ‘maar ja, zoals
ik daar hang, kan ik ook niet veel anders.’ Dan
neemt de tomaat weer het woord: ‘Onze corebusiness, als plant, is om de levenskrachten van
de zon aan mensen door te geven. Maar onder
de huidige omstandigheden wordt het ons wel
moeilijk gemaakt om voedende levenskrachten
vast te leggen.’ ‘Zo, zo, jij kunt het mooi zeggen,’
vindt de komkommer, ‘maar je hebt gelijk, het
gaat alleen nog maar om ons uiterlijk. Onze innerlijke kwaliteit doet er niet toe.’ ‘Tja …’, zucht
de tomaat.
En toen was het weer stil. Had ik het nu echt
gehoord?
Phileen Meertens heeft met haar man een
biologisch-dynamisch akkerbouwbedrijf in
Hensbroek.

BASF ziet af van gentech-aardappel
Op 16 januari heeft de firma BASF bekend
gemaakt dat de biotechnologie-activiteiten
in de Europese Unie worden beëindigd, met
uitzondering van onderzoek en ontwikkeling.
Dit betekent dat de voorgenomen teelt van de
genetisch gemanipuleerde Amflora aardappel
in Nederland van de baan is. En dat is goed
nieuws, zeker voor de boeren die zich volop
hebben ingezet om de piepers van BASF tegen

gehouden. Het artikel over dit boerenprotest is
na te lezen in DP2009-3. BASF kiest ervoor om
de biotechnologie activiteiten te verplaatsen
naar de Verenigde Staten. De reden hiervoor
is, aldus het persbericht van BASF, dat de
technologie in veel delen van Europa niet
geaccepteerd wordt door consumenten,
boeren en politici.

Boekbespreking
Scheppend
leven
‘Scheppend leven – over de
grondbeginselen van energetisch beheer’ (€ 24,95; 287
pag,) Hans Andeweg.
Uitgeverij juwelenschip.
Centrum voor ECOtherapie:
www.ecotherapie.org
‘Op een ochtend werd ik met
hoofdpijn wakker (…) Twee zinnen drongen zich met grote
kracht aan mij op: ‘Levensenergie plus informatie geeft een
vormkracht’ en ‘Vormkracht
plus materie geeft een levensvorm’.’ Zo begint Hans Andeweg
zijn boek ‘Scheppend Leven’,
dat onlangs uitkwam.
Hans Andeweg studeerde biologie in Wageningen, werkte
daarna enige tijd op het Louis
Bolk Instituut en heeft later
de ECOtherapie ontwikkeld;
een methode om levensenergie
waar te nemen en in balans te
brengen. Veel (BD-)boeren hebben zijn cursus gevolgd en passen zijn inzichten toe.

In ‘Scheppend Leven’ neemt
Hans Andeweg de lezer mee
op zijn persoonlijke ontdekkingstocht naar alomvattende
inzichten. Dat gebeurt zeer gestructureerd, zoals je mag verwachten van iemand met een
wetenschappelijke
scholing.
Hij houdt het luchtig en helder,
terwijl er toch gewichtige en
ingewikkelde begrippen aan de
orde komen uit de esoterie en
uit de moderne kwantummechanica.
De eerste raadselachtige gedroomde zinnen roepen allerlei vragen op en je volgt hierin
Hans’ persoonlijke zoektocht
stap voor stap: van droom naar

het volgende inzicht - steeds
diepgaander en steeds compact-kernachtig, totdat aan
het einde een omvattend en
samenhangend beeld is neergezet. Ja, letterlijk een ‘beeld’,
want het boek eindigt met een
tekening, waarin de tekens en
symbolen uit alle wereldgodsdiensten en uit de nieuwste
natuurwetenschappelijke modellen kloppend met elkaar in
verband gebracht zijn: yinyang, zonnewiel, gulden snede,
swastika, Christuskruis, labyrinth, Fibonacci-spiraal, lemniscaat, torsische vormvelden,
tijdgolven, vortexen.
Het zijn intrigerende vergezichten. Maar iets wat zo perfect
klopt heeft een verleidelijke
charme, waardoor het neigt
mijn reserves te wekken, vooral
als het een puur abstract theoretisch systeem is. ‘Kloppen’
heeft echter ook een gevoelsmatige, intuïtief-energetische
kant. Daarover schrijft Hans
overtuigend, vanuit zijn jarenlange persoonlijke ervaring met

ECOtherapie: visualiseringen,
meditaties, affirmaties, intuïtie, flow. Daar geeft hij ook nog
concrete oefeningen bij. Dat alles mag gerust ook uw nieuwsgierigheid wekken, al was het
maar vanwege de raakvlakken
met wat er in de biologischdynamische wereld leeft!
Mijzelf verging het bij het lezen zo: vanuit mijn westerse
bewustzijn wil ik graag ‘grond
onder de voeten’ bij het beoordelen van de werkelijkheid.
Dat lukt bij wat wetenschappelijk ‘hard te maken is’. Maar
ik weet dat de werkelijkheid
nog andere lagen kent, waar ik
maar moeilijk toegang toe kan
vinden. ‘Scheppend Leven’ biedt
op dat vlak perspectieven, niet
alleen qua denken, maar ook
qua doen. Kortom: een lezenswaardig en betekenisvol boek.

BD-imkerdag

BD-imkercursus

De jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag voor BD-imkers en
andere geïnteresseerden vindt
plaats op 10 maart. Thema dit
jaar is ‘Het oude en het nieuwe
imkeren, praktisch en inhoudelijk’. Voor dit nieuwe imkeren
zoeken de BD-imkers naar manieren om te werken met een
‘ongedeeld bijenlichaam’, waarbij het broednest van het volk
niet over verschillende bakken
is verdeeld. Wim van Grasstek
legt uit hoe je hiermee als imker
aan de slag kunt. Albert Müller
vertelt hoe de varroamijt ons
helpt om de imme beter te begrijpen. Locatie: Helicon Zeist.
Tijd: 9-16.30 uur. Prijs: € 21,50
of € 25 incl lunch (aanmelden
voor lunch voor 5 maart bij
wvangrasstek@planet.nl). Info:
www.bdimkers.nl

De belangstelling voor de
cursus voor BD-imkers is de
laatste jaren sterk toegenomen.
Op 17 maart start de cursus van
2012. Er zijn drie theoriedagen,
zes dagdelen praktijk en
een afsluitende themadag.
Cursisten krijgen inzicht in de
antroposofische achtergronden
van het BD-imkeren en leren in
de praktijk hoe je de aard van
het bijenvolk – de imme – het
best tot zijn recht kunt laten
komen. Afgelopen najaar is voor
het eerst ook in Vlaanderen
een BD-imkercursus van start
gegaan. Locatie: Wageningen/
Renkum. Prijs: € 300. Info en
aanmelden: www.bdimkers.nl.

Andries Palmboom
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Een bijenkast voor
'een ongedeeld bijenlichaam'

Docent-imker Wim van Grasstek

Imker mag
gentech-teler aansprakelijk stellen
Duitse biologische imkers hebben onlangs met een uitspraak
van het Europees Gerechtshof
een belangrijke overwinning
binnengehaald. Als hun honing
sporen van gentech bevat, kunnen zij de teler van het gentechgewas aansprakelijk stellen voor
de geleden schade. De honing
kan dan namelijk niet meer als
biologisch op de markt worden
gebracht. Deze uitspraak geldt
voor de gehele EU en alle gewassen.
Imker Karl Heinz Bablok uit
Augsburg moest in de herfst van

2009 zijn honingoogst laten
vernietigen. In de omgeving van
zijn bijenstand werd gentechmaïs MON 810 van Monsanto
geteeld. ‘Biene sticht Gentechnik-Giganten’, kopt de website
van de Duitse bijenhouders dan
ook terecht! Ze hebben met veel
doorzettingsvermogen (en met
€ 150.000 aan proceskosten!)
deze belangrijke overwinning
binnengehaald op Monsanto.
David verslaat Goliath in Bijenland. Info: www.bienen-gentechnik.de.

>> zie elders in dit nummer

Het Compost-ei van Victor Schauberger
Jan JC Saal
De Oostenrijker Victor Schauberger (1885-1958) was een
man met veel kennis van de natuur. Ik heb al eerder over hem
geschreven (zie DP2010-2). Hij
begreep de aard van water en
heeft onder andere apparaten
ontwikkeld die water levendiger kunnen maken. Hij heeft
ook zaken aangedragen voor
verbetering van de landbouw,
zoals het werken met koperen
gereedschap.
Een speciaal idee van hem is,
dat je compost moet opzetten
in de vorm van een ei en dan
nog wel onder een fruitboom.

Ik probeer dat al enkele jaren
te doen, met wisselend succes.
Het valt niet direct mee om een
composthoop op te zetten in de
vorm van een ei. Composthopen
hebben nu eenmaal de neiging
om in elkaar te zakken, door het
vergaan van materiaal. Bij een
appelboom zitten de wortels en
de stam wel erg in de weg.
De laatste twee jaar heb ik het
geprobeerd zonder boom in het
midden en heb ik de eivorm
met klei afgemaakt, zoals op
de foto is te zien. Ik zet het ei
eind november op en in maart
van het volgende jaar werk ik de
hoop om in een nieuwe, gewone
composthoop met wat koemest
er bij. In  oktober spit ik dan de
compost onder.
Het lukt om er een ei van te
maken door gedurende het hele
seizoen met een veel bredere
hoop te werken, die steeds weer
wat inzakt. In november bouw
ik het ei geleidelijk op, door de
buitenrand van de composthoop
af te steken en het materiaal
steeds weer boven op de hoop
te gooien. Eind november werk
ik dan de hoop af met een kleilaag op de top.
In het afgelopen jaar was het
heel opvallend dat de punt van

het ei na de winter vol zat met
wormen. Niet de mestworm
maar de aardworm. In oktober
was het geheel prachtig ge-

1 maart
composteerd. Hoe deze compost
uitwerkt op de vruchtbaarheid
zal het komende jaar moeten
blijken.

Reclaim the Seeds
In het weekend van 10 en 11
maart organiseert ASEED (de
internationale campagneorganisatie Actie voor Solidariteit,
Gelijkheid, Milieu en Diversiteit) de zadenbeurs ‘Reclaim the
Seeds’. Tuinders, mensen met
een volkstuin en collectieven
kunnen zaden ruilen, weggeven
en verkopen. Ook voor mensen
zonder tuin is het evenement
interessant: er zijn workshops,
presentaties, debat, een informatiemarkt en een manifestatie; kijk voor het programma op
www.reclaimtheseeds.nl.
Met dit evenement wil A SEED
bijdragen aan: het in stand houden van de diversiteit van voedselgewassen en het ondersteunen van de organisaties en individuen die zich hiermee bezig
houden; het onder de aandacht
brengen van het belang van
soortendiversiteit in de landbouw; het betrekken van meer
mensen bij het zelf gebruiken

van vrije zaden en mogelijk zelfs
actief bewaren en uitwisselen
van zaadgoed.
Voor een plekje op de zadenmarkt, een infostand, een bijdrage aan het programma, aanmelden of andere vragen, kun je
contact opnemen via reclaimtheseeds@aseed.net. Maar je
kunt ook gewoon langskomen
op 10 en 11 maart op de Plantagedoklaan 8-12 in Amsterdam.

De bij en het woord
Jos Schuylenburg en Frits Burger proberen de taal van bijen
te verstaan, die verborgen is in
hun levenswijze. In alle culturen is de bij verbonden geweest met het mysterie van de
spraak en het Woord. De priesteressen van Efeze werden
‘bijen’ genoemd. Locatie: Studiecentrum voor Anthroposofie, Riouwstraat 1, Den Haag.
Kosten: € 10. Tijd: 20.15-22
7 maart >>

Voorwaarts naar de
bron
Winterconferentie van de BDVereniging bij Warmonderhof
in Dronten, zie pag. 8
8 maart

Dag van de Stadslandbouw
Op de eerste Dag van de
Stadslandbouw staan lezingen
en discussies op het programma over kansen en knelpunten
bij de vele initiatieven op dit
gebied. Zie www.dagvandestadslandbouw.nl.

8 maart en 12 april

Meeloopdag
Warmonderhof

Kennismaken met de opleidingen voor BD-boer, zorgboer of
natuurvoedingswinkelier. Zie
www.warmonderhof.nl
10 maart >>

BD-imkerdag
Jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag voor BD-imkers en
andere geïnteresseerden: ‘Het
oude en het nieuwe imkeren,
praktisch en inhoudelijk’ bij
Helicon in Zeist, zie pag 31
10-11 maart 2012 >>

Reclaim the Seeds
Zadenbeurs met workshops,
film en discussie.
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28 maart

Houden van de aarde
De FAO luidde eind 2011 in
een rapport de noodklok: door
kunstmestgebruik is een kwart
van de landbouwgronden gedegenereerd en ongeschikt voor
landbouw. De remedie: compost.
Dit toont het failliet van de gevestigde denktrant. Hoe maken
we de Aarde weer vruchtbaar?
Michiel Rietveld, auteur van het
boek ‘Houden van de Aarde’,
geeft zijn visie. Locatie: Studiecentrum voor Anthroposofie, Riouwstraat 1, Den Haag. Kosten:
€ 10. Tijd: 20.15-22

Vanaf 17 maart tot sept >>

BD-imkercursus

Cursus over bijenhouden op
biologisch-dynamische grondslag met praktijk- en theorielessen. Zie pag 31 en op www.
bdimkers.nl
25 maart

Christofoor
boekenpresentatie
Boekpresentaties van nieuwe
uitgaven. Ontmoet schrijvers
en illustratoren en laat uw
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Christofoor boeken signeren.
Van 14-16 uur in de Vrijeschool, Abbenbroekweg 7, Den
Haag. Zie www.christofoor.nl.

12 en 19 april

Natuurwezens
Fenneke Bruning geeft twee
lezingen over natuurwezens.
Sommige mensen nemen ze
waar en zijn met ze in contact. Die ervaringen roepen
verwondering en eerbied op.
De natuurwezens wachten op
ons. Locatie: Studiecentrum
voor Anthroposofie, Riouwstraat 1, Den Haag. Kosten:
€ 10. Tijd: 20.15-22

22 april

Bloesemfeest
Aftrap van de campagne ‘Bijen
houden van Biologisch’ in de
biologische boomgaard van
‘t Gelders Eiland, Eltenseweg
1, 6915 KA Lobith. Zie www.
bionext.nl
22 april

Eten uit de Natuur
Workshop over reinigende
planten en gezonde voeding in
Hof van Twello. Zie www.eetbarewildeplanten.nl
12 mei >>

BD-ervaar-leer-enbeleef-dag
Ontmoetingsdag en ledenvergadering van de BD-Vereniging, gecombineerd met de
ledendag van de Vereniging
van Natuurvoedingskundigen
en de donateursdag van BDGrondbeheer.
4 t/m 10 augustus

Angel Art Festival
Kunstfestival op het BD-landgoed van Eelco Schaap en Karin
Sligting in Portugal, zie www.
dominiovaledomondego.com

bd

ik

colofon

ledenservice

juwelen

Bio lo dynamica
Tekst: Ellen Winkel

Ik ben actief
voor de BD-Vereniging
Willem Bonger
65 jaar, woont in Gouda.

Vereniging: In de preparatenwerkgroep
doe ik mee met het vlot verzenden van de
bestellingen. We maken met zijn drieën
de preparaten: het plukken van de bloemen, in- en opgraven in voor- en najaar
op verschillende bedrijven.Dat is daar dan
een mooi sociaal gebeuren

Gebeurtenis: in de jaren 70 mocht ik
boeren op weilanden op de Veluwe. Dat was
kaal grasland, erg hol, waar ik vaste geprepareerde mest op verspreidde. Een jaar
later was het al stralend gevarieerd grasland. Ook de boeren die hun pinken daar
inschaarden waren heel tevreden.

Enthousiast: Bezig zijn met het leven,
het etherische. Aarde en kosmos verbinden. Hoezo krijgt een plant een stengel?
Waarom groeit daar plotseling een knop,
een bloem, een blad? Dat begrijpt niemand. In de landbouwcursus vind je een
begin van een antwoord.
Nog geen lid? Meld je aan!
0321 315937   www.bdvereniging.nl
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Wisentweg 12
8251 PC Dronten
telefoon 0321 315937
fax 0321 315938
info@bdvereniging.nl
www.bdvereniging.nl
De BD-Vereniging werkt
aan de ontwikkeling van de
biologisch-dynamische landbouw
en voeding door ontmoetingen,
scholing, onderzoek en
publicaties. Ze werkt samen met
o.a. Stichting Demeter, Stichting
Grondbeheer BD-landbouw,
Stichting Warmonderhof,
Stichting Biologica en de
Antroposofische Vereniging in
Nederland.
Bestuur Albert de Vries
(voorzitter), Ruud Hendriks, Karin
Stolk, Isabel Duinisveld
Medewerkers bureau Luc
Ambagts (beleidsmedewerker),
Bram Gordijn (secretariaat en
boekhouding)
BD-beroepsontwikkeling
Boeren en tuinders die
belangstelling hebben voor BDberoepsontwikkeling, intervisie
of coaching kunnen contact
opnemen met Luc Ambagts op
het bureau.
Preparatenwerkgroep De
preparatenwerkgroep begeleidt
het maken van de biologischdynamische preparaten. Bij de
werkgroep zijn preparaten te
bestellen via de website: www.
bdvereniging.nl. Daar vindt u ook

een prijslijst van preparaten en
materialen. Betaling op rekening.
Preparatenwerkgroep p/a
Stichting De Wederkerigheid,
Hoofdstraat 22, 3972 LA Driebergen, 06-47235401 (voicemail),
preparaten@bdvereniging.nl.
Lidmaatschap € 40,- per jaar
Jongerenlid (t/m 23 jaar): € 20,per jaar. Beroepslid: € 200,- per
jaar. Gekoppeld beroepslid:
€ 40,- per jaar (voor volgende
beroepsleden van hetzelfde
bedrijf). Een lidmaatschap wordt
jaarlijks stilzwijgend verlengd,
tenzij u vóór 1 december van
het lopende jaar heeft opgezegd.
Aanmelden als lid kan via het
bureau of via de website
www.bdvereniging.nl.
Bankrekening voor contributie
147485 tnv Ver voor BiologischDynamische Landbouw en
Voeding, IBAN: NL 04 INGB 0000
147485, BIC: INGBNL2A
Schenkingen en legaten De
inkomsten van de vereniging
bestaan uit de contributies van
leden. Daarnaast ontvangt ze
jaarlijks uw warme giften. De BDVereniging is erkend als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI)
Legaten zijn geheel vrij van
successierecht. Schenkingen zijn
vrijgesteld van schenkingsrecht.
Wilt u meer informatie, belt u dan
even met het bureau.
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“Kent u dat lied nog?” vraag ik aan Wilfriede Guépin (82). Ik ben bij haar op de koffie om vragen te stellen over vroeger, voor
het boek dat ik schrijf over de geschiedenis van de BD. Wilfriede – toen nog Friedje
Driehuijzen - zat in de allereerste eerste
klas van Warmonderhof in 1947/1948. Iedere vrijdagmiddag stond koorzingen op het
lesprogramma. Een lied dat ze vaak zongen,
was ‘Wie doet er mee met de BDV’. Klaas en
Mieneke de Boer, oprichters van de school,
hadden de tekst samen gemaakt op de wijs
van het slotkoor van de Bauerncantate van
Johann Sebastian Bach. Klaas en Mieneke
hielden allebei enorm van zingen en tijdens

een geheime biologisch-dynamische studieweek in 1943 in Zeist – dat soort bijeenkomsten waren toen verboden – brachten ze
bij het ontbijt een lied ten gehore, dat ze in
alle vroegte op hun stromatrassen hadden
bedacht. Later hebben ze dat lied bij allerlei
gelegenheden gezongen, bij studiebijeenkomsten en andere festiviteiten.
“Natuurlijk ken ik dat lied nog!” antwoordt
Wilfriede met stralende ogen en zonder aarzelen zet ze in:
“Wie doet er mee met de BDV,
de biobiobio biolo dynamica,
de biolodynamica.
De aarde zal weer vruchtbaar zijn,

met mest van koe en paard en zwijn,
met zonneschijn en maneschijn,
en licht van sterren groot en klein.
Laat dit gegrift in ’t harte staan,
de biobiobio biolo dynamica,
zal nimmer meer verloren gaan.”
Daar zit ze op haar 82ste, op haar stoel bij
het raam in haar zonnige appartement, en
zingt dat lied van vroeger zo uit haar herinnering!
“Het lijkt mij leuk om dat lied nog eens met zijn
allen zingen, als we de 75ste verjaardag van de
BD-Vereniging vieren,” zeg ik tegen haar en ze
antwoordt direct: “Dan kom ik ook!”

Ook een BD juweel insturen?
Bel of mail met Luc Ambagts,
tel. 0321-315937
lucambagts@bdvereniging.nl.

Biologische kwaliteit van oudsher!
De zuivelfabriek in Limmen was de eerste verwerker van
biologische melk in Nederland. Vanaf de oprichting van
de fabriek in 1905 is er een rijke zuivelkennis opgebouwd.
Die proeft u sinds 1980 in de beste kwaliteit biologische
en biologisch-dynamische zuivel. 130 veehouders leveren dagelijks hun verse melk voor Zuiver Zuivel producten.
Via de houdbaarheidsdatum op de verpakking kunt u
terugvinden van welke veehouders de melk in uw product
onder andere afkomstig is.
Kijk voor meer info op www.zuiverzuivel.nl.

