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Ter ere van 75 jaar BD-Vereniging blikken
we dit nummer terug en vooruit. In 1937
waren er ruim 20 hele kleine BD-bedrijfjes,
naast de 125 hectare grote Cultuurmaatschappij Loverendale. Niet de boeren zelf
besloten om de BD-Vereniging op te richten. De initiatiefnemers kwamen uit de
klantenkring van Loverendale. Zij wilden
gezond voedsel, gekweekt op een bodem
‘in zijn oorspronkelijken, natuurlijken, levenskrachtigen toestand’, zoals de eerste
voorzitter Ab van Stolk in het eerste mededelingenblad schreef.
Dat consumenten de BD-boeren willen ondersteunen, omdat ze zien dat een
gezonde bodem van essentieel belang is
voor gezond voedsel, is nog altijd waardevol. Onlangs, in de jaarvergadering op
12 mei, verzuchtte Oebele van der Lei van
de Noorderhoeve dat het zo moeilijk is om
de hoorns terug te krijgen van koeien die
naar de slacht gaan: de slachter vergeet
het en zit 40 km verderop, te ver om even
heen te gaan. Iemand zei: “Je hebt eigenlijk een lijstje ‘burger-boerenhulpen’ nodig,
betrokken klanten die bijvoorbeeld even
langs de slachter kunnen rijden.”
De verbinding tussen boer en klant is het
fundament van de vereniging. Een gezonde bodem, die we goed willen verzorgen.
Ellen Winkel, hoofdredacteur,
ellen@schrijfwinkel.nl
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75 jaar BD-Vereniging

van een groter geheel
Al 75 jaar verricht de BD-Vereniging pionierswerk. 75 jaar van studie en zoeken naar verbinding en samenhang, vanuit het bewustzijn
dat alleen een gezonde bodem gezonde voeding
les binnen het boerenbedrijf een samenhangend,
levend geheel vormt. Een boerderij is onderdeel
van een groter geheel. Tekst: Luc Ambagts, Andries
Palmboom, Jorien Quirijnen, Ellen Winkel
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(Foto: Reggy Waleson)

kan voortbrengen; vanuit het bewustzijn dat al-

Een Dynamisch Portret van de BD-Vereniging laat

Ervaringsleren

zich niet schrijven zoals de bedrijfsportretten die

Albert de Vries is sinds 2007 voorzitter van onze vereniging. In deze
functie heeft hij de contacten en banden met de Antroposofische
Vereniging (AViN) nauwer aangehaald en samen een nieuw initiatief
vormgegeven: de Werkplaatsen op biologisch-dynamische boerderijen,
waarbij bezoekers op zoek gaan naar karakteristieken van het bedrijf.
Albert ziet, dat er vooral behoefte is aan concrete activiteiten en ervaringen, aan léven in de vereniging. De toegepaste methodiek van
ervaringsleren brengt voor boeren en boerinnen vaak heel wezenlijke
verdiepingsslagen in het ontdekken van de eigen bedrijfsindividuali-

meestal op deze pagina’s staan, via een interview
met de bedrijfsleider. Als redactie hebben we drie
belangrijke aspecten van het verenigingswerk uitgelicht. Albert de Vries vertelt waar hij zich als
voorzitter sinds vijf jaar voor inzet. Joke Bloksma
laat als coördinator van de BD-beroepsontwikkeling zien hoe waardevol de ontmoetingen tussen
boeren zijn en ze kijkt ook naar nieuwe mogelijkheden in de toekomst. Het werk van de preparatengroep wordt zichtbaar in het verslag van een
preparatenbijeenkomst op BD-bedrijf Ugoclooster.
Daarnaast vertellen drie BD-ers – een dertiger, een
zestiger en een negentiger – over wat voor hen
waardevol is of was binnen het werk van de BDVereniging.

Fruitteler Willem van den Berg leidt bezoekers rond op De Sterregaard
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Op 7 juni 1937 wordt de BD-Vereniging opgericht door tien heren uit de klantenkring
van Loverendale. Doel is enerzijds om meer
bekendheid te geven aan de BD-landbouw
bij een breed publiek, en anderzijds ‘het idealistisch werk van de producenten’ te ondersteunen.

De Vereniging maakt een nieuwe start, nadat
zij in de oorlog was ondergedoken vanwege
het verbod op antroposofische organisaties.
De eerste Vruchtbare Aarde verschijnt en de
‘studiegroep van practici’ gaat van start.
4 Dynamisch Perspectief
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teit. Daarom is de aandacht bij de winterconferenties de laatste jaren
verschoven naar het onderzoeken van eigen ervaringen. Daar ligt wat
hem betreft ook de focus voor verdere ontwikkeling in de toekomst.
Het verzorgen van een verenigingscultuur waarbinnen nog meer
ruimte komt voor ieder lid om op zoek te gaan naar dat wat specifiek
kenmerkend is voor zijn eigen wijze van dynamisch boeren, dáár mag
het van Albert de Vries de komende jaren over gaan.

BD-beroepsontwikkeling:
praten over dingen die ertoe doen
Sinds zes jaar bouwt Joke Bloksma aan de BD-beroepsontwikkeling en
dat doet ze met veel plezier: “Als ik na een bijeenkomst ’s nachts om
één uur thuis kom, zit ik nog vol energie. Ik vind het heel bijzonder om
bij de gesprekken te zijn, om de blijheid te ervaren van boeren die kunnen praten over de dingen die er echt toe doen. Ze zijn vertrouwd met
elkaar, ze zien elkaars geploeter en durven hun worsteling aan elkaar
te laten zien.”
Als voorbeeld noemt ze de intervisiegroep Groningen. Bij de deelnemers
hing een gevoel van onmacht over de dalende prijzen. Ze voelden zich
slachtoffer van de markt en mopperden daarover. Joke: “We hebben
toen gekeken naar wat je hier zelf aan kunt doen. Alleen klagen heeft
immers geen zin. We stelden de vraag: ‘Waar ligt jouw grens? Wat doe
je op het moment dat de groothandel opnieuw tien cent van de prijs
afhaalt?’ Het mooie was, dat uit dat gesprek werkbare oplossingen naar
voren kwamen. Succesjes van eigen kracht werden uitgewisseld.”

Er wordt een consulentenfonds geopend om te sparen voor een voorlichter.
Consumenten(kringen) en de ca. 15 BDbedrijven dragen bij. Het grootste deel
komt via ‘de broodcent’ van Loverendale.
Per brood ging 1 cent in de pot.
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Collegiale Toetsing in de stal van de familie Kok. (Foto: Joke Bloksma)
Toen de BD-beroepsontwikkeling werd opgezet, vervulden ervaren boeren de rol van coach. Zij begeleidden de beginnende boeren. Joke: “Wat
nu opvalt, is dat ervaren, professionele coaches zich tegen een lage
onkostenvergoeding aanbieden om groepen te begeleiden. Dat vind ik

De BD-Vereniging neemt Rolf ten Siethof
in dienst als BD-consulent. Hij is adviseur,
controleur, onderzoeker, preparatenmaker en steun en toeverlaat.

Willy Schilthuis wordt de eerste betaalde
secretaris en de Vereniging krijgt een secretariaat met een eigen telefoonlijn op
tuinbouwbedrijf De Vier Jaargetijden.
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Waardevol
Ontwikkeling
van boer en bedrijf
Terugkijkend op alles wat Jan Diek van Mansvelt (69 jaar) met en voor de BDVereniging heeft gedaan, heeft hij de mooiste herinneringen aan “alle ontmoetingen met die hartstikke leuke boeren en boerinnen in binnen- en buitenland;
unieke, eigenwijze, creatieve, toegewijde lieden, die niet ophouden zich verder
te ontwikkelen en het bedrijf met hen.”
Bij bedrijfsbezoeken, intervisie, studiebijeenkomsten en open dagen zag en
hoorde hij hoe ze ervaringen uitwisselden en elkaar inspireerden zonder elkaar
te kopiëren. “Je ziet dan hoe de bedrijfsontwikkeling volgt op de spirituele
ontwikkeling van de boer of boerin.”
Vanuit zijn weerzin tegen de krampachtige focus op ‘BD = preparaten + zaaikalender’ heeft hij zich altijd verzet tegen te beperkende Demeter-normen.
“Boeren die heel goed bezig waren zag ik uit de BD stappen, omdat de normen
te star waren. In mijn beleving van de Landbouwcursus heeft Rudolf Steiner
dat niet zo bedoeld.” Ruim tien jaar geleden heeft hij daarom ‘de Mansveltscore’ opgezet. Hiermee wilde hij boeren uitnodigen zich verder te blijven
ontwikkelen op een vrije, geïnspireerde manier. De methode is door Stichting
Demeter overgenomen en uitgewerkt in de vorm van Collegiale Toetsing.
Jan Diek voegt nog iets toe dat hij waardevol vindt: “Ik herinner me dat ik
als verenigingslid en als voorzitter altijd het mij mogelijke heb gedaan om
‘alle consumenten’ lid te maken van die BD-Vereniging - en om alle leden tot
intensievere consumenten te maken.”

Michiel Rietveld en Sjoukje Rijpstra starten het Studiecentrum Kraaybeekerhof
als onderdeel van de BD-Vereniging.
Eelco Schaap wordt de tweede BD-landbouwconsulent.

&Voeding

heel mooi: burgers schenken tijd aan de ontwikkeling van
de BD-landbouw. Daarnaast wordt de begeleiding van boeren mogelijk dankzij de gelden, die de BD-Vereniging krijgt
uit schenkingen en legaten. Daar zie je weer hoe de burgerconsument de opbouw van de BD mede draagt.”
De coaches treden ook op als gespreksleider bij de Collegiale
Toetsing. “Wat ik binnen die Collegiale Toetsing heel spannend vind,” zegt Joke, “is of het beoordelen werkelijk gaat
lukken in de toekomst. In de gewone beroepsontwikkeling
beoordelen we elkaar juist niet. Het vraagt nog meer vertrouwen, als je jezelf en je collega’s liefdevol een eerlijk oordeel wilt geven. Dat is een ultieme ontwikkelingsstap. Bij de
groep van Geert Iserbyt in Vlaanderen lukt dat al.”
“Wat ik nu zo mooi vind van de BD, is dat we op allerlei
vlakken naar alternatieven zoeken. Net zoals we sociale en
economische alternatieven realiseren, zo zoeken we nu ook
een alternatieve beoordelingsvorm. We proberen iets neer te
zetten tegenover de ziekte van deze tijd: het protocol.”
Een vraag die Joke heeft naar de toekomst is: kunnen we
zichtbaar maken welke invloed de BD-beroepsontwikkeling
heeft op de ontwikkeling van de BD-landbouw als geheel
in Nederland. “Dat het voor de individuele ontwikkeling van
boeren waardevol is, is helder. Dat is in Dynamisch Perspectief regelmatig in beeld gebracht. Ik wil dit ook voor het geheel zichtbaar maken.”

Rolf ten Siethof en Eelco Schaap komen
in dienst van de Rijksvoorlichtingsdienst.
Het landbouwministerie en de BD-Vereniging betalen ieder de helft van de kosten.
Er zijn inmiddels ca 150 BD-bedrijven en
ca 120 EKO-bedrijven.

Het aantal bedrijven en de belangstelling
voor biologisch groeit. De Vereniging bouwt
contacten op met overheid, maatschappelijke organisaties en structuren in het
landbouwveld. Het is een zoektocht: een
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< Melkveehouder Max van
Tilburg graaft preparaten
op. Henk Brandsma (links)
en Thom de Groot (rechts)
kijken toe.

Preparatengroep: samen preparaten maken
De preparatengroep was eind mei te gast bij BD-bedrijf Ugoclooster
bij Bolsward. Luc Ambagts doet verslag van een gezellige ochtend

deel van de leden wil brede samenwerking,
anderen vrezen dat de principes van de BD
daarmee worden aangetast. Vanwege problemen bij de verdeelcentra is er ook een
zoektocht naar nieuwe handelsstructuren.
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preparatenwerk met een
groep boeren uit het noorden:
"Wacht, kijk maar hier," zegt
melkveehouder Henk Brandsma rustig, terwijl hij me plotseling met zijn linkerarm tegenhoudt. We lopen met zijn
negenen door de wei. Hoog
bloeiend gras met paardenbloemen en boterbloemen.
Zijn bedrijf is een uitgestrekt
weidevogelgebied. We zien
grutto's, kieviten en een tureluur. Voor mijn voeten liggen
vier kievitseieren in een kuiltje in het gras. Henk had ze gezien, ik niet.
"Hij zei al niks. Als een kievit zo stil opvliegt, dan moet er een nest met
eieren in de buurt zijn." De koeien van Henk staan wakker en rustig in
de wei: met hoorns, zonder oormerken.

De BD-Vereniging kiest voor verbreding:
ledenblad Vruchtbare Aarde richt zich als
zelfstandig publieksblad op een bredere
doelgroep. Consumentenvoorlichting en
belangenbehartiging worden overgedragen aan de nieuwe brancheorganisatie Biologica. Twee bureaumedewerkers verhui-

zen mee. Skal neemt de controle over. De
Vereniging beperkt zich tot certificering
van ‘de D’ van BD. De uitgave van de Zaai
en Werkkalender van Maria Thun wordt
overgedragen aan uitgeverij Hesperia.
Kraaybeekerhof gaat zelfstandig verder.

(Foto: Eline de Bot)

Waardevol
Ontmoeting
en inspiratie

Gerlof Pronk (33 jaar) is één van de jonge boeren van zorgboerderij de Naoberhoeve in Drenthe. Hij doet mee aan de ‘jonge-boeren-groep’ van de BDberoepsontwikkeling, waar de uitwisseling van ervaringen met anderen voor
hem heel inspirerend is. “Het kan over van alles gaan. Preparatengebruik is
een terugkerend onderwerp. Maar ook: hoe hou je werk en privé gescheiden
binnen de boerderijgemeenschap?”
Via de BD-Vereniging doet Gerlof nieuwe ideeën op. Onderwerpen uit
Dynamisch Perspectief komen bijvoorbeeld wel eens bij de koffiepauzes
ter sprake: “Er stond laatst iets over groenterassen. Je zou wortels en prei
met hun rasnaam kunnen benoemen, zoals je bij appels ook over Elstar of
Santana praat. Dat is een heel goed idee.”
De laatste twee jaar heeft hij de winterconferenties bezocht. “Voor mij
was het thema van 2011, Bedrijfsovername, een schot in de roos, want wij
zitten daar middenin. Daar heb ik veel opgestoken.” In 2012 was hij onder
de indruk van een oefening met inlevend waarnemen. In tweetallen moest
je elkaar bepaalde vragen stellen en luisteren naar wat de ander bewoog.
Na een kort gesprekje met iemand die hij nauwelijks kende kreeg hij een
tip mee die voor hem waardevol was: “Je komt over als iemand die het allemaal wel weet. Je mag best laten zien dat je nog veel vragen hebt.”

Na het overlijden van Rolf ten Siethof
zet Bernhard Asselbergs de preparatenbereiding voort. Ruim 10 jaar doet hij dat
alleen. De huidige preparatengroep - Jola
Meijer, Adrie Maas en Willem Bonger bouwt voort op zijn werk.

In het najaar hebben we op Ugoclooster - het bedrijf van Henk
en Lamkje Brandsma - hoorns met koemest, kamille in een stukje darm en paardenbloemen in darmscheil ingegraven. Op BDbedrijf De Kompenije bij Drachten was een geschikte vochtige
plek voor de koeienschedel met eikenschors. Thomaske Stoffelsma heeft hem meegebracht. Nadat de andere preparaten
zijn uitgegraven, gaan we ook met de schedel aan het werk. De
schedelbasis laat zich makkelijk losbreken. Daardoor is het vrij
eenvoudig de korrels gemalen eikenschors uit de hersenholte te
lepelen. Een deel kan zelfs in één keer eruit getild worden, met
het vochtig, opgezwollen, halfverteerde hersenvlies eromheen.
‘Je moet er tegen kunnen,’ denk ik, terwijl ik met Jola Meijer
van de preparatenwerkgroep de laatste korrels verzamel.
De preparatenwerkgroep is hier te gast. "We helpen graag, maar
we zien het liefst dat de boeren zelf initiatief nemen om de preparaten te maken," vertelt Jola. Die hulp wordt door de boeren
zeer gewaardeerd. Het opgraven van de preparaten vraagt zorgvuldigheid. Blauwe paaltjes markeren de plek waar het kamillepreparaat in de grond zit. Uit voorzorg hebben we bij het ingraven in het najaar het preparaat nog afgedekt met een dakpan.
Maar Henk is haast te snel met zijn schop. In de zware klei zijn
de verteerde, tere bloempjes nauwelijks te onderscheiden van de
omringende grond. "Ho stop even," zegt Jola en met een geoefend oog vist ze de verschillende stukken preparaat ertussenuit.

De BD-Vereniging begint het project
‘Coach in bedrijf’ om BD-boeren te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling
rond het dynamische aspect in hun werk.

Ledenblad Dynamisch Perspectief verschijnt. Het volgt Verenigingsnieuws op,
dat na het 'uitvliegen' van Vruchtbare
Aarde gedurende vijf jaar verscheen.
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Er valt veel te bespreken op zo'n samenkomst van boeren.
Over de handel als meest gangbare schakel in de hele keten,
over de prijs van peen en uien die daalt doordat bioboeren vrij
gemakkelijk gangbaar land bij mogen huren. Max van Tilburg
heeft dit jaar geen wortelen gezet. "Ik heb meer gras voor mijn
koeien. Dat is nu wel mooi."
Aan het eind van de ochtend verdelen we de oogst. Ieder
neemt zijn deel koemest- en compostpreparaat mee. In september zien we elkaar weer.

Spontane mail van Paulina Hoevenaars,
die net lid is geworden:

“Lid zijn van de
BD-Vereniging maakt mij
zomaar blij, voelt als iets
zinvols. Het tijdschrift
is prachtig”
De BD-Vereniging richt Stichting Demeter op vanuit de wens om de certificering
en de promotie van het keurmerk in een
onafhankelijk orgaan onder te brengen.
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Waardevol
Compost

Addick Land (91 jaar) is één van de oudste BD-ers in Nederland. Voor het
antwoord op de vraag welke BD-ervaring voor hem waardevol is geweest,
kan hij putten uit zestig jaar ervaring. Addick is overal geweest en onderhield
contacten met alle grote BD-namen, ook internationaal. Rond 1950 dreef
idealisme hem naar BD. Hij verwierf zich landgoed Kraaijbeek in Driebergen
en ging er BD in de praktijk brengen, - zonder al te veel agrarische achtergrond. Terugkijkend op 60 jaar ziet Addick veel tragiek in de BD-beweging,
met drama’s op zakelijk en persoonlijk gebied. “Zelf heb ik ook armoede gekend en aan een zijden draadje gehangen. In de moeilijkste tijden heb ik
mij het meest verbonden met BD en anthroposofie. De tragiek tartte mijn
idealisme, maar kreeg er geen vat op. Het idealisme is de kern, ook nu nog.”
Addick’s ogen gaan twinkelen als het over compost gaat. “Daarin, én in de
preparaten, ligt de betekenis van BD”. Toen Michiel Rietveld eind jaren 70
op zoek was naar een locatie voor een BD-Studiecentrum, maakten Addick’s
composthopen zo’n indruk, dat de keuze viel op Kraaybeek. Zo staat zijn compost aan de wieg van het latere Kraaybeekerhof.
En de toekomst? “Ik ben erg blij met de huidige aandacht voor bedrijfsopvolging. Teveel heb ik mooie BD-bedrijven zien verdwijnen vanwege opvolgingsproblematiek.”

‘Coach in bedrijf’ heeft zich verbreed tot
BD-beroepsontwikkeling: naast coaching
zijn er intervisie, boerenbezoek en themagroepen bijgekomen.

BD-jong gaat van start als onderdeel van
de Vereniging en organiseert activiteiten
voor en door jongeren. De samenwerking
met de Antroposofische Vereniging wordt
nieuw leven in geblazen. Organisaties in
het BD-werkveld bundelen hun krachten,
o.a. bij de deelname aan de BioVak

Algemene Ledenvergadering en

BD-ervaar-leer-en
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-beleefdag
Met een beheerste klap van een
enorme voorhamer op de tafel, die
in het midden stond van de tent op
het erf van De Zonnehorst, opende
voorzitter Albert de Vries op 12 mei
2012 om 13.30 uur de algemene ledenvergadering van de Vereniging
voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding. Het gesprek kon
beginnen.

Tekst: Luc Ambagts / Foto’s:

Joke Bloksma en Ellen Winkel

Dat gesprek - met de ruim twintig aanwezige leden - bewoog zich langs verschillende thema's: over de herkenbaarheid en
de positie van het Demeter keurmerk, het
BD-Demeter congres op 8 november, het
verwoorden van het eigene van BD-landbouw, de moeite die het kost om de organen
van je eigen dieren voor het zelf maken van
de preparaten te behouden, de continuïteit
van het op dit moment te kleine bestuur.
Thema's die opkwamen naar aanleiding van
het jaarverslag en de begroting of gewoon
als opmerking die iemand met de anderen
wilde delen. Het jaarverslag en de begroting
werden door de leden goedgekeurd. Marijke
Preller werd als nieuw bestuurslid gekozen.
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Karin Stolk - zelf niet aanwezig - trad af
en stelde zich niet herkiesbaar. Bestuurslid
Ruud Hendriks wees op het geweldige werk
dat zij heeft verricht met het starten met
BD-jong.
De jaarvergadering was ingebed in de derde
BD-ervaar-leer-en-beleefdag. Naast Stichting Grondbeheer participeerde dit keer ook
de Vereniging voor Natuurvoedingskundigen
VNVK in de organisatie. In vier werkgroepen
gingen we 's ochtends het bedrijf rond. Met
de leiddraad van ervarend leren onderzochten de circa 70 deelnemers de ervaringen die
ze daarbij opdeden. Zo was de jaarvergadering ook ingebed in een aspect van de visie
van het bestuur op de ontwikkeling van de
BD-landbouw. Op - en voor- de Zonnehorst
hebben we dat heel precies mee kunnen
maken.
Zelf nam ik deel aan de werkgroep ‘Bodem’.
Bij de tweede kuil die we groeven, op het
nieuwere land, viel op dat de stugge tussenlaag ontbrak die we bij de eerste kuil tussen
de humeuze bovenlaag en het wittige zand
van de ondergrond hadden gezien. De scheiding tussen het donkere en het lichte zand
was minder abrupt, minder recht. Iemand
suggereerde al dat hier met een diepwoeler
gewerkt was. Inderdaad zag je na voorzichtig afschrapen van het bodemprofiel ook in
het donkere gedeelte lichte vlekken. 'Vermengen' noemde een van de deelnemers de
activiteit, de dynamiek die hij bij het inleven
in deze bodem ervoer. Via zijn eigen erva-

ring met 'vermengen' - het schrijven van
ideeën over natuurontwikkeling naar aanleiding van vragen op een internetforum kwam hij op de tip voor de Zonnehorst om
te onderzoeken welke vragen over natuurbeheer er bij de buurbedrijven leven zodat
je kunt ontdekken hoe je daar bij aan kunt
sluiten. 'Dat is ook ongeveer wel zoals Henk
dat doet,' vertelde een ander die het bedrijf

Hilly Bunskoek (rechts) laat haar groep zien
hoe ze samen met Henk de Zonnehorst heeft
opgebouwd. ‘Eerst wilden we te snel, te vastomlijnd. Nu gaan we meer mee met de flow.’
De bezoekers zien een mooi verzorgd, opgeruimd bedrijf dat verbindingen aangaat met
mensen en organisaties in zijn omgeving. Op
het schoolbord bij de wc staat een karakteristieke spreuk: ‘Geduld, mettertijd zal gras tot
melk worden.’

goed kende.
Dit voorbeeld laat zien hoe een bijzonderheid (de kuil in de grond) en het meebeleven van wat daaraan te zien is, het mogelijk
maakt om het bedrijf te ontmoeten en een
wezenlijk aspect ervan te herkennen. Die
ontmoeting kan aanknopingspunten leveren voor verdere ontwikkeling van zowel de
boer, het bedrijf als de onderzoeker. Dit mogelijk te maken is een belangrijke drijfveer
van de BD-Vereniging. Henk Bunskoek was
na afloop heel blij met wat hij uit de werkgroepen als herkenning, erkenning of aansporing had meegekregen. Het was behalve
een mooie dag voor de deelnemers ook een
mooie dag voor de Zonnehorst.

Judith Bosse leidt een van de groepen rond.
Een thema dat haar als beoogd bedrijfsopvolgster bezighoudt, is in hoeverre ze nieuwe
plannen kan realiseren in het door Henk en
Hilly liefdevol vormgegeven bedrijf. Een tip uit
de groep: ‘Zing ieder je eigen lied en zoek samen naar een mooi akkoord’.

Boer gondisch
feestmaal
Het Boergondisch feestmaal op de boerderij
is een prachtige gelegenheid waarop leden
elkaar kunnen ontmoeten. Daarom staan
drie diners in het teken van het jubileum
van de BD-Vereniging: op 25 augustus bij
melkveehouderij Hoeve Biesland bij Delft,
op 9 september bij melkveehouderij Natuurlijk Genoegen bij Alkmaar en op 22
september bij tuinderij Land en Boschzigt
bij Hilversum.
Bij de rondleiding gaan we op zoek naar
de karakteristieke aspecten van het biologisch-dynamisch bedrijf. Aan tafel ver-

Dynamische

Landbouw
&Voeding

wachten we een gevarieerd gezelschap van
boeren, burgers, winkeliers, onderzoekers,
kortom ieder die warm loopt voor BD. Alle
ruimte dus voor boeiende tafelgesprekken,
over alles wat er vooraf gaat aan een goed
bord eten, over alles wat de boer, de kok,
de wijnmaker, de handelaar en de klant
beweegt.
Via www.vaneigenerf.nl kunt u zich aanmelden. Zie ook de info in DP2012-2.
Leden van de BD-Vereniging krijgen e10
korting.
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BD-congres in
de Rode Hoed

Stichting Demeter en de BD-Vereniging organiseren 8 november een congres in De Rode Hoed
in Amsterdam, van 13 tot 22 uur. Verbinding en
vitaliteit staan centraal. Daarbij gaat het over de
verbinding binnen de gehele handelsketen van
boer tot klant, én over de verbinding tussen een
gezonde bodem en gezond voedsel. Sprekers in
het middagprogramma zijn Volkert Engelsman,
Eric Goewie en Machteld Huber. In workshops
is ruimte voor discussie over hoe biodynamisch
en Demeter zich verder kunnen ontwikkelen,
gevolgd door een debat met jonge boeren, handelaren en winkeliers. Voorafgaand aan het buffet is de boekpresentatie van ‘De aarde zal weer
vruchtbaar zijn – Verhalen van landbouwpioniers’, geschreven door Ellen Winkel. Bij het buffet heffen we het glas op de volgende 75 jaar van
de BD-Vereniging!
’s Avonds spreken
Kees Zoeteman en
Jan Schrijver.
Kijk op www.
bdvereniging.nl
voor het hele programma en meld
De Rode Hoed
je aan!
Amsterdam

8

november
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BD-jong
ontmoet Demeter
BD-jong organiseerde een avond met Rienk ter Braake van Stichting
Demeter over ‘het waarom van regels’. Marijke Preller, die de coördinatie van BD-jong heeft overgenomen van Karin Stolk, doet verslag.
Tekst: Marijke Preller
Rienk ter Braake heeft ons in anderhalf
uur veel kunnen vertellen. Hij liet ons
de sfeer proeven van hoe hij de dingen
wil doen en ook doet, bijvoorbeeld hoe
het contact met boeren verloopt die
onderzoek doen naar zichzelf in combinatie met de preparaten. Wat hij wil
uitdragen was voor mij helder: de onderzoekende boeren krijgen ondanks
de verplichtingen toch de ruimte om
te onderzoeken. Bijzonder was het voor
mij om als eerstejaars Warmonderhofstudent te kijken in de wereld van de
zoektochten van boeren op hun bedrijven en naar hun innerlijke ontwikkelingen. Dat was voor mij al een hele stap
verder.
Het verplichte gebruik van de preparaten geeft bij sommigen weerstand.
Anderen hebben moeite met de hoeveelheid die er uitgebracht dient te
worden, als het gaat om grote bedrijven. Helder werd hierbij dat velen de
ruimte die er bij Demeter Nederland is,
nog niet genoeg kennen. Het is belang-

rijk de mogelijkheden die er binnen de
verplichting zijn, te ontdekken en er gebruik van te maken. Kortom, ze zijn wel
streng maar niet zo streng!
Voor mij was het een bijzondere avond.
Voor de aanwezige Warmonderhoffers
was het leuk dat de studenten van BDinternationaal uit Duitsland aanwezig
waren. We deden oprecht iets samen!

Doen jullie mee?
Deze avond toont de kleur die activiteiten van BD-jong kunnen hebben. Ik,
Marijke Preller, eerstejaars Warmonderhof, ben nog maar kort actief lid van
BD-jong. Ik ben druk bezig het netwerk
van BD-jong voor activiteiten te vergroten. Daarom vraag ik jullie je bij dit
netwerk te voegen en mij je mailadres
te sturen. Dan hou ik jullie op de hoogte
van de op handen zijnde activiteiten. Ik
lees graag van jullie!! Mail me op bdjong@bdvereniging.nl.

T
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Column BD-jong: Het ideale boerenbedrijf van...

BD-jong nodigt elk nummer een jongere uit
voor een persoonlijke beschrijving van zijn
of haar ideale boerenbedrijf. Teka Kappers
(28 jaar) is één van de acht jonge ondernemers van Zonnehoeve die het roer overnemen van Piet van IJzendoorn.
Tekst: Teka Kappers / Foto: Marry Fennis
Multifunctioneel biodynamisch landbouwbedrijf Zonnehoeve vierde onlangs haar
30-jarig bestaan. Het waren twee prachtige
dagen, ondanks het dreigende weer dat boven ons hoofd hing. Maarliefst zevenhonderd mensen brachten een bezoek aan deze
bijzondere plek bij Zeewolde.
Ik realiseerde mij, dat niet alleen die dagen
bijzonder waren. Ook alles om ons heen is
bijzonder, omdat er een overgang en transformatieproces gaande is binnen het groter
geheel. Dat ik deel uitmaak van deze beweging vind ik bijzonder. Tegelijkertijd is het
spannend waar het allemaal toe gaat leiden,
maar ik laat met volste vertrouwen de energie ontstaan en de vorm gebeuren. Zo kunnen nieuwe ideeën en kansen zich ontvouwen, die de missie en visie van Zonnehoeve
nog meer kracht bij zetten. We kunnen een
voorbeeld zijn voor hoe een leefsysteem
functioneert binnen het biodynamische
agrarische bedrijf.

eka Kappers

Van een landbouwsysteem dat steeds minder van ons was, naar een landbouw-leefsysteem dat verbonden is met mens, dier,
plant en aarde. Van de oude geld-machtlandbouweconomie - die ziek is en het realiteitsbesef uit het oog is verloren - naar een
landbouweconomie die de balans weer legt
met de reële waarde en verbonden is met de
realiteitszin van het dagelijkse leven.
Dit alles kan pas ontstaan als je het innerlijke bewustzijn leert ontdekken en kennen/
ontwikkelen. Want pas van daaruit kan er
een werkelijke transformatie ontstaan die
het begin is van iets dat groter is dan de som
der delen. Ook op mijn persoonlijk vlak is er
een ontwikkeling gaande. Het ontwikkelen
van mijn bewustzijnsniveau geeft mij nog
meer energie en handvaten om de biodynamische landbouw vanuit hart en op intuïtieve manier vorm te geven. Het werk met
de koeien en het land doe ik met volledige
aandacht en compassie. Want deze manier

van landbouwbedrijven je zoveel meer bieden dan je oorspronkelijk dacht …
Citaat uit het boek De kracht van het nu van
Eckhart Tolle: ‘Het begin van vrijheid is het
besef dat je niet een ‘denker’ bent. Op het
moment dat je de denker gaat waarnemen
wordt er een hoger bewustzijnsniveau actief. Je begint dan te beseffen dat zich boven het denken een geweldig gebied van
intelligentie uitstrekt en dat het denken niet
meer is dan een nietig onderdeel van intelligentie. Je beseft ook dat alle dingen die echt
belangrijk zijn, zoals schoonheid, liefde, creativiteit, vreugde en innerlijke vrede, uit iets
voorkomen dat het verstand te boven gaat.
Je begint te ontwaken.’
Als je er open voor staat en je ermee wilt
verbinden, is dit een verrijking van het bewustzijn. Ik ervaar dat iedere stap die je zet, je
dichter bij je droom brengt. Een droom waarin
landbouw de basis vormt van leven dat met
mens, dier, plant en aarde verbonden is.
Wil jij ook zo’n column schrijven?
Mail dan naar bdjong@bdvereniging.nl
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Column BD-jong Anno 1947:
Speciaal voor dit jubileumnummer reist
BD-jong terug naar de zomer van 1947.

Willy Schilthuis (27 jaar) weet nog niet dat

ze later, als ze 70 is, tot erelid van de BD-

Vereniging zal worden benoemd. Tekst: Ellen Winkel / Foto’s: uit The Bystander (een
Engels tijdschrift) van 26 juli 1939.

Vandaag heb ik peultjes en aardbeien geoogst met Hans Wolterbeek. Al meer dan
een jaar werk ik bij hem op tuinderij Sloterland, maar binnenkort vertrek ik naar Teylingerhof in Warmond. Klaas en Mieneke de
Boer gaan daar een BD-school beginnen. In
de loop van het eerste schooljaar zullen ze
naar ’t Retering bij Deventer verhuizen en
ze hebben mij gevraagd om tuinderij Teylingerhof over te nemen. Daar heb ik reuze
zin in.
Mieneke is in 1937 met tuinderij Teylingerhof begonnen op een kaal weiland van een
hectare, waar haar familie een mooi, ruim
huis heeft gebouwd. Ze heeft rondom allerlei soorten bomen en struiken aangeplant
om een beschut geheel te creëren. Naast
de groentetuin heeft ze vruchtbomen en
bessenstruiken gezet. Er liggen mooie composthopen en alles is goed met preparaten

< Willy zit '38/'39 op Sparsholt
College, een tuinbouwschool
voor meisjes in Engeland
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Het ideale boerenbedrijf van...

illy Schilthuis

verzorgd. Er zijn twee schapen en er staan
bijenkasten. Hier op Sloterland heeft Hans
Wolterbeek dat samen met Nel net zo gedaan: van een kaal weiland heeft hij een
prachtige tuin gemaakt met fruit, bloeiende
hagen en bijen. Hij heeft ook nog een koe en
wat geiten. Zijn bedrijf is wat groter, namelijk anderhalve hectare.
Als ik tuinder ben op Teylingerhof, hoop ik
de groentetuin te kunnen uitbreiden. We
hebben met vier bedrijven – Sloterland,
Teylingerhof, Vita Nova en Loverendale –
afgesproken om een afzetcoöperatie op te
richten. Het bestuur van de BD-Vereniging
ondersteunt ons daarbij en een groep consumenten heeft net, op 1 juni 1947, stichting Proserpina opgericht om gelden bijeen
te brengen voor de opbouw van het distributieapparaat.
Met de oprichting van de school en de han-
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delsorganisatie is de basis gelegd voor een
groeiende biologisch-dynamische beweging. Dat is belangrijk, want de landbouw
ontwikkelt zich in een verkeerde richting. Ik
begin steeds beter te begrijpen wat Rudolf
Steiner heeft geschreven over de aarde als
een levend organisme. Iedere maand (behalve in de zomer) komen we met ‘de studiegroep van practici’ een weekend bij elkaar
om zijn teksten te bestuderen. Hoe meer je
je daarin inleeft, hoe meer je ontdekt dat
zijn voordrachten van onschatbare waarde
zijn voor ons inzicht in de levende natuur. Ik
wil me dan ook volop gaan inzetten voor de
ontwikkeling van de biologisch-dynamische
landbouwmethode.
Het zou anders lopen. De school bleef in
Warmond en Willy vervulde een belangrijke
rol bij de opbouw van Warmonderhof. In
1964 startte ze haar eigen tuinbouwbedrijf
De Vier Jaargetijden in Nieuwe Wetering.
Dit artikel is een interpretatie van Ellen
Winkel op basis van diverse bronnen.

< De tuinder-begeleider van zorgboer
derij Genneperhoeve neemt de tijd
om zorgvuldig te zaaien met de
zorgvragers. (Foto: Dick Boschloo)

Kiemplantjes groeien op

BD: inspiratiebron voor vernie
Er zijn mensen die BD-landbouw
ouderwets vinden: terug naar vroeger, zo zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Maar tal van initiatieven die vanuit de BD zijn opgezet,
worden door anderen overgenomen.
De BD-landbouw blijkt dan een
voorloper, een inspiratiebron voor
vernieuwing. Bij het 75-jarig jubileum kijken we om ons heen: welke
maatschappelijke impuls biedt de
biologisch-dynamische landbouw?
Tekst: Maria van Boxtel en Ellen Winkel
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Toen Jan Bokhorst in 1973 als bodemkundestudent stage liep op het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid in Haren, ging alle
aandacht uit naar kunstmest. Jan moest de
resultaten uitwerken van bemestingsproeven:
gedurende langere tijd was de invloed van
kunstmest en organische mest op bodemvruchtbaarheid gemeten. Hieruit bleek dat
vooral op wat langere termijn organische mest

zoek op het Louis Bolk Instituut.
De tijden zijn veranderd. In de loop der jaren merkte Jan, dat de belangstelling voor
bodemkwaliteit en compost enorm toenam.
De interesse voor zijn kennis en ervaring, die
hij vanuit onderzoek in samenwerking met
BD-boeren had opgebouwd, groeide. Steeds
vaker ging hij kuilen graven samen met boeren – zowel gangbare als biologische - om

Korte termijn voordeel

de bodemstructuur en het bodemleven in akker of weide te bekijken. Alle boeren blijken
dat heel interessant te vinden: ze krijgen oog
voor de waarde van organisch materiaal als
voeding voor het actieve bodemleven en als
bijdrage aan een goede bodemstructuur. En
ze vinden het leuk om zélf te kunnen waarnemen wat de bodem nodig heeft, en niet alleen een bemestingrecept toe te passen dat
uit een computer is gerold.

Boeren vinden het
leuk om zélf te
kunnen waarnemen
wat de bodem
nodig heeft

“We starten ermee omdat toegang tot grond
voor nieuwe biologische boeren moeilijk ligt
gezien de erg hoge grondprijzen in Vlaanderen. Bovendien krijgt bedrijfscontinuïteit
meer kansen als de grondlast kan worden
verminderd.” In Frankrijk investeerden burgers via Terre de Liens al voor ruim 25 mil-

joen euro in de landbouw. In Nederland zijn
vooral grote beleggers geïnteresseerd in de
stabiele waarde van landbouwgrond, maar
met ‘crowdfunding’ gaat het binnenkort
misschien snel.

Als we terugkijken, zien we het vaker gebeuren: een innovatie lijkt de efficiëntie in de
landbouw te verhogen. Maar op langere termijn valt het tegen en blijken er soms zoveel
nadelen te zijn, dat de vernieuwing geheel
uit de gratie raakt. DDT, methylbromide en
veel andere chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen zijn na enkele decennia ver-

euwing
belangrijk was voor de bodemvruchtbaarheid.
Ook bleek dat alleen kunstmest gebruiken niet
goed was. Maar dat paste niet in de visie van
het instituut. Afgesproken was dat de typekamer het stagerapport zou uittypen, maar
toen de directeur van het op kunstmest gerichte instituut Jan’s rapport had gelezen, had
de typekamer er plots geen tijd meer voor. Dit
schrijft Jan Bokhorst in een rapport over zijn
herinneringen aan 33 jaar landbouwonder-

Grond vrijkopen
BD-grondbeheer, Loverendale en tal van andere stichtingen zijn in Nederland al langer
bezig om grond voor boeren vrij te kopen.
Ook in Vlaanderen starten vier initiatiefnemers hiermee, bedoeld voor zowel biologische als reguliere ondernemers. Projectverantwoordelijke Geert Iserbyt, Landwijzer:
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boden. Zo is het ook de legbatterij vergaan.
Het snavelkappen bij kippen zou eigenlijk in
2011 verboden zijn, zoals in 2001 was besloten, maar de sector heeft dit nog niet voor
elkaar gekregen. Het voeren van dierlijk eiwit
aan koeien bleek achteraf ook geen goed idee
en werd tijdens de BSE-crisis verboden, zodat
de omzet van rundvlees van biologische bedrijven – waar dierlijk eiwit in voer al verboden was - enorm omhoog schoot.
Iedere keer lijken de biologische boeren ouderwets, omdat ze niet met een innovatie
meedoen. Maar op het moment dat de modernisering tegenvalt, blijken de biologische
bedrijven – die zich op hun eigen manier continu doorontwikkelen - opeens heel interessant. Hoe doen die boeren dat eigenlijk? Hoe
houden ze het onkruid onder de duim? Welke

schoffelapparatuur werkt efficiënt? Hoe krijgen die pluimveehouders het voor elkaar om
hun kippen zonder snavelkappen heel te houden? Nu het antibioticagebruik terugmoet,
kijkt de gangbare sector opnieuw met belangstelling naar de biologische veehouderij,
waar veel minder resistente bacteriën blijken
voor te komen. Binnen biologisch loopt BD
voorop (zie ook DP2012-2).

Maatschappelijke vernieuwing
De BD-landbouw geeft ook op andere vlakken een impuls aan maatschappelijke vernieuwing. Een voorbeeld is de combinatie
van landbouw en zorg. Het aantal zorgboerderijen is de laatste jaren spectaculair
gestegen. Waren er in de jaren ’70 enkele
heilpedagogische en zorginitiatieven op

biologisch-dynamische boerderijen, in 1998
waren er 75 zorgboerderijen, in 2003 bijna
400 en inmiddels ruim 1000.
De initiatiefnemers van zorgboerderijen
hebben steeds uitgedragen dat ambachtelijk werk veel te bieden heeft aan mensen
met een zorgvraag. Echt werk op een echte
boerderij is gezondmakend; mensen met een
zorgvraag worden niet beziggehouden met
‘nutteloze taakjes’ of eentonige werkzaamheden als dagbesteding. Agrarische bedrijven
bieden daarin veel mogelijkheden. Want het
blijkt na jarenlange praktijkervaring op biologisch-dynamische zorgboerderijen dat mensen met een zorgvraag zich prettig voelen in
de overzichtelijke en herkenbare omgeving
van de zorgboerderij. Ze worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op beperkingen. Ze horen er weer bij en genieten van de
ruimte en de regelmaat van het boerenwerk.
Ook de Universiteit van Wageningen heeft nu
oog voor deze impuls, die naast vernieuwing
in de landbouw – mensen komen terug op
het boerenerf – ook vernieuwing brengt in de
zorg. Onderzoeker Jan Hassink constateert in

Antibiotica: spieken bij BD boeren
Het veehoudersblad Melkvee Magazine tekende afgelopen herfst de ervaringen op
van zeven boeren die bijna of geheel antibioticavrij werken. Ook van veehouder Gerard
Keurentjes uit Rutten (Noordoostpolder),
die graag ‘spiekt’ bij BD-boeren. Keurentjes
werkt al ruim tien jaar antibioticavrij, met

hulp van een natuurgeneeskundig middel.
Hij vertelt in het gangbare boerenblad: “De
koe reinigt zichzelf van binnenuit. Ik had als
gangbare boer een tankmelkcelgetal van tegen de 400.000. Met behulp van het natuurlijke middel Microbioticum zat dat na een
maand op 150.000. Nou, toen was bij ons de

knop wel om. Dat noem ik bewustwording;
waar zijn we mee bezig met antibiotica? Je
moet de natuurlijke processen benutten.
Natuurlijke weerstand van de veestapel,
daar draait alles om.”
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het rapport Waarden van Landbouw en Zorg:
“Maakbaarheid, interventie, beheersbaarheid en controle zijn het overheersende paradigma binnen de zorg. Een andere stroom
in de zorg is in ontwikkeling, en die stroom
legt de nadruk op de hele mens, het bieden
van een gezonde omgeving en het versterken
van de gezondheid.” Biologisch-dynamische
zorgboerderijen zijn hierbij een belangrijke
inspiratiebron. “Landbouw en zorg kan de reguliere zorg inspireren. Veel zorgboerderijen
zijn plekken waar veel aandacht is voor aspecten die in de gewone zorg zwaar onder
druk staan. Het gaat dan over inspiratie en
verbondenheid, aandacht voor de spirituele dimensie, eigen verantwoordelijkheid en
maatschappelijk ondernemerschap.”

Natuur en landbouw
Er zijn meer voorbeelden van BD-landbouw
als voorloper van maatschappelijke vernieuwing. BD boeren behoren tot de eerste ondernemers die natuur een plek gaven op hun
landbouwbedrijven, door hagen te planten
of poelen te graven in de jaren dat rationali-

satie van de landbouw de norm was. Ook in
de samenwerking tussen landbouw en natuurorganisaties, nu veel gebruikelijker, zijn
vaak initiatieven genomen door biologische
boeren. Nog steeds zien BD-boeren natuur
als onmisbaar element op hun bedrijf en verzorgen ze landschapselementen. Gelukkig is
biodiversiteit weer een beetje terug als belangrijk thema. Aan het LBI-project Bloeiend
Bedrijf, dat als doel heeft de biodiversiteit te
vergroten en chemische bestrijding te verminderen, doen driehonderd boeren mee. Zij
zaaien bloeiende akkerranden in. Tachtig procent van deze groep boert gangbaar.
Als je door je oogharen kijkt zie je de zaden
die de BD landbouw zaait, hier en daar in de
maatschappij ontkiemen. De kiemplantjes
groeien langzaam en het vereist geduld om
ze op te kweken. Maar dan groeien ze opeens
hard, zoals in de landbouw en zorg, en blijft
de belangrijkste impuls hangen: weten dat je
deel uitmaakt van een groter geheel. En weten dat in de landbouw alles samenhangt.

Band tussen land en klant
Biologisch-dynamische boeren geven een
impuls aan nieuwe economische structuren.
Ze zoeken graag direct contact met hun consumenten. BD-boeren, met Anna van Oostwaard als pionier - zijn daarmee de uitvinders van het groenteabonnement en (web)
bezorgdiensten. Het Pergola-systeem gaat

2012-3 zomer 21

nog verder: de klant wordt een deelnemer in
het bedrijf. Dit directe contact met de klanten werkt inspirerend voor de stadslandbouw,
de regionale afzet en de streekproducten
waar momenteel enorm veel belangstelling
voor is. Veel BD–klanten nemen hun verantwoordelijkheid door een abonnement vooruit

Boer zoekt klant
BD-boer Krispijn van den Dries reed 1
april vanuit de Noordoostpolder met
trekker en aanhanger naar Amsterdam en stortte 6000 kg aardappels op
de Dam. Hij had nog 600 ton goede
kwaliteit aardappels in de bewaarschuur, maar de supermarkt schakelde al over de nieuwe aardappel uit
Egypte en omstreken. Het was het
startschot van de Pieper Challenge:
‘Steun de binnenlandse economie,
koop rechtstreeks bij uw boer.’ En het
werkt. Bestellingen via www.krispijn.
org stromen binnen. Naast piepers van
Krispijn kun je uien van Michiel Vos en
peen van Anton van Vilsteren bestellen voor 50 cent per kilo.

te betalen en de meerprijs te betalen voor de
producten om de BD-boer een eerlijker prijs
te gunnen. Of ze delen mee in de financieringslasten van grond, gebouwen of zonnepanelen. Deze impuls zou nog wel wat beter
mogen landen, zowel binnen de BD- en biologische keten, als in de reguliere.

