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Wie jedes Jahr findet im Februar 2013 die Landwirtschaftliche Tagung in
Dornach (Schweiz) statt. Sie ist eine Lern- und Arbeitstagung und zugleich
ein Fest und Ort der Begegnung, welcher die Möglichkeit bietet, Kontakte
mit der weltweiten biodynamischen Bewegung zu knüpfen und zu pflegen.
Was ist meine und unsere Aufgabe für den Planeten Erde? Was ist meine
und unsere Verantwortung jetzt und in den kommenden Jahren? Was fordert
die Zeitsituation von mir und uns?
Ein aktives Einbringen unseres spezifisch biodynamischen Impulses in die aktuelle
und globale Zeitverantwortung soll ermutigt und gelernt werden. Die grossen
Zeitfragen erfordern die Zusammenarbeit mit Menschen, die dasselbe existenzielle
Anliegen haben wie wir. Das Eingehen von Bündnissen bedarf einer kooperativen
Grundhaltung und bestimmter sozialer Kompetenzen. Diese wollen wir anhand
konkreter Themen in Workshops erlernen und vertiefen.
Themen von Allianzbildungslaboren sind unter anderen:
Bienen – „What are the bees telling us?“
Landsharing versus Landgrabbing – Zukünftige Gestaltung des Bodenrechts
Regionale Kultur und Vermarktung – Regionalwert AG
Saatgut und Züchtung – Wem soll das Saatgut gehören? Zukunft säen!
Wirtschaftsgemeinschaften – CSA, AMAP
Forschungskreise für das Leben – Université du vivant
Landwirtschaftspolitik – So weiter wie bisher ist keine Option
Allianz der Jugend – Welche Landwirtschaft braucht die Zukunft?
Vorträge, Impulsbeiträge, Beispiele existierender Allianzen und Schauspiel
ergänzen das Programm. Erstmalig erweitert sich die Tagung zu einer
Konferenz der internationalen biodynamischen Bewegung: Fach- und
Berufsgruppen werden Gelegenheit haben, sich zu treffen.
Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum

Vollständiges Programm und Anmeldung
ab Mitte November unter
www.sektion-landwirtschaft.org
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Allianties
‘Voor mij lijkt de tijd rijp om ons open te stellen,
met de gangbare wereld contact te zoeken, maar
wel ons verhaal te vertellen en er voor te gaan
staan. Niet voor onszelf maar voor onze aarde.’

D E

V E R E N I G I N G

BioVak 2013 Gesprekken

op hoog niveau

Voor de derde achtereenvolgende keer slaan de BD-Vereniging, Stichting Demeter en Warmonderhof de handen
ineen om op de Biovak de biologisch-dynamische landbouw te presenteren.

Tekst: Luc Ambagts

Tekst: Luc Ambagts

Zo reageerde een van de deelnemers na het jubileumcongres
Levende Landbouwcultuur. Haar opmerking sluit precies aan
bij de intentie waarmee de Landbouwsectie in Dornach de
komende internationale landbouwconferentie wil organiseren: met het thema 'Allianties voor onze aarde' wil de organisatie aanmoedigen om onze specifieke biologisch-dynamische impuls in te brengen bij de actuele wereldvragen.
De grote vragen van dit moment vereisen samenwerking
met mensen die hetzelfde doel hebben als wij. Voor het
aanknopen van samenwerkingsverbanden zijn een sociale
basishouding en sociale vaardigheden noodzakelijk.
Aan de hand van concrete thema's zullen we die leren kennen en verdiepen. Voorbeelden van thema's die in de Alliantie-laboratoria aan bod komen staan op de pagina hiernaast.
Voor de eerste keer is er in het programma ruimte ingepland
voor bijeenkomsten van specifieke vak- en beroepsgroepen;
denk aan imkers, preparatenmakers, enz. Deze internationale landbouwconferentie, die al sinds 1925 jaarlijks wordt
georganiseerd, is een feest van ontmoetingen. De plaats bij
uitstek om contact met de wereldwijde BD-beweging aan
te knopen.
Voor info en aanmelding, zie pag. 8.
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Het BD-Demeterplein krijgt als thema 'Leren voor en door de landbouw'. Op hoog niveau zullen boeren in gesprek gaan met bezoekers. Ze geven antwoord op de vragen waar de BD-beweging voor
staat. Dit doen ze vanuit hun kennis en vaardigheden die ze zelf in de
landbouw hebben ontwikkeld. Het hoge niveau is letterlijk te nemen:
gezeten op hoog geplaatste scheidsrechtersstoelen vind je in het tumult van de beurs een rustige plek voor een één op één gesprek.
Het thema nodigt uit allerlei aspecten van scholing en vakontwikkeling te laten zien. Er zal aandacht zijn voor de verschillende opleidingen van Warmonderhof, voor BD-beroepsontwikkeling en Collegiale
Toetsing. Heb je vanuit jouw instelling, bedrijf of werk het idee dat
je op dit gebied iets te bieden hebt dat de moeite waard is onder de
aandacht te brengen, neem dan contact op met Luc Ambagts (luc@
bdvereniging.nl, 06 48017828). Er komt ook een speciaal workshop
programma. Kijk voor het programma daarvan op de website www.
bdvereniging.nl.
De Biovak 2013 wordt gehouden op woensdag en donderdag
23 en 24 januari in de IJsselhallen in Zwolle

Winterconferentie 2013

Thema: de toekomst van
BD-uitgangsmateriaal
Zet nu in je agenda: de winterconferentie van de BD-Vereniging vindt
plaats op 27 februari in Merksplas
(Vlaanderen) en 13 maart in Dronten
van 10 tot 17.30 uur met aansluitende maaltijd. Tekst: Isabel Duinisveld,
bestuurslid BD-Vereniging / Foto: Hans Sas

De zaden van de mosterd liggen knus in hun
houwtjes te drogen in de kas. Als Rick, één
van onze hulpboeren, klaar is met het blad
van het pad vegen en op de composthoop
brengen, gaat hij de zaden eruit halen. Uren
kan hij bij de ton zitten, houwtjes fijn wrijven bij de houtkachel. Als ik langsloop met
mijn kistjes vers gesneden veldsla, hoor ik de
zaadjes vallen in de ton: Ricketikketick. De
oogst is goed, we zijn volgend jaar weer verzekerd van een goede groenbemester. Dit is
een mooie afsluiting van een bijzonder jaar.

Er is al veel geschreven over de (on)mogelijkheden van biologisch-dynamisch uitgangsmateriaal, zoals in DP2012-4. We voeren vele discussies over GGO’s, F1-hybriden
en achteruitgang van de biodiversiteit. Om
ook in de toekomst over goed biologischdynamisch uitgangsmateriaal te beschikken
gaan we er BD-breed hard aan trekken. We
pakken de verantwoordelijkheid om, nu er
nog wat te bewaren valt, de energie te bundelen. Dat is hard nodig, want zoals René
Groenen, veredelaar van groenterassen van
de Groenen Hof, al zei: “Het spul verdwijnt
onder je handen.”
Iedere BD-boer heeft ermee te maken, ook
de veehouder. Je wilt er toch niet achter
komen dat het gras wat de koeien vreten
van oorsprong bij het zaadhuis Monsanto
vandaan komt? Dat gaan we toch niet laten
gebeuren met z’n allen? Tijdens de winterconferentie willen we diep ingaan op dit belangrijke thema met inspirerende verhalen,
een uiteenzetting van de vraagstukken en
verwerking tijdens kunst en muziek.
’s Middags gaan we echt aan het werk met
de vraag: “Wat wil ik zelf bijdragen en hoe
doe ik dat?” Dit onder inspirerende leiding
van (ervarings)deskundigen. Kortom een dag
vol inspiratie en mogelijkheden, ontmoetingen met anderen en last but not least: heerlijk BD-voedsel. Heb je nog steeds niks met
dit thema? Dan moet je juist komen!

Op de website van de BD-Vereniging vind
je (binnenkort) meer informatie. Meld je nu
al aan via info@bdvereniging.nl of 0321315937.

U I T

D E

V E R E N I G I N G

Levende
Landbouwcultuur

Bijna 300 boeren,
handelaren, verwerkers, consumenten,
journalisten en andere BD-fans kwamen 8 november
naar De Rode Hoed voor het congres
‘Levende landbouwcultuur’ ter gelegenheid van 75 jaar BD-Vereniging.
Tekst: Ellen Winkel, Andries Palmboom
Foto's: Dick Boschloo
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Niet op het platteland vond deze happening plaats, maar in hartje Amsterdam.
Daarmee zette de BD-sector letterlijk een
stap richting stadsmens: het is immers
de consument die de ontwikkeling van de
biologisch-dynamische landbouw nu een
nieuwe impuls kan geven.
Het was een vol programma met lezingen door Volkert Engelsman, Eric Goewie,
Machteld Huber, Kees Zoeteman en Jan
Schrijver met tussendoor workshops en discussie. Voorafgaand aan het diner was er

‘het feestblok’ van de 75-jarige BD-Vereniging met de boekpresentatie van De aarde
zal weer vruchtbaar zijn door Ellen Winkel.
In de pauzes en tijdens het buffet zoemde
het grote reüniegevoel rond. Lekker bijkletsen met al die bekenden die je al jaren niet
hebt gezien. Daar waren zelfs mensen uit
België, Duitsland, Engeland en Portugal
voor overgekomen. Hier geven we een impressie van de dag. Kijk voor een uitgebreid
congresverslag met een fotoreportage op
www.stichtingdemeter.nl.

Save Our Soils

Transformatie

Eosta-directeur Volkert Engelsman wees er
in zijn lezing op hoe belangrijk het is om de
bodemvruchtbaarheid te verzorgen: wereldwijd gaat jaarlijks 10 miljoen hectare landbouwgrond verloren omdat die zo is uitgeput
dat er geen landbouw meer mogelijk is. Eosta
gaat daarom van start met een meerjarige
campagne ‘Save our Soils’ om consumenten
bewust te maken van het enorme belang van
levende bodems voor de wereldwijde voedselvoorziening en het klimaat. De campagne
zal consumenten duidelijk maken dat biologische landbouw de ‘soilution’ is! En iedereen
kan ‘soildier’ worden en
op zoek gaan naar een
‘soilmate’. Volkert vertelde dat iedereen mee
kan doen: “Wip met een
schroevendraaier een tegel eruit, schilder er een
mes en vork naast en zaai
er tomatenplantjes onder
het motto ‘Saving our
Soil is Saving our Food’.”

Uit de lezing van Kees Zoeteman: “In mijn
ogen zijn de BD-boeren en -boerinnen de
voorhoede van de toekomstige landbouw,
zoals de BD-landbouw ook de afgelopen
75 jaar de conventionele landbouw steeds
heeft geprikkeld tot vernieuwing en transformatie.”
“Ik zie de rol van de BD-landbouw kort samengevat als wegbereider naar de nieuwe
economie, een pioniersstroming die wordt
gekenmerkt door het ontvankelijk samenwerken met de natuur, door lokalisering en
kleinschaligheid, door vrijheid in plaats van
geknecht worden door multinationals,
door een moderne vorm van geïnspireerde techniek in dienst van mens en
natuur. Tenslotte wil ik erop wijzen
dat op het moment dat de mensheid
op het punt staat een sprong in zijn
inzicht te maken er altijd verleidingen
komen om hem daarvan af te houden. Als verbinding met de krachten
in de natuur via de BD preparaten op
gang komt introduceert de industrie

de kunstmest en
bestrijdingsmiddelen. De uitvindingen brengen ons sneller
en makkelijker naar ons doel maar langs
een weg die ons dreigt te beroven van een
geestelijke ontwikkelingsstap. Ten diepste
ligt hierin de rol van de BD landbouw: het
wakker maken van het scheppende en bevrijdende vermogen in de mens en het ondersteunen met verantwoord voedsel van
hen die deze weg willen gaan.”
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Fijnzinnige landbouw
Tuinder Jan Schrijver van de Lepelaar begon
met een paar korte poëtische statements, liet
in het begin van zijn verhaal een doorlopende
'diavoorstelling' zien als beeldimpressie bij
zijn verhaal (zie foto op de cover) en eindigde
met muziek. Daarmee nam hij de zaal mee
naar de ‘fijnzinnige landbouw’, zoals hij de
werkwijze van de BD-boer beschrijft. Dit is
ook de titel van het boek dat hij met John
van der Rest heeft gemaakt en waarvan hij
de verschijning aankondigde (in de volgende

DP meer hierover). Jan hekelde de hijgerigheid en kortzichtigheid van de politiek en
vroeg meer aandacht voor de relatie tussen
goed voedsel en onze volksgezondheid. Wat
hem betreft mogen alle landbouwsubsidies
gestopt worden: juist de grootschalige en intensieve landbouwsystemen worden hiermee
bevoordeeld. Jan vertelde bevlogen over zijn
mooie vak: dat je iedere dag weer iets moois
waarneemt op het land.

De workshops
Bij de workshops gingen deelnemers in
twee- of drietallen aan de slag.

Mensenwelzijn?
A. de V. te A.: “Toen ik een en ander uitwisselde over dierenwelzijn kwam ineens de vraag
op wie eigenlijk van wie het welzijn verzorgt.
Verzorgt de mens het welzijn van het dier? Of
is het ook andersom? Ik moest eraan denken
dat sinds ik in mijn stadstuin een paar volken
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houd, een verwaarloosde hoek in onze tuin
opeens leeft. Dat voelt prettig.”

Eerlijke handel(ing)
A.P. te A.: “Bij ons ging het over eerlijke handel. Ik had mij erop ingesteld dat het over de
Grote Onderwerpen zou gaan, zoals ‘de Juiste Prijs’, ‘Fair Trade’ en ‘Duurzame Ondernemingsvormen’. Maar toen ik goed luisterde
kwam ik tot de ontdekking dat de essentie
veel dichterbij ligt: de eerlijke handeling. Die
is eerlijk als je je er thuis in voelt. Dan gaat
het om de handeling die je verricht met volle
overtuiging en met verstand, maar waar je
ook oprecht plezier aan beleeft.”

CO2-spiegel
C.M. te C.: “Pratend over bodemvruchtbaarheid kwam ik met mijn gesprekspartner op
het vrijwel onoplosbare wereldomvattende
CO2-probleem. De verrassing was dat ik mij
ging afvragen of daarin - behalve een probleem - ook een kans ligt. Welke spiegel
houdt het CO2-probleem ons voor? Wat heeft
de mensheid ervan te leren? Zullen toekomstige generaties terugkijken met het idee
‘Ach, toen had men dat nog niet door …’?”

Boekbespreking

De aarde zal weer vruchtbaar zijn
Uitgeverij AnkhHermes. 252 pag.
€ 19,95. Te bestellen bij de (digitale)
boekhandel en via www.bdvereniging.nl
Tekst: Andries Palmboom
Vijf jaar geleden ontstond het idee om bij
het 75-jarig jubileum van de BD-Vereniging
aandacht te geven aan haar pioniers. Het
boek De aarde zal weer vruchtbaar zijn is
daarvan het resultaat.
Schrijfster Ellen Winkel koos ervoor om
het in romanvorm te schrijven. Het boek is
daardoor geen recht-toe-recht-aan naslagwerk voor historische feiten. In die zin is
het niet compleet. Maar in andere zin is het
boek juist wel compleet, omdat in de literaire vorm sfeer en klank van bijna 90 jaar
BD-ontwikkeling tot uitdrukking komen. Dat
zit ’m in de markante verhalen uit het leven
van markante persoonlijkheden in markante
tijdsgewrichten (zoals de twee wereldoorlogen). Daar is wel degelijk een omvangrijke
research aan te pas gekomen …
Trefzeker beschrijft Ellen Winkel in de proloog

een sleutelscene. Middenin de oorlog komen
de toenmalige BD-pioniers bij elkaar voor een
aantal studiedagen in Zeist, daarbij aanzienlijk gevaar trotserend. Antroposofie en BD
zijn door de Duitsers verboden en er geldt
een samenscholingsverbod. Pioniers Klaas en
Mieneke de Boer verzinnen tijdens die bijeenkomst ondanks de grimmige omstandigheden een luchtig BD-lied op de melodie van
Bach’s Bauerncantate. Tijdens de afwas wordt
uitbundig gezongen: ‘…de aarde zal weer
vruchtbaar zijn’. Het lied blijft nog jarenlang
klinken, met name op Warmonderhof.
‘Trotseren en toch doorgaan’ – dat karakteriseert de BD-pioniers, en daarmee de hele
beweging. Dat maakt het een spannend
boek. Wat heeft er veel aan zijden draadjes
gehangen in die 75 jaar! Door de jaren heen
valt vooral Loverendale daarin op, maar ook
latere episodes rond verdeelcentra, zoals
Proserpina.
Zulk pioniersschap moet wel putten uit een
krachtige bron. Die bron is te herkennen in
hoe Marie Tak van Poortvliet geportretteerd
wordt. Ze bezat vele landerijen en in haar
Villa Loverendale in Domburg verkeerde
zij met de avant-garde van de toenmalige
schilderkunst, die op zoek was om het spiritueel wezenlijke tot uitdrukking te brengen.
Bovendien was Marie Tak van Poortvliet een
sociaal bewogen mens. Zij zette zich in om

bekendheid te geven aan de sociale driegeleding. Toen haar de berichten ter ore kwamen
over geesteswetenschappelijke landbouw
raakte dat bij haar zo krachtig een snaar,
dat ze besloot dat dát de landbouw was voor
haar landerijen. Daarmee was het zaad voor
de BD-beweging gezaaid, met als elementen: kunst (ook te lezen als ‘fijnzinnigheid’!?),
landbouw en samenlevingsstructuur.
Na lezing realiseerde ik mij hoe die elementen nog steeds ‘resoneren’. Het is Ellen
Winkel gelukt om dat literair te verklanken
in een verhaal dat doorloopt tot in deze
tijd. Dat werkt inspirerend en heeft dus toekomstkarakter. Een mooi geschenk voor de
75ste verjaardag van de BD-Vereniging.

Willy Schilthuisfonds
Het Willy Schilthuisfonds van de BDVereniging heeft de totstandkoming van
De aarde zal weer vruchtbaar zijn financieel ondersteund. Om zoveel mogelijk
initiatieven te kunnen ondersteunen die
bijdragen aan de ontwikkeling van biologisch-dynamische landbouw en voeding in Nederland, zijn schenkingen van
harte welkom op bankrekening 313786
ten name van Ver voor bd-landbouw, ovv
Willy Schilthuisfonds.
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Over het wezen van dieren
Toen Rudolf Steiner in
1924 de reeks van acht
voordrachten gaf, die we
nu

de

Landbouwcursus

noemen, zag de landbouw
er totaal anders uit dan
nu. Maar veel van Steiners
inzichten zijn tijdloos: ze
zijn nog steeds inspirerend
voor boeren, tuinders én
consumenten in onze moderne tijd. In een nieuwe
serie van acht columns
bespreekt Jan JC Saal inzichten uit de Landbouwcursus. De eerste column
over de achtste voordracht
stond in DP 2011-2.
De voordrachten staan in
bewerkte vorm op www.
warmonderhof.nl. Klik op
Hofleven en vervolgens op
Landbouwcursus
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Bij de achtste voordracht heeft Rudolf Steiner weer
een denkoefening voor ons in petto, wanneer hij
het wezen van dieren beschrijft. Het valt niet mee
om je voor te stellen wat hij vertelt: het voedsel dat
mensen en dieren eten gaat naar de hersenen. Maar
ledematen en stofwisselingsorganen worden niet opgebouwd uit wat er via voeding binnenkomt. Ze bestaan niet uit ‘aardse stof’, zoals de hersenen, maar
uit ‘kosmische stof’.
Het gebied van de kop bestaat uit aardse stof waar
kosmische krachten op inwerken. Hier zijn immers
belangrijke zintuigen gevestigd, waarmee we kosmische krachten waarnemen: we kunnen de kosmos
zien, horen en ruiken.
Bij het stofwisselingsgebied daarentegen hebben we
te maken met kosmische stof, waar aardse krachten
op inwerken. Deze krachten – zoals de zwaartekracht
- moeten door het spierenstelsel worden overwonnen, bijvoorbeeld als je gaat lopen.
Aards voedsel is vooral bestemd voor de hersenen.
“De kop is met name op de maag aangewezen, niet
de grote teen”, stelt Rudolf Steiner. Aardse materie
wordt vanuit de darmen naar de kop vervoerd en in
de hersenen uitgescheiden, die de grondslag vormen
voor het denken, voor het ik. In feite is deze materie
‘tot het eindpunt gebrachte darmmassa’, hoe gek dat

ook mag klinken. De darminhoud is in zijn processen
zonder meer verwant aan de hersenmassa. Je zou de
hersenmassa zelfs kunnen zien als een ontwikkelde
mesthoop.
Bij een mens wordt zoveel mogelijk van deze materie
in de hersenen afgezet en blijft er weinig in de ontlasting achter. Maar bij een dier, dat geen ik heeft, blijft
een aanzienlijk deel van deze materie achter in de
mest. Steiner beschrijft dat deze materie ‘wordende
ik-kracht’ draagt. Gewassen die hiermee worden bemest nemen die kracht op en dat maakt ze bijzonder
geschikt als voedingmiddel voor de mens.
In de voordracht ontstaat een prachtig beeld van de
bedrijfs-individualiteit:
• Grond en plantenwortels hebben aarde-kwaliteit
• Blad, stengel en bloem van de planten hebben
ether-kwaliteiten
• Bos, vruchten en dieren hebben astrale kwaliteiten
• De dierlijke mest brengt dan de grondslag voor het
ik van de bedrijfs-individualiteit.
Dat zijn de vier kwaliteiten die we ook bij een mens
zien: het fysieke lichaam, het etherlichaam, het astrale lichaam en het ik. Voor BD-boeren betekent dit dat
ze hun bedrijfs-individualiteit kunnen ondersteunen
door een gemengd bedrijf te voeren, zodat verschillende gebieden met elkaar in evenwicht zijn.

