Opening Heliopolis Universiteit
Sekem, een grote biodynamische

landbouwonder-

neming in Egypte, heeft
met de opening van de
Heliopolis Universiteit een
nieuwe mijlpaal bereikt:
het is de eerste universiteit met focus op duurzame

ontwikkeling

ter

wereld. Tekst: Dick Blokker
Al meer dan 30 jaar werkt Ibrahim Abouleish als antroposoof/
moslim in Egypte aan de bewustwording van onze verant-

woordelijkheid voor de aarde
en de samenleving. Nadat hij
als eerste de biologisch-dynamische landbouwmethode in
Egypte introduceerde, volgde
de oprichting van een vrijeschool, een medisch centrum
en nog vele bedrijven voor bijvoorbeeld de verwerking van
katoen of de vervaardiging van
geneesmiddelen.
Na een voorbereiding van ongeveer tien jaar werd op de
ochtend van 11 november de
grondsteen gelegd voor de Heliopolis Universiteit bij Cairo.
Hierbij waren meer dan honderd studenten aanwezig en
een groot aantal officiële genodigden, zoals professoren uit

Egypte en elders uit de wereld,
de vriendenkringen uit Europa
en nog vele anderen.
Het waarom van deze universiteit komt tot uitdrukking in de
tekst van de grondsteen: een
duurzame wereld met zorg voor
de aarde, de mens en de kosmos.
Wetenschap is meer dan intellectuele bagage. Wetenschap
wordt vruchtbaar wanneer de
mens zich vrij kan ontwikkelen
naar lichaam, ziel en geest.
Het was een verrassing dat die
middag ook de 35ste verjaardag
van Sekem werd gevierd in het
eigen openluchttheater van Sekem in aanwezigheid van meer
dan duizend medewerkers. In
1987 begonnen ze met de aan-

koop van een stuk woestijn ten
noordoosten van Cairo. Niet
ver achter de indrukwekkende
composthopen is de woestijn
nog steeds te zien. Je kunt je
bijna niet voorstellen dat een
mens ooit de moed heeft gehad
om op deze bodem met een visie op de toekomst te beginnen.
Het is mij duidelijk geworden, dat alles wat Sekem doet
voortkomt uit één visie zoals
is beschreven in de autobiografie van Ibrahim Abouleish*.
De oprichting van de universiteit is de kroon op zijn werk.
De universiteit staat open voor
studenten van buiten Egypte.
Daarmee laat Sekem zien, dat
zij er is voor de hele wereld.
Wij in Europa kunnen nog heel
wat van Sekem leren. Waarschijnlijk vindt in de herfst van
2013 weer een reis naar Sekem
plaats. Belangstellenden kunnen zich bij mij melden. Dick
Blokker, tel. 026 4431544, postbus 773, 6800 AT Arnhem.
* Sekem, Ontwikkelingssamenwerking in een nieuw perspectief, verkrijgbaar bij Vriendenkring Sekem voor €15
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Boekbespreking
De
dynamische
tuin

aan bod komt. Guurtje besteedt
veel aandacht aan de aarde en
de bodem en het maken van
compost. Onkruiden beschrijft
ze als ‘de zichtbare taal van de
aarde’. In het laatste hoofdstuk
legt ze uit hoe natuurkrachten
werken en hoe natuurwezens
overal werkzaam zijn.

Een praktische weg
naar bewustwording
Guurtje Kieft. Stichting
Zonnetuin, 2012
€ 27,50
excl verzendkosten
Tekst: Ellen Winkel
De dynamische tuin is het laatste boek dat Guurtje Kieft heeft
geschreven in een reeks van
drie. Na De mens tussen aarde
en kosmos (2010), waarin ze
schrijft over geestelijke krach
ten die op aarde werken, en de
werkagenda Het juiste moment,
die ze sinds 2011 jaarlijks uitgeeft, gaat dit nieuwe boek
over het praktische werk in de
tuin.
Het is direct duidelijk dat Guurtje er veel zorg aan heeft besteed om er een echt mooi boek
van te maken: met harde kaft,
groot formaat (A-4) en schitterende foto’s en illustraties.
Dat nodigt uit om lekker te bladeren: tekeningen van allerlei
bodemdiertjes, een bordje in de
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tuin met ‘de wormen verrichten hier het spitwerk’, closeups van gewassen, bloemen,
bijen, zelfgekweekte zaden en
bloeiende preparatenplanten.
En ook foto’s van hoe je compost maakt, van een ruigtehoop
waar wezels en bunzings kunnen wonen en van kunstzinnig
gevlochten wilgentakken.
Dit boek is dus vooral praktisch,
met tips over vruchtwisseling,
snoeien en het aantrekken van
natuurlijke vijanden. Maar wat
je in geen enkel ander tuinboek zult aantreffen: het eerste hoofdstuk gaat over het
ontstaan van de aarde en de
mensheid, zoals Rudolf Steiner
dat heeft beschreven. Deze uitleg geeft inhoud aan het begrip
‘levende aarde’, dat verderop

Bionext pleit voor een verbod
op het octrooieren van planten
en dieren.
Steeds vaker vragen grote bedrijven octrooi aan op erfelijke
eigenschappen van planten of
dieren. Hiermee wordt 'het leven zelf' geprivatiseerd.
Bionext, ketenorganisatie voor
duurzame, biologische landbouw en voeding, vindt dat veredelaars en boeren vrij moeten
kunnen beschikken over alle erfelijke eigenschappen van plan-

Voor mij als moestuinbezitter brengt dit boek me weer
op nieuwe ideeën. Dus dit jaar
heb ik het blad dat ik van ons
straatje heb geveegd, niet alleen op de composthoop gegooid, maar ook als mulchlaag
over een deel van mijn groentetuin verspreid.

ten en dieren voor de ontwikkeling van nieuwe rassen. Dit
vraagt om een aanpassing van
de Europese octrooiwetgeving.
Om hiervoor meer maatschappelijke steun te krijgen en zo
de politieke druk op te voeren,
start Bionext de campagne
'Hart voor biodiversiteit, geen
octrooi op leven'. Boeren en
burgers kunnen dit initiatief op
allerlei manieren ondersteunen,
zie www.bionext.nl/content/iksteun-hart-voor-biodiversiteit

Beste appel van NL

De Dalinco van BD-fruitteler
Harrie van den Elzen uit Zeeland
(NB) is uitgeroepen tot ‘Beste
appel van Nederland’. “Alsof je
in de zomer bijt”, zei één van de
juryleden. Harrie: "Mijn vrouw
Elliane en ik hebben onder andere Santana, Rode Topaz, en
Dalinco: dit zijn resistente ras-

sen die minder bespoten hoeven
te worden. We proberen een
ecologisch systeem te creëren
waarin natuurlijke vijanden tot
ontwikkeling kunnen komen.
Hoger gras tussen de bomen,
ingezaaide 'overhoekjes', een
paddenpoel en een vogelhotel
van nestkastjes tegen de wand

aan toe. Er is hevig gediscussieerd over elke druppel tabasco,
over wel of geen gemalen kikkererwten en hoe grof de wortel te raspen. Bij het proeven
van de eindresultaten kwam dit
recept (voor 8 kleine burgers)
als lekkerste uit de bus.
Ingrediënten: 250 gram geraspte wortel, een kopje havermout
(wellen in een kopje kokend
water), 75 gram grof gehakte
noten, 100 gram geraspte belegen kaas, 4 el peterselie, 2
eieren, 50 gram blauwe schim-

melkaas, 10 druppels tabasco,
peper en zout.
Maak hiervan de burgers en
voeg eventueel havermout en
of paneermeel toe om de juiste
dikte te krijgen. Maak ze niet te
groot anders vallen ze uit elkaar. Voeg toe of laat weg wat
u lekker lijkt. Bak op laag vuur
tot de burger goudbruin is en
het ei gestold is.

Phileen’s
column
KERSTDINER
Met de overvloed van kerst
komt onherroepelijk de wereldverbeteraar in mij boven.
Maar ik hou me in. Ik ben niet
zo iemand die bij het kerstdiner
roept: “Een vegetariër in een
PC-Hooft-tractor is milieuvriendelijker dan een vleeseter
op de fiets.” Ik moet er niet
aan denken. Ik ga ook niet betweterig uitleggen dat vier kilo
plantaardig eiwit nodig is om
slechts één kilo dierlijk eiwit te
produceren. En dat de teelt van
ons veevoer oerwouden ver-

woest en lokale boeren landloos maakt. Welnee, ik hou mijn
mond, want de sfeer bij het
kerstdiner moet wel goed blijven. Ik zet mijn gasten gewoon
de lekkerste vegetarische burger voor, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Nee
nog beter; alsof het een culinair
hoogstandje is. We hebben namelijk bij de kookworkshop van
de Vrouwen van Nu een Vegaburger bedacht. Zonder recept
zijn we aan het experimenteren
gegaan. Het ging er fanatiek

Phileen Meertens heeft met haar
man een biologisch-dynamisch
akkerbouwbedrijf in Hensbroek.
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van de sorteerloods, zijn enkele
voorbeelden van maatregelen.
Het snoeien van de bomen doen
wij anders dan onze collegafruittelers. Wij snoeien namelijk
voor tachtig procent in de zomermaanden, zodat zon en wind
het fruit mooi kunnen kleuren en
er geen grote wonden ontstaan
die de bomen kunnen infecteren met diverse schimmels. De
bomen zijn daardoor veel vitaler
dan bomen die in de koude natte
maanden worden gesnoeid. Dat
zien we terug aan de hogere opbrengst. Mijn lievelingsappel is
de Dalinco. En die nu is gekozen
tot beste appel van Nederland!"

lingsdagen op het programma.
De thema’s van deze bijeenkomsten zijn voorjaarsbloeiers,
grote huisdieren, vogels en
landschap. Hierbij zullen we
systematisch oefenen met het
verdiepen van de verbinding

met deze natuurfenomenen.
De bijeenkomsten zijn bedoeld
voor mensen actief in de NME,
maar zijn ook toegankelijk voor
natuurliefhebbers die hun verhouding met de natuur willen
verdiepen.
De docenten zijn Paul van Dijk,
Bas Pedroli, Frans Romeijn en
Ger van de Ven. De bijeenkomsten vinden plaats op Landgoed
de Reehorst in Driebergen op 2
mrt, 13 apr en 1 juni. De prijs
per dag is € 55 (€ 45 voor leden). Aanmelding voor 18 febr
bij Frans Romeijn 06-48728505
en op onze website www.actieveverwondering.nl.

kleine informatieve blokjes
tekst. Dit helpt voor de concentratie. Door de jaren heen is de
kalender onmisbaar geworden.

Prijs: € 19,50, verzendkosten
€ 6,75, ISBN 978 90 6720 537 5.
Bestellen kan via
www.kerckeboschboek.nl

Actieve Verwondering
De Werkplaats voor Actieve
Verwondering zet zich in voor
het vruchtbaar maken van de
fenomenologische
methode
voor Natuur en Milieu Educatie. Voor het voorjaar van 2013
staan er weer een drietal scho-

Sterren- en Planetenkalender 2013
Alweer een prachtige uitgave!
Daar zullen veel mensen blij
mee zijn. Het brede formaat,
het nachtblauw, het horizonsilhouet met ochtendgloren en
indrukwekkende sterrenkaarten
zijn vertrouwd. Alles is liefdevol
ontworpen, bovendien waarachtig en actueel. Iedere kaart
wekt interesse om zelf de hemelverschijnselen in de nacht
te gaan zien.
De frontpagina is meteen al
interessant. Jupiter doorloopt
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de kop van de Stier. Dit doet
zich trouwens nu al voor aan
de hemel! Jupiter en Mercurius
krijgen op kleine kaartjes aan
de achterzijde van de grote hemelkaarten extra aandacht in
het nieuwe jaar.
Liesbeth Bisterbosch heeft deze
uitgave rustig voor het oog gemaakt; het nachtelijk blauw is
verfijnd, overbodige lijnen zijn
weggelaten, de maancyclus is
voluit weergegeven en er zijn

>> zie elders in dit nummer

Bachbloesems
Het raakt me in mijn ziel. In het
weiland naast ons staat een
koe hartverscheurend te loeien.
Het is het klaaglijk geluid van
een dier dat hulp vraagt. Ze is
een Lakenvelder. Zwart met een
witte brede band om haar buik.
Duidelijk kleiner dan de roodbonte die er altijd lopen. Gisteren
liep haar kalf nog aan haar zijde.
Een stiertje. Ook met zo’n mooie
witte singel rond de buik. Gistermiddag hebben ze de kleine met
een paar man in een hoek gedreven om hem dan in een trailer af
te voeren. Naar een mestbedrijf
waar hij zal worden ‘afgemest’
voor het slachthuis. Als hij een
zij was geweest, had ze langer bij
haar moeder mogen blijven. Dan
was ze meer waard geweest. De
moeder loopt hem te zoeken en
is ten einde raad.
Ik voel haar verdriet in mijn
maagstreek. Ze kijkt me aan met
een doffe blik. Graatmager. Het is
me al eerder gelukt om een koe
aan de overkant te helpen met
Bachbloesem Rescue Remedie.
Ook deze koe was haar kalf afgenomen en stond al twee dagen
klaaglijk te loeien. Na wat druppels op een broodje was ze stil en
ging staan grazen!
Dit keer gaat het niet zo ge-

makkelijk. De koe verzet geen
stap naar de stukjes brood die
ik over de omheining probeer
te gooien. Ik zal het via de officiële weg moeten doen. Mijn
laatst gelezen boek ging over de
een-kind-politiek in China. Wat
dit betekent voor de moeders is
onbeschrijfelijk. De band tussen
moeder en kind is zo sterk en zo
natuurlijk.
Hij steekt net zijn voeten in zijn
laarzen als ik op de deur klop.
“Klaas, hebben ze gisteren het
kalf van die Lakenvelder opgehaald?”
“Hoor je het? Hoor je het? Ik
kwam terug van het ziekenhuis.
Ze hebben hem in die hoek gedreven. Het was niet makkelijk.
Ik kan dat niet meer. Mijn adem.”
“Klaas, ik heb iets om haar verdriet te verzachten. Maar ik kan
niet bij haar komen. Wil jij het
geven? Het is maar een klein
stukje brood.”
“Oh, wat is dat dan?” Hij kijkt me
aan alsof ik van Mars kom.
“Nou ja, ze wordt er wat rustiger
van. Je kunt het ook gebruiken
voor examenvrees en zo. Wij geven het aan een van de paarden
voor de hoefsmid komt.”
Tot mijn opluchting vraagt hij
of ik mee wil lopen. “Jie hebt

geen kinderen, maar jie kunt je
voorstellen dat als ze jie worden
afgenomen! Dat voel je hier.“
Hij wrijft met zijn vuist over
zijn hart. Mijn hart maakt een
sprongetje over zoveel empathie.
Ik wist het wel. Zo heb ik hem
vijftien jaar geleden leren kennen. Een gevoelig mens met oog
voor nuances in de natuur om
hem heen.
Hij zwaait zijn been over het
prikkeldraad en loopt op haar
af. Aarzelend neemt ze het aan.
Als hij weer teruggeklommen is,
zegt hij dat ze voorheen niet te
benaderen was. Ze loeit nog een
paar keer en wordt dan stil! Na
een paar minuten sjokt ze naar
de kudde in het andere stuk en
begint te eten. De transformatie
is verbazingwekkend.
Barta komt erbij staan en ik probeer ook aan haar het verhaal uit
te leggen. Ze mompelt wat over
volle uiers. Dat zal ongetwijfeld
ook meespelen. Maar een boerende buurman uit zichzelf laten
zeggen dat hij voelt wat de koe
doormaakt, is voor mij een geschenk. Ik geef hem het flesje. Er
lopen nog twee roodbonten wier
kalveren binnenkort weggaan.
Mieke Berry, 13 augustus 2012

Landjuweel bijeenkomst
Quadrupool
De Quadrupool Academie van
Jaap van Bruchem organiseert
het congres ‘Van industriële landbouw naar natuurlijke
landbouw, kan dat, levert dat
wat op?’ Met o.a. lezingen van
hoogleraar Edith Lammerts
van Bueren en melkveehouders Paul Blokker en Jan Dirk
van der Voort. Dagvoorzitter
Jan Diek van Mansvelt. Plaats:
Wageningen. Zie voor info en
aanmelding: www.nvlv.nl onder
agenda.
Vanaf januari

Biologische moestuincursus
Leuk een moestuin, maar hoe
begin ik? Kan ik eigenlijk ook
op mijn balkon moestuinieren? Is composteren nu echt
zo moeilijk als mijn volkstuinbuurman zegt? Biodynamisch
telen en permacultuur spreken
me aan, maar moet ik dan werkelijk in het holst van de nacht
opstaan om de aardperen te
poten!? Heeft u deze of andere
moestuinvragen? Alma Huisken
geeft cursussen en workshops
in Molenrij (Gr), Haarlem en
Nijkerk. Kijk op www.degroeneluwte.nl of bel 0595–491580.
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Vanaf januari

ECOtherapie
In januari start het centrum
voor ECOtherapie (opgezet door
Hans Andeweg) met de cursus
‘Scheppend leven’. Cursisten
maken kennis met de grondbeginselen van het energetisch
beheer van hun eigen huis,
tuin en bedrijf; én van henzelf.
www.ecotherapie.org
(Open
dagen vinden plaats in Driebergen op 15 dec. en in Amersfoort
op 16 jan.)
6 januari

BD-beleefdag
Wie doet mee met het maken
van vegetarisch compostpreparaat? Zelf meenemen: vijzel,
opbergpotje, flesje. Kosten: 15
euro incl. koffie, thee en soep.
Tijd: 14-18 uur. Opgeven vóór
4 januari bij Isabel Duinisveld, eemstuin@dds.nl. Adres:
Paaptilsterweg 7, 9982 XP, Uithuizermeeden
Vanaf 8 januari

Biologisch-dynamische
cursus
Stichting de Zonnetuin Alkmaar
start de biologisch-dynamische
cursus ‘Leven en werken op het
land en de tuin’. Guurtje Kieft
zegt dat wij een bemiddelaar
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kunnen worden tussen aarde
en kosmos. Dat wij ons kunnen
afstemmen op de Geestelijke
Krachten uit de planetensferen,
uit de werelden van de sterren
en de natuurkrachten in aarde,
water, lucht en vuur. Dynamisch
werken is innerlijke scholing,
beide benen op de grond, verbinding van hart en handen en een
helder bewustzijn op de kosmos!
Tien dinsdagavonden van 19-21
uur, van 8 januari t/m 12 maart.
Verenigingsgebouw ATV de Rekere, Helderseweg naast 63, Alkmaar. Kosten € 180. Inschrijving
bij Guurtje, 072-5159456.
Vanaf 12 januari

Koeien tekenen
In 3 koeien-schilderworkshops
(12 jan, 9 febr en 9 mrt) op de
BD-boerderij De Vijfsprong in
Vorden gaan we op zoek naar
het wezen(lijke) van de koe.
Tijd: van 11 tot 16 uur. Kosten:
€ 65 per keer, € 165 voor 3
zaterdagen, excl. materiaal.
We plannen ook workshops op
BD-bedrijven in NH en Drenthe.
Meer info www.atelierdebark.
nl.

ontwikkeling van BD-landbouw
in Dornach (Zw); meer info via
de agenda op www.bdvereniging.nl.

heeft in 2013 het thema ‘Allianties voor onze aarde’, zie
pag. 9

Vanaf 16 januari >>

Experimental Gastronomy

Training van 7 keer een dag
door Jaap Vermuë (zie pag.
18), waarbij de cursisten ervaring en vaardigheid opdoen om
hun werk of organisatie op een
nieuwe wijze vorm te geven;
www.bewustbedrijf.nl of bel:
06-13972355

Steinbeisser
Experimental
Gastronomy is experimentele
gastronomie: het ontdekken
van een nieuw perspectief op
hedendaagse eetrituelen. Al
het eten is lokaal en/of biodynamisch. De gasten maken
deel uit van een ervaring waar
gastronomie, filosofie, design
en performance samenkomen;
www.steinbeisser.org.

8-10 februari

Bewustzijn in bedrijf

Vanaf 17 januari

Puur koken

De Groene Kookacademie organiseert een kookcursus , waarin
de biologisch(-dynamisch)e en
vegetarische keuken centraal
staan op vijf donderdagen in
Amersfoort; www.groenekookacademie.nl.
23 en 24 januari >>

BioVak 2013

Jaarlijkse biologisch vakbeurs in
de IJsselhallen in Zwolle; www.
biovak.nl. Zie pag. 9
6-9 februari >>

BD-conferentie Dornach

13 -18 januari

Zukunft gestalten
Intensieve

cursusweek

over

De jaarlijkse internationale BDconferentie in het Goetheanum

13-16 februari

BioFach

Dé internationale biologische
vakbeurs in Neurenberg (D). Vorig jaar waren er 2400 stands,
waar 40.000 bezoekers op afkwamen uit 130 landen; www.
biofach.nl.
27 febr en 13 mrt >>

Winterconferentie
De winterconferentie van de
BD-Vereniging heeft dit jaar
het thema ‘De toekomst van
BD-uitgangsmateriaal’, zie pag.
10.

ik

Ik ben actief
voor de BD-Vereniging
Derk Klein Bramel, 59 jaar,
woont in Vorden, werkt als
beleidsadviseur bij Lievegoed Zorggroep

Vereniging: Als coördinator van de
landbouwsectie van de Antroposofische
Vereniging in Nederland (AViN) werk ik
mee in de bestuursvergaderingen van de
BD-Vereniging. Door de organisatie van de
Werkplaatsen en de jaarvergadering werk
ik aan de verbinding tussen antroposofie
en BD-landbouw.

Gebeurtenis: Bij de eerste samenkomst
van Stichting Demeter, BD-Vereniging,
AViN en Grondbeheer voor de organisatie
van het jubileumcongres, beleefde ik hoe iedereen vanuit zijn eigenheid inbreng heeft.

Enthousiast: Het gaat om authenticiteit
en samenhang. Een koe mag volledig koe
zijn: dat kan door hoe het hele bedrijf is georganiseerd. Met dat uitgangspunt heb je
een basisvoorwaarde voor een voedselproductie waar de grond steeds beter van wordt.
Ook actief zijn in de BD-Vereniging?
Bel of mail 0321 315937
info@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 en de
Antroposofische Vereniging in
Nederland.
Bestuur Albert de Vries
(voorzitter), Ruud Hendriks,
Marijke Preller, Isabel Duinisveld
Medewerkers bureau Luc
Ambagts (beleidsmedewerker),
Bram Gordijn (secretariaat en
boekhouding)
BD-beroepsontwikkeling
Beroepsleden die belangstelling
hebben voor intervisie,
coaching, bedrijfsbezoeken of
themagroepen kunnen contact
opnemen met Luc Ambagts op
het bureau.
Preparatenwerkgroep De
preparatenwerkgroep begeleidt
het maken van de biologischdynamische preparaten. Via
de website zijn preparaten en
materialen daarvoor te bestellen:
www.bdvereniging.nl.
Preparatenwerkgroep p/a

Stichting De Wederkerigheid,
Hoofdstraat 22, 3972 LA
Driebergen,
06-47235401 (voicemail),
preparaten@bdvereniging.nl.
BD-jong Activiteiten voor
en door jongeren t/m 33 jaar.
Voor info, neem contact op
met Marijke Preller: bd-jong@
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
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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
met het bureau.
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Toekomst zaaien
Tekst: Andries Palmboom
Plaats van handeling:
Doornik Natuurakkers bij Bemmel
Evenement: ‘Toekomst Zaaien’,
14 oktober, georganiseerd door Stichting
Demeter.
We stellen ons op langs het akkertje van 100 bij 80
meter; zeventig mensen aan de ene kant en ertegenover
nog eens zeventig. Heel gedisciplineerd gaat het er niet aan
toe, maar het is een mooie oktoberzondagmiddag en er heerst
verwachtingsvolle gemoedelijkheid - het gezellige geroezemoes van
schuchter aangeknoopte eerste gesprekjes, maar ook hartelijke begroetingen van bekenden.
Zojuist heeft ieder een promotiepetje (opdruk: ‘Toekomst Zaaien’) meegekregen,
gevuld met speltzaad. Zeventig mensen van de ene rij kijken naar de zeventig mensen aan de overkant. Dan pakt Louis Dolmans, boegbeeld van Doornik Natuurakkers, de
megafoon en geeft instructies. We moeten op het startsein de akker opstappen en al zaaiend
naar de overkant lopen, totdat we de ‘tegenliggers’ ontmoeten. “Zorg ervoor dat je samen op één
lijn blijft. En zaai voor je uit, breedwerpig”, schalt het over de akker.
Iedereen doet erg zijn best. Onze rij trekt mannetje-aan-mannetje op. Iemand merkt heel spits op dat
dit eerder ‘smalwerpig’ zaaien is. Het lukt redelijk om op één lijn te blijven lopen. Maar de gulste gooiers
zijn binnen de kortste keren door hun zaadvoorraad heen en moeten stoppen, terwijl de zuinige zaaiers nog
meters vooruit kunnen. Even is er verwarring, maar al snel liggen overal op de akker markeringen (“tot zover was
ik gekomen”) en wordt er nieuw zaad gehaald.
Ik blijk een zuinige zaaier te zijn. Tot dusver doseerde ik ‘sprenkelend’ het speltzaad over ‘mijn’ anderhalve meter breedte,
hoopvol berekenend dat ik de overkant ermee kon halen. Zonder het te merken ben ik tot de voorhoede gaan behoren.
Ineens ligt de akker in zijn volle breedte voor mij. Een gevoel van ruimte en vrijheid. De weidsheid daagt mij uit en triggert mij ook
fysiek. Geen ‘doserend sprenkelen’ meer, niks ‘smalwerpig’ zaaien! Als vanzelf maakt mijn arm een brede, gul-zwaaiende beweging.
Het zaad vliegt in een sierlijke boog naar de akker. Dit is pas zaaien - het oerbeeld ervan!
Later, terugkijkend op deze ervaring, blijft vooral het beeld mij bij van zaadkorrels, zwierend door de lucht, de toekomst in.
Ook een BD juweel insturen? Bel of mail met
Ellen Winkel, tel. 0858-771175.ellen@schrijfwinkel.nl

Teka Kappers, Zonnehoeve, Zeewolde (Flevoland)

Vertrouwde kwaliteit, nu
met Demeter keurmerk!
Bij de bereiding van Zuiver Zuivel Demeter gebruiken we biodynamische melk, van koeien die hun hoorns mogen behouden.
Zuiver Zuivel chocoladevla en vanillevla zijn vanaf nu Demeter
gecertificeerd.

Nu ook
verkrijgbaar
in 0,5 liter

Zuiver Zuivel Yomio is er nu ook in magere variant van Demeter
kwaliteit. Uiteraard met de heerlijke milde smaak die u van Yomio
gewend bent.
Samen met de natuur, puur van smaak!

www.zuiverzuivel.nl

NIEUW!
Magere
Yomio

