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Op 2 juli overleed zeer onverwacht op 61-jarige leeftijd
Henk Brandsma, biodynamisch
boer te Bolsward. Sinds de
tachtiger jaren was hij aangesloten bij de BD-Vereniging. Hij
was actief op velerlei terrein als
boerenbestuurder, zoals bij de
leveranciersvereniging van de
zuivelfabriek in Limmen, later
Campina, die werd opgericht onder de naam ‘De Groene Weide’.
Later werd dit ‘De Natuurweide’,
waar ook boeren van andere
fabrieken bij zijn aangesloten.
Ook hier zat hij aan de knoppen.
Als voorzitter van de FBBF, de
Friese bioboeren, was hij vertegenwoordiger in de Bioraad van
Biohuis, de landelijke koepel van
biologische boeren.
Bekendheid kreeg hij echter
vooral door zijn strijd tegen de
oormerken. Zo vanzelfsprekend
als het voor Henk was dat een
koe horens heeft, zo natuurlijk passen oorflappen daar niet
bij. Menige rechtszaak heeft hij
gevoerd, vaak tot het uiterste
getergd, om zijn dieren dat lot
te besparen. Dat deed hij samen met onder andere Thom
de Groot. Als een van de laatst
overgebleven weigeraars bleef
hij overeind, ondanks flinke kortingen op overheidssubsidies die
hun werden opgelegd.
Henk was een man met een

Henk Brandsma,
BD-melkveehouder

Principieel voor zichzelf,
begripvol naar anderen
grote belangstelling voor wat
zich in de wereld afspeelt, zowel
dichtbij als veraf. Afrika heeft
daarbij altijd een bijzondere
plaats gehad. Na zijn landbouwopleiding vertrok hij samen met
zijn vrouw Lamkje naar Kenia.
Van 1977 tot 1984 hielp hij daar
kleine boeren om hun levensstandaard wat op te krikken.
Toen ze eind 1983 vrij onverwacht een brief kregen van zijn
vader dat de ouderlijke boerderij
over te nemen was, stonden ze
voor een moeilijk besluit. Het leven in Afrika beviel hen namelijk
erg goed. Toch keerden ze terug
naar Friesland. De ervaring had
ze al geleerd dat het in de landbouw een andere kant op moest.

De keus voor BD was toen ook
redelijk snel gemaakt.
In de loop der jaren liet hij de gemakken van de moderne tijd niet
aan zich voorbijgaan: er kwam
een ligboxenstal met voercomputer en uiteindelijk een melkrobot. Dit alles maakte het voor
Henk en Lamkje (meestal kwam
je ze met z’n tweetjes tegen) een
stuk gemakkelijker om eropuit
te trekken. Dat deden ze graag.
Bijvoorbeeld om op andere bedrijven te kijken, vaak ook in
het buitenland. Andersom stond
bij hen de deur ook altijd open.
Open dagen, studiebijeenkomsten en preparaten maken, altijd
kon je bij hen terecht.
Henk maakte dus voor zichzelf

in zijn leven principiële keuzes
en handelde daar naar. Naar
andersdenkenden,
gangbare
collega’s bijvoorbeeld, toonde
hij echter begrip. Hij vond dat
je een ander moest vrijlaten
in diens keuzes, maar ging het
gesprek nooit uit de weg. In die
zin was hij een bruggenbouwer
die veel heeft betekend voor een
diervriendelijker en duurzamer
landbouw.
Jan Brandsma, BD-melkveehouder te Drachtstercompagnie

In DP2010-1 staat een interview
met Henk Brandsma. Het is na te
lezen via bdvereniging.nl/dp.
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Ingezonden brief
De koeienhoorn als voorraadvat
In Dynamisch Perspectief 20132 staat een interview met Irene
van de Voort over Remeker kaas
door Ellen Winkel. Hierin is onder
andere te lezen dat hoorns fungeren als een voorraadvat van
speeksel en dat koeien daardoor
efficiënter met speeksel kunnen omgaan. Eerst ben ik nogal
sceptisch over deze uitspraak
maar bij naspeuring op internet
ontdek ik verrassende perspectieven! Op diverse internetsites*
leer ik over de anatomie van
een hoorn: centraal in de hoorn

bevindt zich een beenpit die bestaat uit botweefsel en bekleed
is met botvlies en rijk doorbloede
huid waar hoornweefsel (massief) naar buiten toe wordt afgezet. Binnenin de beenpit is een
(vaak in kamers verdeelde) holte
die in verbinding staat met de
voorhoofdsholte van de koe en
bekleed is met hetzelfde epitheel
als van deze voorhoofdsholte.
Het fenomeen van een holte
in de hoorn die in verbinding
staat met de voorhoofdsholte
en (zo veronderstel ik) dus ook

(advertentie)

Farmers needed for a social
farming project in Italy
La Raia is a biodynamic farm that produces cereals, wine and
beef cattle. It also hosts a small Waldorf School, and offers
a home delivery service of organic and biodynamic foods to
local towns. The farm is currently looking for experienced
vegetable growers to start cultivating a garden for a growing
list of customers, and to be active in the formation of a group
inspired by Anthroposophy that unites farming, community
and cultural lives. Please contact Tom if you are interested:
tom@la-raia.it

2013-4 herfst 27

met de neus- en mondholte
van de koe opent allerlei perspectieven; misschien scheidt
het
voorhoofdsholte-epitheel
en dat van de hoornholte tijdens het graskauwen wel een
of ander slijm af, dat dan in de
mondholte terecht komt. Op de
website van Remeker kaas is te
lezen dat de hoorns fungeren als
voorraadruimte voor mineralen
die via het bloed kunnen worden
uitgewisseld bijvoorbeeld voor
enzymen in het speeksel van de
koe. Volgens mij is het de vraag
of mineralen, eenmaal afgezet in
het hoornweefsel weer terug in
het bloed kunnen worden opgenomen. Als ik de Landbouwcursus (4e voordracht) van Rudolf
Steiner goed begrijp, fungeert
het hoornweefsel van de koeienhoorn als een plek waar astrale
en etherkrachten die te maken
hebben met de spijsvertering

weer teruggekaatst worden het
lichaam in - een turbomotor om
verteringskrachten die verloren dreigen te gaan opnieuw te
gebruiken; een soort spiritueel
speeksel dus, afkomstig van de
hoorn. De diverse holtes in hoorn
en voorhoofd van de koe zou je
kunnen opvatten als een soort
luchtfiguur. Bij de onthoornde
koe is deze figuur dus flink ingekort, minder ruim, de koe is als
het ware meer verstopt in zijn
hoofd (vergelijk hierbij het gevoel van een verstopt hoofd bij
bijholteontsteking). In het essay
De koe en haar hoorns van Marije Klaver (zie stichtingdemeter.
nl) is te lezen welke gedragsveranderingen de onthoornde koe
vertoont.
*www.koeienmethorens.nl/p12.htm
en www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/haziallatok/ch05s02.html

Alco Carolus

Boekbespreking
Een pleidooi
voor echt koken
Michael Pollan, Een pleidooi
voor echt koken, Arbeiderspers,
415 pag., € 29,95
Tekst: Michiel Bussink
De Amerikaanse non en microbiologe Noëlla Marcellino maakt
al lange tijd Sint Nectaire, een
‘stinkkaas’ gemaakt met behulp
van roodschimmelbacteriën. De
inspecteur van de voedsel- en
warenautoriteit eiste dat zuster Noëlla haar ‘onhygiënische’
houten kaaston zou inruilen voor
roestvrij staal. Daarop maakte
de zuster twee porties kaas van
dezelfde melk: één in een roestvrijstalen ton, de andere in haar
eigen houten ton en besmette
beide porties opzettelijk met de
gevaarlijke E.coli bacterie. Vervolgens gebeurde precies wat
ze had verwacht, maar wat volgens de reguliere wetenschappelijke inzichten onbegrijpelijk
is: het roestvrijstalen vat zat vol
met de E.coli bacterie, de houten ton nauwelijks: de ‘goede’

bacteriën in haar ton schiepen
een milieu waarin de schadelijke
niet konden overleven.
Zuster Noëlla is er een uit de
stoet voedselbereiders waarbij
de Amerikaanse voedseljournalist Michael Pollan stage liep, als
onderdeel van zijn driejarige onderzoekstocht naar de betekenis van koken in onze westerse
samenleving. Daarvan doet hij
uitgebreid verslag in zijn onlangs verschenen zevende boek
‘Cooked, a natural history of
transformation’, in het Nederlands vertaald als ‘Een pleidooi
voor echt koken’. Zuster Noëlla’s
verhaal illustreert volgens Pollan dat generaties kaasmakers
onbewust ‘volksmicrobiologie’
bedreven, die goed werkte om
gezond te blijven. En dat juist
onze hoogtechnologische in-

dustriële voedselbereiding voor
grote problemen zorgt. De zuster mocht haar kaas mét houten
ton blijven maken en groeide in
de Verenigde Staten uit tot held
van de ‘fermento’s’: particuliere
bierbrouwers, zuurkoolmakers
en kaasbereiders.
‘Koken is niet een op zichzelf
staand proces, maar beslaat
een klein aantal technieken die
behoren tot de belangrijkste
die mensen tot nu toe hebben
ontwikkeld. Ze hebben ons veranderd, eerst als soort, en later
op het niveau van de groep, de
familie en het individu.’ Dat is
nogal wat, maar Pollan weet
die claim stevig te onderbouwen. Zo omarmt hij de theorie
van de antropoloog en primatoloog Richard Wrangham dat
we mens zijn dankzij het koken,
uitgewerkt in diens ‘Catching
fire: how cooking made us human’ (2009). Dankzij het vuur
kon voortaan een flink deel van
de spijsvertering buiten het lichaam plaatsvinden, eerst middels roosteren en later in kookpotten. Zo bleef energie over
voor de hersenen, die dan ook
steeds groter werden, en homo

sapiens kon ontstaan. Inmiddels zijn onze lichamen volledig ingesteld op bereid voedsel
en kunnen we niet meer terug:
‘raw foodies’ krijgen domweg
te weinig voedingsstoffen binnen, blijkt bijvoorbeeld uit het
feit dat van de uitsluitend ‘raw’
etende vrouwen de helft stopt
met menstrueren.
Maar als koken zo cruciaal is
voor ons mens-zijn, wat betekent het dan dat we steeds
minder koken?, vraagt Pollan
retorisch. Dat blijft niet zonder
gevolgen. Want voedsel dat in
fabrieken wordt gemaakt, is
vetter, zouter, zoeter. ‘Het zal
dan ook geen verrassing zijn dat
de afname van het thuis koken
gelijk opgaat met de toename
van zwaarlijvigheid en alle
chronische ziekten die samenhangen met een voedingspatroon.’ Bovendien heeft de teloorgang van het koken sociale
gevolgen: ‘De gedeelde maaltijd
is de plek waar onze kinderen de
kunst van het converseren aanleren en de gewoonten van de
beschaving verwerven: delen,
luisteren, hun beurt afwachten,
verschillen overbruggen, dis-
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Demeter Monitor 2012
cussiëren zonder irritaties.’
‘Een pleidooi voor echt koken’
bestaat uit vier delen, telkens
een voor de ‘belangrijkste transformaties van natuur in cultuur’,
die mooi blijken te corresponderen met de vier elementen: Pollan bekwaamt zich in het roosteren van een heel varken (vuur),
stoofgerechten (water), bakken
van zuurdesembrood (lucht), en
gisting en fermentatie (aarde).
Smakelijke, leerzame, gedegen
verhalen, met humor geschreven
én met een visie.
Een langere versie van deze
recensie verscheen 27/6/2013
in De Groene Amsterdammer, zie
ook www.michielbussink.nl

Het biodynamische areaal
(5031 ha) groeit, na jaren stagnatie, naar 10% van het totale
biologische areaal (53.782 ha).
Dit blijkt uit de Demeter Monitor 2012, die Stichting Demeter
heeft uitgebracht om trends en
ontwikkelingen in de biodynamische landbouw en handel
inzichtelijk te maken. Er zijn in
totaal 124 bedrijven bij Stichting Demeter aangesloten: in
Nederland 114 gecertificeerde
Demeter bedrijven plus 7 bedrijven in omschakeling en in
Vlaanderen 3 Demeter bedrijven. Biodynamische bedrijven
zijn over het algemeen zeer
divers en gemengd. Zo zijn er

naast de 26 boerderijen met
meer dan 35 melkkoeien ook
14 bedrijven die tussen de 7 en
30 koeien melken: een kleinere
tak die interessant is voor de
mestvoorziening, voor de zorg
en/of voor de kaasmakerij. Dat
het fenomeen ‘zorgboerderij’ is
ontwikkeld vanuit biodynamische boerderijen, is zichtbaar
in de cijfers: van alle Demeter
bedrijven houdt 29% (34 bedrijven) zich bezig met zorg. De
Demeter vleessector is klein met
160 kippen, 46 varkens, 509
runderen, 179 schapen en 15
kalkoenen. De reden is dat er in
2012 nog geen groot Demeter
gecertificeerd vleesverwerkend

bedrijf was en er daardoor geen
aanbieders waren om de natuurvoedingswinkels van Demeter vleesproducten te voorzien.
Het vlees van Demeter dieren is
via boerderijwinkels en bezorgdiensten wel verkrijgbaar. De
Demeter Monitor zal voortaan
jaarlijks verschijnen en staat op
www.stichtingdemeter.nl.

Naar de rechter vanwege octrooi op rode peper
Bionext start een officiële bezwaarprocedure bij het Europese Octrooibureau (EOB) tegen het onlangs aan Syngenta
verleende octrooi op rode peper. Het bedrijf krijgt hiermee
eigendomsrechten over alle
vruchten, zaden en planten van
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de peper- en paprikaplanten
(paprika is een soortgenoot van
peper) met een bepaalde insectenresistentie. Dit betekent een
enorme beperking voor andere
veredelaars. Syngenta heeft de
plant via normale, klassieke veredeling ontwikkeld vanuit uit-

gangsmateriaal uit de genenbank. Een bezwaarprocedure is
erg duur, maar het is de enige
manier om dit octrooi nog van
tafel te krijgen: eigenschappen
van klassiek veredelde planten
mogen niet octrooieerbaar zijn.
Bionext werkt samen met an-

dere organisaties in de coalitie
'No patents on Seeds'. Teken de
petitie op www.bionext.nl en
steun Bionext om de procedure
te financieren door een gift over
te maken op NL63 TRIO 0784
7840 00 t.n.v. stichting Bionext
o.v.v. ‘bezwaar rode peper’.

’t Goud van de koe
De kalender 2014 van de BDPluktuin op de Vijfsprong in
Vorden heeft als thema ‘Hoorns
en mest - 't goud van de koe’.
Elke maand levert een bekende
BD-er een kleine inhoudelijke
bijdrage over de kwaliteit van
het dynamische aspect in de BD.
In de kalender staan de mooiste
foto’s van de tuin (en van koeien
van de Vijfsprong). Verder biedt
hij informatie over het recept en
het gebruik van het Koevlaaienpreparaat, dat Maria Thun heeft
ontwikkeld. Op het achterblad
staan foto’s van kristallisatiebeelden van melk en bloed van
koeien mét en zonder hoorns.
De kalender vermeldt volle en
nieuwe maan, tijd van zonsop-

gang en- ondergang en de data
dat de maan in leeuw en maagd
staat (i.v.m. het gebruik van het
koevlaaienpreparaat). Kosten:
€12,50 excl. porto. Bestellen:
paint@atelierdebark.nl. Info:
www.bdpluktuin.nl

Het juiste moment
Voor de vierde keer heeft Guurtje Kieft van De Zonnetuin een
werkagenda voor land en tuin
samengesteld: ‘Het juiste moment 2014’. In de inleiding vertelt ze hoe mensen kunnen leren
zich bewust te worden van de
invloeden uit de geestelijke werelden van de planetensferen en
de sterrenwerelden. Bij elke dag
staat informatie over de stand
van zon, maan en planeten. Bij
elke week staat wanneer welke
werkzaamheden op land en tuin
gunstig zijn. Werken op de aangegeven tijden helpt om in een
zeer nabije toekomst bemiddelaar tussen hemel en aarde
te worden en leiding te kunnen
geven aan de natuurwezens en

de elementaren. De agenda kost
€ 17,50 en is verkrijgbaar in
natuurvoedingswinkels en (antroposofische) boekhandels of
te bestellen bij stichting@dezonnetuin.org. Bellen kan ook:
072-5159456.

ineens zijn er die vlinders, die
zo warrig rondfladderen. Om
dan plots feilloos op de bloem
te landen waar ze kennelijk een
oogje op hadden. En dan die
wormen. Onooglijke kruipers,
die je pas ziet als je een grasplag wegtrekt. Of herkent aan
hun vreemde poephoopjes, zo
kunstig in het gras gekringeld.

Dik en dun, kort en lang, rood,
blauw, wit…? Voorkennis is niet
nodig. Belangstelling voor de
natuur wel, en zin in onderzoek.
Je kunt de 2de bijeenkomst nog
instromen. Data: (8 sept), 13
okt, 24 nov, 2 mrt, 6 apr, 18 mei
en 29 juni van 10-12 uur. Locatie: ’t Haagje 1, Driebergen.
Info: www.iaot.nl

7 Zondagen Fenomenologie
Jan Diek van Mansvelt nodigt
de deelnemers aan dit fenomenologisch studiejaar uit
zich op allerlei manieren bezig
te houden met bijen, mieren,
rupsen of wormen. De beelden
die dan ontstaan hebben iets
te zeggen. Hoe kennen we de
honingbij? Honingzoet, bijensteken, trossen bijen in de

bomen, vruchtbare koninginnen, nutteloze darren, nijvere
werksters … En mieren: enge
steekdieren in het bos of soms
in de wei. Of je licht een steen
op in je tuin en ze beginnen
met hun enorme witte eieren
te rennen. Rupsen kennen we
vaak als bladwegvreters. De cocons zie je bijna nooit. En dan
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Veel studenten op Warmonderhof
Warmonderhof start dit jaar
met 45 leerlingen in twee eerste klas-groepen. Sinds de jaren
90 zijn er niet zoveel aanmeldingen geweest voor de BDlandbouwschool. Ook bij de

deeltijdopleiding, die in oktober
van start gaat, loopt het storm.
Daar gaan waarschijnlijk drie
groepen van start.
Aanmelden is nog mogelijk,
zie www.warmonderhof.nl.

Warmonderhof Avondklas
Warmonderhof is gestart met
‘De Avondklas’: openbare, inspirerende avondbijeenkomsten voor boeren, burgers en
studenten op het gebied van
biologisch(-dynamisch)e land-

bouw, voeding, zorg, ondernemerschap en landeigendom.
Het initiatief is een samenwerking tussen Groenhorst en
Stichting Warmonderhof. Iedere avond staat op zichzelf.

Op 30 oktober gaat Sebas Bos
in op ‘mensontwikkeling en
bedrijfsontwikkeling’. Maandag
18 november vertelt Ed Taylor
over: ‘Hoe was Rudolf Steiner
als mens’.

Power op introductieweek
van Warmonderhof.
Foto: Do Veltman

Bij kweekvlees komt er geen
levend dier meer aan te pas, alleen een stamcel. De stamcellen
van bijvoorbeeld een varken kun
je in het laboratorium laten uitgroeien tot varkensspierweefsel,
en met de 3D-printer maak je er
een varkenshaasje van. Het kan
ook met koeien, konijnen, alle
andere dieren en misschien ook
wel met mensen. Het probleem
met laboratoriumvlees is dat
mensen het niet willen eten, ondanks de eufemistische naamgeving, zoals ‘boeuf du profes-

seur’ en ‘happy meat’. Ideaal
voor de 3D-printer dus, dacht ik
zo. Je vult je 3D-printer met het
gewenste kweekvlees en je print
je eigen biefstuk, kipfilet of kangoeroe-steak. Misschien kunnen
ze in de toekomst de techniek
ook voor planten gebruiken. Als
het met dieren kan, moet het
ook met aardappel, groente en
fruit kunnen. Ik denk dat ze ooit
wel uitvinden hoe je in het laboratorium appelvruchtvlees laat
groeien, of kiwi’s, banaan, noem
maar op. Als je dan zin hebt

in bijvoorbeeld abrikozen, dan
koop je in de supermarkt een
zak abrikozen-printervulling en
je print de vruchten die je nodig
hebt. Op elk aanrecht staat een
3D-printer naast het Senseoapparaat. Dan denken de kindjes
van de toekomst dat eten uit de
printer komt en hebben ze nog
gelijk ook. Ik hoop van harte dat
mijn toekomstvoorspelling niet
uitkomt.
Phileen Meertens heeft met haar
man een biologisch-dynamisch
akkerbouwbedrijf in Hensbroek.

Zie www.warmonderhof.nl.

Phileen’s column
3D PRINTER

Het is natuurlijk altijd gewaagd
om de toekomst te voorspellen,
maar ik ga het eens proberen.
Het gaat over de 3D-printer en
kweekvlees. Met een 3D-printer
kun je een pistool printen als
je er een vulling van plastic in
doet. Het schijnt dat je er ook
een biefstuk mee kunt printen,
als je vleeskorreltjes in de printer doet. Maar vlees eerst malen
om een biefstuk te printen is
natuurlijk een rare omweg. Dat
is ook niet nodig want er bestaat tegenwoordig kweekvlees.
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Jaarcursus BD-landbouw op Kraaybeekerhof
Vegetarisch
compostpreparaat
Elk jaar in de maand november organiseert Guurtje Kieft
de preparatendagen van de
Zonnetuin. Een hele dag van
10-16 uur staat in het teken
van verdieping én het zelf vervaardigen van het vegetarisch
compostpreparaat. Zes planten
zijn op de juiste constellaties
reeds geoogst en gedroogd en
worden in vijzels ritmisch verwreven tot een plantenpoeder. Centraal staat daarbij het
zoeken naar een persoonlijke
verbinding met de Geestelijke
Krachten uit de planetensferen.
Een mooi ritueel gebeuren. U
bent welkom op 10 of 17 november. Kosten: € 40 pp incl.
ingrediënten, excl. consumpties. Locatie: Clubgebouw A.T.V.
de Rekere Helderseweg naast
63 te Alkmaar. Tijdig reserveren
gewenst, twee of meer medewerkers van BD-bedrijven kunnen overleggen over korting op
de kosten. Aanmelden bij Guurtje, 072-5159456 of mailen
naar stichting@dezonnetuin.
org.

In de Jaarcursus BD-landbouw,
voeding en voedingskwaliteit
leren deelnemers zich (nog
meer) bewust te worden van
het levende aspect van voeding
en hoe je dit kunt verzorgen;
als consument, als winkelier, als
kok of als boer. De biologischdynamische landbouw is de methode bij uitstek die het levende
aspect van voeding verzorgt. De
inhoud van het begrip ‘innerlijke voedingskwaliteit’ (dat te
maken heeft met groeiprocessen, vitaliteit en levenskracht)
zal gedurende het cursusjaar
steeds meer inhoud krijgen.
Deels vanuit de theorie (de an-

troposofische wereld- en mensvisie), deels vanuit de praktijk
(ruiken, proeven en voelen van
producten en gewassen uit diverse landbouwmethodes).
Deze jaarcursus geeft een indruk van de grote cultuur- en
maatschappijvernieuwende
potentie die biologisch-dynamische landbouw in zich draagt
en geeft handvaten om zelf actief aan de slag te gaan met het
geleerde. Aan bod komen oa:
de vier natuurrijken (mineralen,
planten, dieren en mensen);
beginselen van de zaadteelt
en het verschil tussen zaadvaste en hybride gewassen;

thema’s uit de antroposofische
voedingsleer, inclusief een
kookles;
elementaarwezens;
diverse ervaringsverhalen uit de
praktijk; het bedrijfsorganisme
van een (boeren)bedrijf; een
stage van vijf werkdagen. Iedere cursusdag begint met een
muzikale opmaat. Docenten:
Joke Bloksma, Edith Lammerts
van Bueren, Petra Essink, Annemieke Grimbergen, Hanneke
Gordijn, Ruud Hendriks, Arjen
Huese, Michiel Rietveld, e.a.
Data: 10 blokken van vrijdag en
zaterdag vanaf 24 en 25 januari. Info: www.kraaybeekerhof.nl.

Scholingsdagen Actieve Verwondering
De ‘werkgroep voor Actieve
Verwondering’ organiseert weer
vier scholingsdagen. Deze zijn
bedoeld voor zowel beginnende
als gevorderde natuurliefhebbers, die op zoek zijn naar een
fenomenologische toegang tot
de natuur. Hierbij oefenen we
met onbevangen waarnemen
en actief verinnerlijken, als weg
om tot een bewuste en doorleefde verbinding met de natuur
te komen.
De eerste dag heeft als thema

‘de herfst’ met bijzondere aandacht voor de vormentaal van
paddenstoelen, zaden en vruchten. Op de tweede dag houden
we ons bezig met het tot spreken brengen van de wintergestalten van bomen. De derde
dag is gewijd aan de vogels:
hun zang, vlucht en uiterlijk. Op
de vierde dag ten slotte staat
het vinden van een toegang tot
de gebaren van de plantenwereld centraal. Docenten: Wolter
Bos, Paul van Dijk, Frans Ro-

meijn en Ger van de Ven. Data:
12 okt, 1 feb, 17 mei en 21 juni.
Locatie: Landgoed de Reehorst.
Kosten: € 50. Opgave (uiterlijk
2 weken van te voren) en info:
Frans Romeijn, 06-48728505.
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>> zie elders in dit nummer
8 sept – 29 juni >>

7 Zondagen
Fenomenologie

Veel beleven met bijen, mieren,
rupsen en wormen. Zie pag 30
30 okt, 18 nov >>

Warmonderhof Avondklas
Lezingen voor boeren en burgers, zie pag 31
Alle zondagen van oktober >>

Toekomst Zaaien

Samen graan zaaien op een BDakker, zie pag 9
8 oktober

Bio-congres
Gezond Gegrond
Bionext en Triodos Bank organiseren het bio-congres met o.a.
hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell. Hij belicht
oorzaken en mogelijke oplossingen van actuele gezondheidsvraagstukken in relatie tot
voeding. Welke rol speelt de
biologische sector hierin? Info:
www.bionext.nl
10 okt, 14 nov, 12 dec >>

Excursies bedrijfsindividualiteit
Op zoek naar het eigen karakter
van een BD-bedrijf, zie pag 8
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12 oktober

Granen

Kookworkshop met Ilse Beurskens-van den Bosch in Heerhugowaard. Waarom kunnen veel
mensen granen slecht verteren?
Wat had Zarathoestra voor ogen
toen hij granen veredelde? Elk
graan heeft zijn eigen kwaliteit.
Dit gaan we ook fenomenologisch onderzoeken. We gaan
aan de slag met een graanmolen en recepten die de granen
goed verteerbaar maken. Info en
opgave: 072-5644752 of contact@voedsaam.nl
12 okt, 1 febr, 17 mei, 21
juni >>

Actieve verwondering
Onbevangen waarnemen in de
natuur, zie pag 32
Vanaf 12 en 13 okt

Gevoel voor humus
De cursus ‘humisme’ biedt handvatten om de bodemvruchtbaarheid te herstellen zonder hem
elders te plunderen. Door: Marc
Siepman. Locaties: 12,13 okt in
Wageningen, 9,10 nov in Amsterdam, 16,17 nov in Tilburg,
7,8 dec in Gent, 14,15 dec in
Eindhoven, 11,12 jan in Den
Haag. Info via cursus.gevoelvoorhumus.nl.

10 en 17 november >>

2014, week 2 t/m 8 >>

Vegetarische
preparatendagen

Workshop Elementaire
Landbouw

Samen compostpreparaat maken op de Zonnetuin, zie pa 32

In deze 7-delige workshop
door Hans Bruinsma worden
de kwaliteiten van gewassen
en rassen herkend aan de hand
van een wereldwijd landbouwgewassensysteem.
Resultaat:
betere vruchtwisseling en betere grondbewerkingstijden en
gem ca. 30% bruto tot 60%
netto opbrengstverbetering door
snellere groei, meer kwaliteit
en meer gewasgezondheid. De
methode is gebaseerd op 30 jaar
onderzoekservaring en toetsing
op landbouwbedrijven vanaf
2005. Data: 1x per week in week
2 t/m 8. Kosten: € 695,- excl.
BTW. Opgave: info@agrikos.nl
of Stichting Agrikos, Veldlaan
44, 3737AR Groenekan. Info:
www.agrikos.nl/advies_begeleiding of 030-2257505

15 november

Benefietcongres
In de prachtig vernieuwde
Orangerie van Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen vindt
een benefietcongres plaats ten
behoeve van Landgoed Kraaybeekerhof. Het thema is 'Grond
onder ons bestaan' - met inspirerende sprekers en een smaakvol diner. Tijd: 14-22 uur. Info
volgt op www.kraaybeekerhof.nl
23 november

Koken met aandacht
Kookworkshop met Ilse Beurskens-van den Bosch in Heerhugowaard. Er wordt vaak gezegd:
'Deze maaltijd is met liefde bereid. En dat proef je.' Maar wat
proef je dan? Het is belangrijk
dat een maaltijd ook in liefde
ontvangen wordt. Hoe doe jij
dat? En hoe wordt dat in andere
culturen gedaan? Info en opgave: 072-5644752 of contact@
voedsaam.nl

Vanaf 25 januari >>

Jaaropleiding BD-landbouw
Op Kraaybeekerhof, zie pag 32

wij

colofon

wij zijn actief
voor de BD-Vereniging

DYNAMISCH PERSPECTIEF
2013 - HERFST - nr 4
Dynamisch Perspectief is het
ledenblad van de BD-Vereniging
en verschijnt 5x per jaar. ISSN
1389-7438.

Joris van der Kamp, 33 jaar en Juliane
Haufe, 31 jaar, wonen in Hemmen en
maken films

Voor vragen over lidmaatschap of
over het opsturen van Dynamisch
Perspectief, bel het bureau:
0321-315937

Vereniging:

Redactie Ellen Winkel
(hoofdredacteur), Luc Ambagts,
Andries Palmboom, Wim Goris,
Gineke de Graaf.

Voor Warmonderhof en

voor de BD-Vereniging maken wij korte
filmpjes van jonge boeren in heel Europa die een bedrijf hebben gestart of
overgenomen. Die zijn straks te zien op
future-farmers.net.
Gebeurtenis: Bij Hofgemeinschaft Heggelbach zaten we meteen aan tafel bij
de bespreking over de overname en de
financiën. Dat was heel open
Enthousiast: In de BD-landbouw wordt
al heel veel gesproken over bedrijfsopvolging. Daar lopen ze voorop. Als je de boeren ontmoet zie je zoveel verschillende
mogelijkheden, zoveel mensen die iets

Sluitingsdatum kopij
30 oktober, agendaberichten
18 november. DP2013-5
verschijnt 14 december. Heb je
ideeën voor artikelen? Overleg
met Ellen Winkel, ellen@
schrijfwinkel.nl of tel. 0858771175. De redactie houdt
zich het recht voor stukken in
te korten, te bewerken of te
weigeren.
Copyright BD-Vereniging.
Overname van artikelen alleen
met voorafgaande toestemming
van de redactie.
Coverfoto De varkens op
Overesch. Foto: Overesch

nieuws beginnen

Vormgeving Fingerprint,
Witzenhausen DE, Gerda Peters

Ook actief zijn in de BD-Vereniging?
Bel of mail 0321 315937
info@bdvereniging.nl

Druk HSGB Grafimedia, Tiel

ledenservice

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 Piet van IJzendoorn
(voorzitter), Ruud Hendriks,
Marijke Preller, Maria van Boxtel
(aspirant-lid), Derk Klein Bramel
(aspirant-lid).
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.
BD-preparaten De
preparatenwerkgroep heeft
haar werk overgedragen
aan Gineke de Graaf. Via de
website bdvereniging.nl zijn de
BD-preparaten en materialen

daarvoor te bestellen. Het kan
ook rechtstreeks bij Gineke:
Kokkestraat 8, 5081 CN
Hilvarenbeek, groengraaf@gmail.
com, 06-47235401 (voicemail)
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
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
met het bureau.
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In april 2013 bezocht Wim Goris voor de tweede keer Angus McIntosh, BD-boer op Landgoed Spier (700 ha) in Stellenbosch, Zuid
Afrika (zie DP2010-4). Hij en zijn werkers zijn al jaren bezig om
de arme grond weer vruchtbaar te maken, omdat vorige eigenaren
een deel van de bovenlaag hadden afgegraven. Bijna 300 ha is nu
BD. Tekst en foto: Wim Goris
Ik bevind me bij Spier Wine Farm (1692), een toeristische trekpleister,
bekend om zijn wijnproeverij, BD-groenten in het restaurant, kunst
en cultuur. Vanaf kilometers afstand kijk ik uit over het golvende terrein van het landgoed. In de verte herken ik de tien mobiele kippenhokken van Angus. Zij staan op een rijtje, als kleine schilden in het
landschap, met witte spikkeltjes rondom. Het is alsof ik kijk naar de
complexe dansvoorstelling die bodemontwikkeling heet.
Eerst verschijnt het werkvolk ten tonele, zij zaaien vele soorten nieuwe grassen en kruiden. Die groeien in zon en regen, rust en stilte. Op
een goede dag trekken de werkers een vierkant kamp op. Kort erna

j u w e l e n

komt een kudde Hereford, Limousin en Angus koeien gretig binnenstampen. Dezelfde middag nog schuift het koeienkamp door naar het
volgende blok, nu buiten mijn zicht aan de andere kant van de heuvel.
De koeien laten een leeggevreten veld achter, met urine en mest. Op
dagen afstand, achter de koeien aan, komen tien mobiele kippenhokken aangerold, als een colonne zigeuners op doortocht. Duizenden
kippen genieten van alles wat eetbaar is in de opgedroogde koeienmest en voegen hun eigen mest aan de grond toe. Daar komen de
werkers weer aangelopen. Zij halen de eieren uit de leghokken en
maken de wagens klaar voor de volgende rit. Weer dagen later schuiven kuikenrennen over het terrein dat de hennen hebben verlaten. De
kuikens maken het werk af, met kleine snaveltjes en kleine pootjes.
De grond ligt bewegingloos, klaar voor de volgende ronde. Tussendoor
schuifelen de slagers met hun lange messen! Want koeien en kippen
hebben geen eeuwig leven. De choreografie van deze voorstelling is
in handen van Angus McIntosh.
www.spier.co.za/farm/our-approach

Bodemontwikkeling
als landschappelijke kunst

Ook een BD juweel insturen?
Bel of mail met Ellen Winkel,
tel. 0858-771175.
ellen@schrijfwinkel.nl

Met Zuiver Zuivel gaat u een stap verder:
• niet gehomogeniseerd
• zuivel van koeien
met hoorns
• gesloten kringloop
in de regio

