Kunst en Koe
Kunstenaar Herman Smith wil
dat kunst en landbouw elkaar
inspireren. Daarbij denkt hij aan
de uitspraak van Goethe: als
kunst en wetenschap elkaar bevruchten, krijg je de religie vanzelf. Vanuit deze gedachte is
het jaarlijks terugkerende evenement ‘Kunst en Koe’ geboren.
Herman’s expositie ‘Korenschoven’ werd 13 oktober feestelijk
geopend bij Hoeve de Horizon
van Jan en Marianne de Veer
in Middenmeer. Langs de wand
van de voormalige koestal
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hingen de verschillende schilderijen van korenschoven op
een rij. “Ze zweven, ze hebben
iets hemels”, zei Jan Diek van
Mansvelt in zijn inleiding. Ellen
Winkel, die daarna een lezing
hield over Landbouw en Kunst,
zag het graan als zonnestralen.
‘Het Oude Egypte had een zonnecultuur’, schreef Herman er
later over. ‘Ik heb de schoven
daar alle tien op een rij naast
elkaar opgehangen als de zuilen van een Egyptische tempel.’
Voor Herman, opgevoed met de

Hervormde Kerk, is er ook een
link met het Bijbelverhaal over
Jozef in Egypte die de dromen
van de farao weet te duiden,
over zeven magere korenaren
die zeven vette aren verslinden. ‘Op het veld bij mijn atelier
stond de haver overal om mij
heen. Als verbeeldde het veld de
graanschuren van Egypte.’
Op 2 februari wordt de expositie Korenschoven weer afgesloten met een bijzondere dag op
Hoeve De Horizon. Jan Diek van
Mansvelt houdt een lezing als

opmaat voor de vertoning van
de film The real dirt on Farmer
John. Hij zal hier ontwikkelingen in de landbouw en de kunsten naast elkaar zetten - een
zoektocht naar balans tussen
opdelen en heel maken. De film
over het levensverhaal van boer
en kunstenaar ‘Farmer John’
toont volgens Jan Diek een
aangrijpende versie van deze
zoektocht, een uitdagende Ubocht van opdelen naar heel
maken, ‘een prachtig voorbeeld
van geïntegreerde creativiteit
- landbouw als ecologisch, sociaaleconomisch en cultureel
kunstwerk’. Er volgt een vraaggesprek en discussie onder leiding van Jan Diek van Mansvelt
en Herman Smith en tussendoor is er erwtensoep.
In april zal de expositie 'Graanschoven' de feestelijke opening
opluisteren van de nieuwe
schuur van BD-tuinderij De Lepelaar van Jan Schrijver en Joris
Kollewijn te Sint Maarten.
Info en aanmelden:
Marjan Boontjes, 06.515.09.775,
www.hermansmith.nl,
www.dewisseling.nl

Boekbespreking
Bijen en
winterkoning

Dit keer brengen we twee kleine
boeken onder de aandacht: De
Winterkoning, geschreven door
Wolter Bos en getekend door
Chris van der Most en Light en
Darkness in the heart of the bee
hive, geschreven en getekend
door Edwina Brinckmann-Rouffaer. Wat de boekjes gemeen
hebben: ze bestaan voor de helft
uit tekst en de andere helft uit
tekeningen. En de makers moeten eindeloos veel uren hebben
besteed aan het waarnemen van

respectievelijk winterkoninkjes
en bijen.
Wolter Bos schetst in woorden
hoe de winterkoning zingt, zich
beweegt, nesten bouwt. Hij
beschrijft zijn kleur, zijn vorm,
zijn neigingen. Met zijn schetterende zang en driftige bewegingen houdt het kleine vogeltje
van holletjes dicht bij de grond.
Zijn Latijnse naam, Troglodytes,
betekent holbewoner. Een winterkoning heeft een bijzondere
kwaliteit: hij brengt dynamiek op
plaatsen waar het leven verstard
is. De serie tekeningen van Chris
van der Most brengen dit karakter natuurgetrouw in beeld.
Imker Edwina Brinckmann kiest
voor haar tekeningen en teksten
een ander perspectief: ze kruipt
als het ware in de huid van de
bij, loopt met de andere bijen

mee de bijenkast in en tekent
met houtskool wat ze daar ziet,
om te beginnen het licht dat
door de vliegspleet de donkere
ruimte binnenstraalt. Ook stelt
Edwina zich vragen, bijvoorbeeld hoe het voelt wanneer
een larve verpopt tot bij. Zou die
metamorfose pijn doen? Terwijl
ze zich inleeft en tekent, beleeft
ze het antwoord.

De Winterkoning (2012) en de
eerdere delen van deze reeks
(De Koolmees, De Roodborst en
De Ekster) zijn verkrijgbaar via
antroposofische boekhandels
à € 9,95 (info via wolterbos@
zonnet.nl).
Light and Darkness (2013; geschreven in het Engels) is te koop
via info@kleinebijdrage.tk voor
€ 9,50 (excl verzendkosten).
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De mens en zijn natuur

Meebewegen met
de maan en de planeten
In de Sterren- en planetenkalender 2014 van Liesbeth
Bisterbosch krijgen de maan
en Saturnus extra aandacht.
De maan staat de ene keer zo
hoog en een paar weken later
zo laag. Hoe kan dat zo snel
veranderen? Het vernieuwde
maanoverzicht laat zien hoe
de maan al binnen een paar
weken daalt van haar hoogste
naar haar laagste hemelboog.
De maan kunnen we gebruiken
als wegwijzer voor het zelf ontdekken van de planeten en de
dierenriembeelden aan de hemel. Het opvallende licht bij de
maansikkel is meestal Venus, de
hemelkaarten en het kalendarium laten zien of dat deze keer
ook het geval is.
Van de gang van Saturnus tussen de sterren, in 2014 in de
Weegschaal, zijn er unieke afbeeldingen. Deze helpen het ge-
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beuren aan de hemel te volgen,
de bijzondere gang van Saturnus
wordt ervaarbaar. Twee samenstanden vinden in de tweede
helft van augustus plaats. Saturnus en Mars zijn beide op
weg naar de ondergaande zon;
de weg van Venus doorkruist het
pad van Jupiter.
Het
harmonische
kleure
nsamenspel in de nieuwe
Sterren- en Planetenkalender,
vooral het gebruik van goud
en zilver en warme kleuren in
de wintermaanden, nodigt uit
het gebeuren aan de hemel te
volgen.
De kalender (€ 19,95) is verkrijgbaar in boekhandel of natuurvoedingswinkel en te bestellen via www.kerckeboschboek.
nl. Kijk voor veel informatie over
kosmos, mens en aarde op www.
liesbethbisterbosch.org.

‘De mens en zijn natuur, een
onderzoek in vier jaargetijden’
is een cursus in vier seizoenen,
waarin deelnemers het verband
onderzoeken tussen de bodem,
het gewas, de maaltijd, het ondernemen en het bewustzijn.
Docenten zijn BD- tuinder Jan
Weijsenfeld, (zie pag 27) en
kunstenaar en docent Bart Keer.
Vier vrijdag-bijeenkomsten, elk
seizoen één, starten om 16.30
uur met waarneming van bodem en gewas. Hart vormt een
biologisch-dynamische maaltijd, daarna onderzoeken we het
verband tussen het boekhoudkundig jaar van de ondernemer
en het jaarritme in de natuur,
waarbij ook voedingskracht, het
menselijk organisme, sociale

vraagstukken en achtergronden bij de jaarfeesten een rol
spelen. Op vier tussenliggende
donderdagavonden zal intervisie centraal staan, vanuit een
persoonlijk onderzoek naar de
dagelijkse (beroeps)praktijk, in
relatie tot het thema ‘De mens
en zijn natuur’. Elke bijeenkomst
wordt het kennen verdiept tot
ervaring en beleving door middel van ruiken, voelen, proeven,
kijken en door het doen van een
creatieve oefening.
Start: vrijdag 17 januari. Plaats:
Zutphen. Info en opgave:
info@keerpuntproducties.nl,
06-28937947, www.keerpuntproducties.nl

Jungebad®
oliedispersie-apparaat

van de WALA Heilmittel GmbH.
Eenvoudig en uniek,
een nieuwe manier van baden.
Zonder emulgatoren toch een perfecte
vermenging van zuivere olie en water.
Voor een extra bijzondere belevenis:
vele demeter bad- en massageoliën.

www.indruk.eu
info@indruk.eu
072-5896699

Moestuincursus

Workshop Elementaire Landbouw
Stichting Agrikos verzorgt de
7-delige workshop Elementaire
Landbouw. Workshopleider en
onderzoeker Hans Bruinsma
geeft uitleg over het landbouwgewassensysteem dat hij
heeft ontwikkeld op basis van
de elementaire kwaliteiten
van gewassen en rassen. Aan
de hand hiervan adviseert hij
welke vruchtwisseling het best

past bij de gewassen die een
bedrijf teelt en welke en rassen en grondbewerkingsperiodes optimaal zijn. Deze tijden
hangen samen met de positie
van zon en maan in de dierenriem. Doelstelling van Stichting
Agrikos is het verspreiden van
kennis over de werking van de
kosmos op landbouwgewassen.
Sinds 2005 heeft Hans

7-Delige Workshop
elementaire lanDbouW
1. Gewassensysteem
2. Grondbewerking
3. Elementaire rotatie
4. Herhalingsvrije rassen
5. Ordening zonperioden
6. Ordening maanperioden
7. Werkgroepen rassen
In 7 stappen een jaarlijks
uitvoerbaar werkplan

voor 30% bruto tot 60%
netto opbrengstwinst door
toename groeisnelheid, kwaliteit en gezondheid.
Lessen 1 x per week:
week 2 t/m 8 (2014)
Kosten: € 695,– excl. btw.
Tel. 030-2257505
Opgave: info@agrikos.nl
Stichting Agrikos
Veldlaan 44 3737AR
Groenekan
www.agrikos.nl

Bruinsma deze methode, gebaseerd op 30 jaar onderzoek,
op landbouwbedrijven getoetst.
Hieruit concludeert hij dat deze
methode voor biologische teelt
gemiddeld ongeveer 30 procent
bruto tot 60 procent netto opbrengstverbetering kan opleveren door snellere groei, meer
kwaliteit en meer gewasgezondheid. Zo bleek bijvoorbeeld,
dat aantasting van aardappels
door phytophthora, rhizoctonia
en schurft zeer sterk kon worden teruggedrongen.
In de workshop komen alle onderdelen van de methode aan
bod: elementaire ordening van
landbouwgewassen en rassen;
effecten van grondbewerkingsperioden en soorten grondbewerking; samenstellen van elementaire vruchtwisseling; en
herverdeling van werkzaamheden in zon- en maanperioden.
De bijeenkomsten bestaan uit
informatieoverdracht en directe omzetting daarvan naar de
eigen bedrijfssituatie. Aan het
eind van de workshop heeft de
deelnemer een realistisch jaarlijks uitvoerbaar bedrijfsplan.
Voorjaar 2014 zijn er in week 2
t/m 8 twee workshops gepland

Schrijfster Alma Huisken is
hartstochtelijk biodynamisch
moestuinder en ecologisch hovenier. Al jaren geeft ze met
veel enthousiasme haar biologische moestuincursus, bedoeld
voor iedereen die ‘groen’ of nog
‘groener’ wil leren telen. De pijlers waarop de biologische teelt
rust komen aan bod, zoals composteren, combinatie- en wisselteelt, gier maken, het belang
van wilde bloemen, biodiversiteit en een ecologische balans.

in Dronten (maandagochtenden middag, Warmonderhof) en
in Utrecht (dinsdagmiddag en
-avond). Utrecht heeft de voorkeur voor bedrijven met veel
gewassen.
Kosten: € 695 excl. btw. Extra
bijeenkomst bedrijven veel
gewassen € 97,50 excl. btw.
Info: www.agrikos.nl of 030-225
7505/0346 785 387. Opgave:
info@agrikos.nl of Stichting
Agrikos, Veldlaan 44, 3737AR
Groenekan.
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Daarnaast worden cursisten
vertrouwd gemaakt met de biodynamische teelt en permacultuur. Elke tuinier – ook balkontuiniers én ervaren moestuinders - doet in deze kortdurende,
intensieve training tips en inspiratie op. Dit jaar geeft Alma
haar theorielessen in februari
en maart op 5 locaties: Groningen, Molenrij (Gr.), Almere,
Haarlem en Kerk-Avezaath (nabij Tiel). De praktijklessen worden gegeven in mei, in Alma’s

eigen tuin, De Groene Luwte in
Molenrij (Gr.). Alma schreef zeven boeken, waaronder het met
de Wina Born-prijs bekroonde
Groente. Met fotografe Doortje
Stellwagen maakte ze o.a. Van
het land en Met mest en vork.
Info: 0595 – 481580 of
alma@degroeneluwte.nl,
www.degroeneluwte.nl.
> Wortels van tuinboonplant
met stikstofknolletjes
(Tekening: Alma Huisken)

Phileen’s column

Winter-mijmeringen
Net als iedereen hebben wij
zonnecellen. Op zonnige dagen
zie ik met genoegen de elektriciteitsmeter achteruit lopen
dankzij onze energiebron op
het dak. Toch is het vastleggen
van zonnestralen niets nieuws;
de energie van licht benutten,
is een van de oudste kunstjes
van Moeder Natuur. Planten om preciezer te zijn bladgroenkorrels - leggen, al zo lang er
leven is, de energie van de zon
vast. En met die zonne-energie
wordt molecuul voor molecuul
CO2 aan elkaar geketend tot
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tarwe, aardappels of kerstbomen. Dat is zo’n beetje de grote
lijn van het verhaal, ik laat de
nuances nu even weg.
Wij als mens zijn niet in staat
om te leven van de zon. Daarvoor hebben we planten nodig,
die wel zonne-energie kunnen
vangen. Planten die ons voeden, planten waarmee we ons
vee voeren, en historische planten die nu olie en gas aan ons
leveren.
En zoals de plant de bemiddelaar is tussen de zon en de
mens, zo voel ik me als tuinder

de bemiddelaar tussen de aarde
en de plant. Wij zorgen voor een
lekker grondje met voldoende
mest en vocht. Dan doen de zon
en de planten samen het werk.
Wij hoeven alleen nog maar te
oogsten.
De zon betekent leven. Vanuit die gedachte vierden onze
voorouders midden in de winter, rondom de zonnewende,
feest om de terugkeer van
nieuw leven te vieren. En dat
doen wij nog steeds.
In die donkere wintertijd, als
onze zonnecellen nauwelijks

stroom geven, en de meeste
planten even ondergronds zijn
omdat er toch te weinig zon
is, is het tijd voor mijmeringen.
Dan besef ik dat elk gerecht op
mijn kerstdis zonne-energie is.
En dan bedenk ik dat ik wel
weet hoe een plant groeit, maar
er evengoed helemaal niets van
begrijp. Het gaat veel verder
dan moleculen en lichtstralen,
het is gewoon een wonder.
Phileen Meertens heeft met haar
man een biologisch-dynamisch
akkerbouwbedrijf in Hensbroek.

< Bij Keizersrande zullen vijf permanente landschapskunstwerken verschijnen. Kunstenaar
Krijn de Koning heeft dit schetsontwerp gemaakt voor een ‘Observatorium’

Opening Natuurderij Keizersrande
Drieduizend bezoekers kwamen,
ondanks het koude en winderige weer, op 1 en 2 november
een kijkje nemen bij de officiële
opening van Natuurderij Keizersrande. Dit BD-bedrijf in de
uiterwaarden van de IJssel ten
noorden van Deventer is om
meerdere redenen heel bijzonder: terwijl in veel uiterwaarden boerderijen worden gesloopt om ruimte te maken voor
de rivier, is hier juist een grote
nieuwe terp opgericht met
daarop een compleet nieuwe
boerderij: een woonhuis, een
publieksruimte, een stal voor
80 melkkoeien en een schuur.
En waar zie je nu dat jonge on-

dernemers - Annette Harberink
met partner Floor Dijkstra - die
niet uit de landbouw komen en
dus geen grond van hun ouders
kunnen overnemen, een BDboerderij kunnen starten van
170 hectare?
Dit initiatief kon tot stand komen dankzij de samenwerking
van Stichting Ijssellandschap,
Rijkswaterstaat en gemeente
Deventer. De bedrijfsvoering
staat ten dienste van het natuurbeheer in dit gebied, vandaar de naam Natuurderij. Annette heeft bovendien de taak
om het gebied open te houden,
zodat ten tijde van een hoge
waterstand het water goed kan

doorstromen. Dat betekent dat
ze er ook voor moet zorgen, dat
de oevers van de nieuw gegra-

ven nevengeulen vrij blijven
van begroeiing.
Ook kunstenaars hebben zich
aan het project verbonden. Zij
hebben de ontvangstruimte
ingericht en de komende jaren
zullen er nog vijf grote, permanente kunstwerken op Keizersrande verschijnen. Binnen
en buiten zullen allerlei educatieve, recreatieve en culturele
activiteiten plaats vinden.
Een Dynamisch Portret over de
start van dit bedrijf verscheen
in DP2010-5 (na te lezen op
bdvereniging.nl/dp).

San Floriano
Demeter tubezeep en massagekaars,
verzorgingsproducten met een
combinatie van natuurlijke zuiverheid en
puur handwerk.

Uniek en eenvoudig, en vooral demeter.
Cosmetica met verﬁjnde geurcombinaties.

www.indruk.eu
info@indruk.eu
072-5896699
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>> zie elders in dit nummer
17 december

11 jan en 15 febr >>

Congres Agro-ecologie

Bodembijeenkomsten

Hoogleraar Pablo Tittonell
houdt een inleiding bij het
congres ‘Agro-ecologie: droom
of toekomstperspectief?’ in Elsene (B). Kan agro-ecologie 14
miljard mensen voeden? Zie
www.bioforumvlaanderen.be
bij agenda.

Ter voorbereiding op de winterconferentie, zie pag 12

Vanaf 7 januari

week 2 t/m 8 >>

Dynamisch leven
en werken
De basiscursus ‘Dynamisch leven en werken op het land en
in de tuin’ start 7 januari bij de
Zonnetuin in Alkmaar gedurende 10 weken. Guurtje Kieft
stelt hierin het zoeken naar
een bewuste verbinding tussen aarde en kosmos centraal.
Leren werken op de juiste momenten, de constellaties, betekent dat je leert samenwerken
met de Geestelijke Krachten uit
de planetensferen, de sterrenwerelden, en de natuurwezens
en elementaren. Kosten €180,incl. het bijhorende tuinboek.
Opgave bij Guurtje Kieft 0725159456. Info: www.dezonnetuin.org

9 jan en 13 febr >>

Excursie bedrijfsindividualiteit
Met de BD-Vereniging op bezoek bij een bedrijf, zie pag 14

Workshop Elementaire
Landbouw
7-Delige workshop door Hans
Bruinsma, zie pag 34
Vanaf 17 januari >>

De mens en zijn natuur
Cursus door Jan Weijsenfeld en
Bart Keer, zie pag 33

2 februari >>

Kunst en Koe
Met Herman Smith, Jan Diek
van Mansvelt en The real dirt on
Farmer John, zie pag 31

BioVak

Dé beurs voor de biologische
branche, zie pag 13
Vanaf 25 januari

BD-landbouw en voedingskwaliteit
Jaaropleiding op Kraaybeekerhof, zie www.kraaybeekerhof.nl

Puur koken

In de cursus vegetarisch koken

Landgoed Stoutenburg en in de
Tuinen van Appeltern. Veel oefeningen en praktische toepassingen afgewisseld met theorie.
De energie van de natuur, je
huis en werk waarnemen, interpreteren en verbeteren. Zie
www.ecotherapie.org of bel
0641840555.
12-15 februari

Biofach

Dé internationale beurs voor de
biologische branche.

5-8 februari >>

Tagung in Dornach

21, 22 en 23 febr >>

Jaarlijkse internationale BDlandbouwconferentie, zie pag 16

Steinbeisser Experimental Gastronomy

Vanaf febr/mrt >>

Eetbelevenis in Amsterdam, zie
pag 6

Met Alma Huisken, zie pag 34

26 febr en 15 mrt >>

Vanaf februari

Jaarlijkse conferentie van de
BD-Vereniging. Thema: Bodemvruchtbaarheid als vrucht van
de landbouw. Zie pag 12

Moestuincursus

22 en 23 januari

Vanaf 30 januari
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ga je met een groep vijf keer
aan de slag met leuke gerechten die meteen toepasbaar zijn
in de thuiskeuken. De lessen
zijn één maal per maand in
Zeist. Zie www.groenekookacademie.nl

Grondbeginselen
Energetisch Beheer
Wil je wonen, werken en ontspannen in een omgeving waar
je energie van krijgt? En ook
nog bijdragen aan een gezonde
Aarde? Dat kan! Je leert het in
deze cursus met Hans Andeweg,
schrijver van In resonantie met
de natuur en Scheppend leven.
Elf dagen van feb t/m dec 2014
op Landgoed Kraaybeekerhof,

Winterconferentie

8 en 9 maart

Reclaim the Seeds
Zadenruilbeurs en workshopprogramma rond behoud van
diversiteit van zaadgoed in de
Hortus en Het Oude RKZ in
Groningen, zie www.reclaimtheseeds.nl.

ik

colofon

Ik ben actief
voor de BD-Vereniging
Maria van Boxtel, 41 jaar, woont in
Wageningen, werkt als adviseur en
ondernemer
Vereniging: Samen met anderen probeer ik
jongeren te 'koppelen' aan oudere ondernemers die opvolging zoeken. Soms help ik
grondeigenaren met het opzetten van een
nieuwe boerderij en met het vinden van een
boer of boerin die daar wil werken.
Gebeurtenis:

Ruim honderd gasten

dronken lekkere melk uit kunstige
kommetjes. Daarna gooiden veertig
vrouwen emmers met IJsselwater over
de terrastrappen, als doop van het erf bij
de opening van Natuurderij KeizersRande.
Enthousiast:

In de BD-landbouw zie

ik inspirerende mensen die echte en vitale voeding produceren. Steeds op zoek
naar ontwikkeling van persoon en plek,
vaak pareltjes in het landschap.

Ook actief zijn in de BD-Vereniging?
Bel of mail 0321 315937
info@bdvereniging.nl
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De BD-Vereniging werkt
aan de ontwikkeling van de
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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.
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BD-jong Activiteiten voor
en door jongeren t/m 33 jaar.
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tenzij u vóór 1 december van
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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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Licht in de kleur
Tekst: Ellen Winkel / Foto: Gerrit Schreurs
“Het verven van de wol met verfstoffen uit planten is een ontdekkingstocht”, vertelt wolkunstenaar Claudy Jongstra in een videoportret bij de expositie ‘Bruiloft’ in Het Ketelhuys in Schiedam.
“Wat geeft die plant jou? Natuurlijk zijn er boeken en verfrecepten,
maar ik vind het veel spannender om zelf waar te nemen. Als je in
het verfbad kijkt, kun je de kleur bijna proeven. Je voelt, je ziet, je
ruikt, je proeft de kleur. Precies op het juiste moment, op het hoogtepunt van de kleur, haal je het materiaal uit het bad.”
Claudy Jongstra liet zich voor deze tentoonstelling inspireren door
schilderes Jacoba van Heemskerck, de levenspartner van BD-pionier
Marie Tak van Poortvliet die in 1926 de Cultuurmaatschappij Loverendale oprichtte. “Ik ben op zoek gegaan naar het licht in de kleur,
net als Jacoba van Heemskerck.”
Veel inspiratie vindt Claudy in de holistische werkwijze van de
biologisch-dynamische landbouw. Haar wol komt van haar eigen
kudde Drentse heideschapen. De planten waaruit zij kleurstoffen
wint, verbouwt ze op kleine schaal in haar eigen tuin en ze laat ze
op grotere schaal verbouwen op de BD-boerderijen Gerbrandastate
en De Kompenije.
“Het is een gesloten keten. Als er in die keten een schakel ontbreekt, dan dient zich dit aan, dat voel je. Wij hadden eerst geen
bijen, maar we zagen aan de leegheid in de tuin dat er iets ontbrak.
Sinds kort hebben we de oudste bij ter wereld, de zwarte bij. Hij is
heel zeldzaam. Als je die bij ziet vliegen, met stuifmeelklompjes, of
je ziet hoe ze zich op een bloemetje nestelt, dat is” - ze zoekt naar
woorden - “ik zou bijna zeggen: god. Het is, ja het is, heel groot.”
Het videoportret over Claudy Jongstra is nog te zien via www.
deketelfactory.nl. Kijk voor meer info op www.claudyjongstra.com,
onder andere een filmpje over het telen van wede (voor indigo
blauwe kleurstof) door BD-boer Asse Aukes.
> Detail van het zonlicht op het werk ‘Frysian Landscape’,
dat in het Fries museum een wand van 25 bij 6,5 meter (!) bedekt.
Ook een BD juweel insturen?
Bel of mail met Ellen Winkel, zie colofon
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Probeer eens
de heerlijke Demeter vla
van Zuiver Zuivel




Bereid met melk van
koeien met hoorns en
biologisch vanille extract
Verpakking:
Vanillevla 1/2 of 1 liter,
Chocoladevla 1/2 liter



Ook lekker met een toefje
slagroom

www.zuiverzuivel.nl

