Wat betekent biologisch-dynamische landbouw voor jou?
Inzendingen schrijfwedstrijd, voorjaar 2018

Stel, je staat in een winkel, of op een beurs en iemand vraagt je: “Biologisch-dynamische landbouw,
wat is dat eigenlijk?” Het is niet netjes, maar ik stel dan meestal een tegenvraag: “Wat betekent
leven voor jou?” Vaak is het dan even stil. Er komt ruimte om te focussen op waar de vraag naar zo'n
definitie van BD-landbouw uit voortkomt. Dan komt de achtergrond van de vraagsteller te voorschijn.
Wat vindt die interessant? Hoe staat die zelf daarin? En vooral: Wat wil hij of zij gaan doen?
Definities en vastgelegde kaders zijn vijanden van het leven, algemeen gezegd. Tegelijkertijd vraagt
elk leven eigen omstandigheden - en soms heel strikte - waarin het kan gedijen. Voor onze
schrijfwedstrijd vroegen we daarom te beschrijven wat biologisch-dynamische landbouw voor jou
betekent. Om gelegenheid te geven die vraag ook vanuit je eigen context te beantwoorden.
Een kenmerk van de biologisch-dynamische landbouw is dat het overal altijd weer anders is én dat je
het toch vaak direct herkent: op dit bedrijf, in deze moestuin ‘leeft het’. Is dat de sfeer die de mensen
meebrengen? Is het een onbewust waarnemen van de elementaar-wezens die zich er thuis voelen?
Of heeft het te maken met het vermogen van de boer of tuinder jou ‘welkom te heten’, net zoals hij
dat dagelijks met elke situatie op zijn bedrijf doet, met zijn grond, gewassen en dieren. Want
biologisch-dynamische landbouw bedrijven betekent de werkelijkheid serieus te nemen, zonder die
eenzijdig naar je hand te zetten.
De inzendingen vertellen daarover. Poëtisch (…mij achterlaat met/vragen hoe/oeverloos zij
opneemt…). Opsommend (Zingeving, bewustwording en liefde voor alles wat leeft.). Met liefde voor
de geschiedenis ( … het paard van de melkboer [vond] het Loverendale brood zo lekker, dat hij bijna
met kar en al, de deur van de keuken kwam binnen gestapt …). De 10 inzendingen vormden een rijk
palet aan overwegingen en schilderingen.
Ieder redactielid bepaalde zijn/haar voorkeuren. Op die manier kozen we de meest sprekende
beschrijvingen uit voor een eerste en een gedeelde tweede en derde prijs. Dat was niet gemakkelijk,
want de ‘beste’, wat is dat eigenlijk? We nodigen je daarom graag uit om op de website alle
inzendingen te lezen. En er dan nog eens opnieuw over na te denken: Wat betekent biologischdynamische landbouw voor jou?

Luc Ambagts

Reacties zijn welkom via redactie@bdvereniging.nl.
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Mijn moestuin
Als ik voorjaars aan het werk ga
Met mijn handen in de grond
vormen mijn gedachten al
Een hele moestuin vol
Als ik dan spinazie zaai
zie ik in gedachten al
een rij fris groene blaadjes staan
En als ik dan een aardbei pluk
proef ik in gedachten al …
Misschien dat mijn gedachten helpen
om sla en bonen vorm te geven
En waarom zou niet prei en peen
mee mίjn gedachten vormen?
Ach, zeker weet ik slechts dit ene
dat het een mysterie is
en dat ik mij met al mijn weten
daar slechts aan overgeven kan.
Phileen Meertens, 1e prijs
-------------------------------------------------------------------------------------------------Ik kijk.
Naar groen, geel, rood en paars.
Naar bloemen, naar groenten, naar kruiden.
Wat een mooie plek.
Zoveel rust, zoveel ruimte.
Voor bloemen, voor groenten, voor kruiden.
Ik leer.
Over bloemen, en groenten, en kruiden.
Over de aarde, de kosmos, mezelf.
Er is ruimte.
Voor groei.
Voor ontwikkeling.
Voor eigenheid.
Van bloemen, van groenten, van kruiden.
Er is ruimte.
Voor kijken, echt kijken.
En voor een praatje aan de kraam – niks hup snel naar de volgende klant.
Hier is ruimte.
Voor bloemen, voor groenten, voor kruiden.
Voor mij.
En voor alles wat is.
Marianne Plug, gedeelde 2e,3e prijs
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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BD-landbouw is voor mij:
Me verbonden voelen met een groter geheel.
Met liefdevolle aandacht bodem, plant, dier en mens verzorgen, elk naar zijn eigen aard.
Vertrouwen op de diversiteit en gezondheid van het ecosysteem en de helpende hand van de
natuurwezens.
Dagelijks zie ik wonderen gebeuren.
We doen het samen, ik kan het niet alleen. Iedereen heeft zijn plek binnen het bedrijf en de
“tuinfamilie”.
Verantwoordelijkheid, inspiratie, wereld in balans.
Ons eigen bedrijf: een oplichtend stipje stralend in de kosmos.
Mieke Baldé, gedeelde 2e, 3e prijs
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Het bewust volgen van natuurritmes, cultiveren vanuit harmonie en kijkend naar de kern
van de zaak. In de BD herken ik het holistische denken. Dit samen met de homeopathie en
de astrologie als uiterst effectieve hulpmiddelen is een levensstijl geworden die me blijft
fascineren. Dat er in de BD ook ruimte is voor het individu zonder dat het geheel uit het oog
verdwijnt, is voor mij de kunst van het inzicht. Een wijsheid gegrond op eeuwenoude
kennis...
''Juist datgene wat niet zo open en bloot zichtbaar is, komt wel degelijk tot uiting in de
subtielere kwaliteiten van het leven'
Mark van Duin
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is voor jou biologisch-dynamische voeding?
Echt eten, zoals het vroeger ook was en zonder fratsen. Zuivel die op ambachtelijke wijze wordt
gemaakt met originele bacteriestammen en de tijd krijgt om te rijpen. Melk die niet kapot wordt
gemaakt door homogenisatie. Kippen die zich veilig voelen door beschutting van bomen en struiken
en een haan die de orde in de groep houdt. Sterke planten van zaden waar niet mee is geknutseld en
die wel tegen een stootje kunnen. Landbouwgrond die bruist van het leven en waar uitstervende
dier- en plantsoorten weer de kans krijgen om te leven. Zodat de wereld weer een beetje mooier,
maar vooral ook weer leefbaar wordt.
Christianne de Kort
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is biologisch-dynamische landbouw voor mij?
In Verbinding, helpen Hulpbronnen ons tot Scheppen met al wat Leeft.
Edith Bronkhorst
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Biologische dynamische landbouw
Dit zijn de woorden als ik denk aan biologische dynamische landbouw
Zingeving,bewustwording en liefde voor alles wat leeft.
Het bewustwoordings proces begon op de Leeuwrikshoeve en de Warmonderhof en Findhorn
De filosofie van Rudolf Steiner heeft mij gemaakt wie ik nu ben.
De klanken van de planeten die flora en fauna bereiken op aarde,resoneren weer terug in de kosmos.
Met dank aan Michel Rietveld die ons les gaf in sterrenkunde.
De biologische dynamische landbouw leeft voort in mijn hart.
Mischa den Braven
--------------------------------------------------------------------------------------------------

BEWEGING
tussen sprieten gras
staat zij;
een poel verschuilt zich achter
groeiend riet, bloeiend geel
ze leest iets en wist het lang
staat ze daar en laat na wat
ze wist
onbewogen tilt ze zichzelf naar onleesbaar
als het dagelijkse ondergaat
en mij achterlaat met
vragen hoe
oeverloos zij opneemt
waar eenieder aan voorbijgaat
het staat niet stil.
Herman Klaassen
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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"preparatenkistje"
Het was voor mij ...
een weekend biologisch-dynamisch,
waar Rudolf ... en Steiner ...
de boventoon voerden.
Waar steen, plant,
dier en mens
het gezamenlijk moeten doen
op deze aardkloot.
Hulptroepen vanuit
het universum
helpen en bekrachtigen,
steunen en bepalen.
Als ondersteuning en hulp
krijgen we de preparaten,
die in het biologisch-dynamische
niet weg .... te denken zijn.
Dit alles ...
met respect ...
met ontzag ...
in alle Vrijheid ... voor Moeder Aarde.
In alle vrijheid,
komt er dan bij mij
vanuit mijn hart
nog een "preparaat" bij.
Een preparaat,
dat niet weg te denken valt,
waar ik zonder ...
me hulpeloos en alleen
zou voelen
in "mijn" biologisch-dynamisch
landgoedtuintje Kraaybeekerhof .
Dit tuintje dat ligt
op een plek,
waar ik mijn hart aan verbonden heb
Waar steen, plant,dier en mens samenkomen.
Maar nu .....
Dat speciale preparaat,
of beter gezegd:
"Een hele bak vol preparaten".
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En dat is, dat zijn ...
de mensen die in dat tuintje
het biologisch-dynamische
een extra tintje,
een extra demensie geven.
Elk "preparaat"
brengt zo zijn eigen kracht,
zijn eigen gave in.
Geeft Liefde en betrokkenheid.
Woeste preparaten,
die spitten en uitrieken.
Verfijnde preparaten,
die wieden en peuteren.
Gezellige preparaten,
die babbelen en koffiedrinken.
Preparaten die heel veel weten,
Preparaten die niets weten,
maar toch ...zoveel meer.
Preparaten die zingen en schallen,
of stilletje hun gang gaan.
En ............
allemaal zijn ze me even lief!!!!!!!!!!!!!!
Want zonder deze
vrijwillige "kist vol Preparaten"
zou "mijn"tuintje" Kraaybeekerhof
heel wat minder ....
Biologisch- dynamisch zijn !!!!!!!!!
Theo Engbers
-------------------------------------------------------------------------------------------------BD schrijfwedstrijd,
Bij ons thuis, had mijn moeder een verdeelcentrum van B.D. producten, die kwamen van Sloterland.
Wij aten geen bruin- of wit brood, maar wij aten “goud”- en “zilver” brood van Loverendale, zilver
brood alleen op zondag.
Mijn vader zat in het bestuur van Warmonderhof te Warmond en hij was de geestelijke vader van
Biogrond Beleggingsfonds.
Bij mijn schoonmoeder vond het paard van de melkboer het Loverendale brood zo lekker, dat hij
bijna met kar en al, de deur van de keuken kwam binnen gestapt.
Voor mij zelf is het “ Biologisch Dynamische - landschap” essentieel, de gesloten kringloop en het
versterken van de vitaliteit/ de etherkrachten van de B.D. producten.
B.D. zit in mijn/ons D.N.A.
Lia Copijn
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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