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'Mijn gedachten hebben
In hoeverre vormt de serie lezingen
die Rudolf Steiner in 1924 hield, de
Landbouwcursus, een inspiratiebron voor boeren, tuinders of onderzoekers anno 2014? Deel 6: Cor
van Marle (46) en Asse Aukes (62)
van Gerbranda State. Tekst en foto:
Gineke de Graaf
Gerbranda State is een gemengd BD-bedrijf
in Friesland. Het is een vennootschap van
Asse en Veronica Aukes, Sander en Marjolein
Koster en Cor van Marle. Cor is monnik en
veehouder geweest in het Trappistenklooster te Zundert. Nu is hij toekomstig opvolger
in de akkerbouw op Gerbranda State, dat
is opgericht door Asse. Bij de houtkachel
ontstaat een levendig gesprek over de Landbouwcursus.

Cor
“Ik ben op zoek naar een spirituele vorm
van landbouw. Vorige winter heb ik op Gerbranda State mijn collega’s uitgenodigd om
samen de Landbouwcursus te gaan lezen.
Elke dinsdagavond gingen we ervoor zitten.
Net zoals de Bijbel is de Landbouwcursus
een boek dat zich heel goed leent om samen

te lezen. Als je zo’n boek alleen leest, krijg
je gauw een eenzijdige interpretatie. In een
groep stuur je elkaar bij. We lazen dan een
stuk tekst en tussendoor stopten we af en
toe om vragen erover te bespreken. Ik begreep nog niet eens de helft, maar dat geeft
niet: zo’n boek, daar kan je een leven lang
in blijven lezen en elke keer ietsje dichter
bij de inhoud komen. De tekst riep zowel
belevingen als vragen bij me op en ook bij
de anderen. Die wisselden we uit en daarbij
kwam er echt een groepsproces op gang. We
gingen elkaar bevragen en waarnemingen
en levenservaringen delen. Bijvoorbeeld de
uitwisseling over: wat inspireert je in het
werk en op welke momenten? Ik hoorde van
mijn collega wat het dagelijkse ritueel van
het geiten melken in de melkstal voor hem
betekent: hoe hij kijkt naar zijn dieren en
wat hij erbij beleeft. Heel inspirerend dat we
elkaar op een andere manier leerden kennen.”
“Zelf ging ik anders naar planten kijken: de
invloeden op planten komen van veel dieper en hoger dan we ons meestal realiseren.
Daar sta ik nog aan het begin van begrijpen.
Wat doen de verschillende gronden met gewassen? Klopt het wat ik gezien heb, hebben
we dezelfde waarnemingen of juist verschillende? Voor het werken met de preparaten
wil ik mij openstellen: kijken wat het mij
doet en wat ik als effect zie.”

“In de zomer is het hectisch op het bedrijf.
Ik ben nog bezig met inwerken; hoe werken
de machines. Ik hoop op den duur wat meer
routine te krijgen en dan ook ruimte voor de
diepere lagen. Contact maken met de grond
en de gewassen, dat zoek ik. Spirituele landbouw betekent voor mij dat je je verbindt
met de gewassen en de dieren en daardoor
intuïtief gaat aanvoelen wat goed is. Verbondenheid en bondgenootschap met de
aarde, planten, dieren, de elementen. Zij zijn
onze broeders en zusters! In die verbondenheid hoop ik te groeien.”

Asse
“Mijn relatie met de Landbouwcursus is al
oud. Ik ben namelijk opgegroeid in een ‘antroposfisch nest’. Ik had dan ook de drang
me vrij te maken van de antroposofie, verder
te kijken. Aan de andere kant heeft Steiner
mij nooit losgelaten. Maar niet alleen hij;
Willy Schilthuis en Dick van Romunde bijvoorbeeld, inspireerden me ook. De laatste
kon fantastisch vertellen over het kiezelpreparaat. Daaraan ervoer ik: het hoeft niet te
blijven bij de regels die Steiner heeft gegeven, het gaat er juist om zelf in een ontwikkelingsproces te stappen. Het receptmatige,
dat staat me tegen, daar kan ik niet zoveel
mee. Ik kies bijvoorbeeld liever voor handmatig roeren en dan wat minder verspreiden
per hectare, dan mechanisch roeren en me
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invloed'
aan de ‘recepthoeveelheden’ houden.”
“Ik heb mij wel eens alleen voelen staan wat
betreft het BD-aspect op ons bedrijf. Er was
bij de anderen wel sympathie voor, maar de
werkdruk was zo groot, dat ze er niet aan
toe kwamen. Cor slaagde er met zijn onbevangenheid in om de club bij elkaar te krijgen voor het lezen van de Landbouwcursus.
Dat deed mij goed en de inbreng van iedereen verraste me. Wat mij ook inspireerde:
ik merkte dat het begrip ‘bedrijfsindividualiteit’ bij mij is gaan leven. Vroeger kon ik
daar niet zoveel mee, maar nu heb ik het
zelf ervaren: op Gerbranda State voel ik de
samenhang, het geheel.”
“Maar mijn zoektocht is veel ruimer dan de
Landbouwcursus. Ik lees nu een boekje van
Steiner over de stappen naar inzicht in de
geestelijke wereld. Ik denk dan wel: wat sta
ik nog maar aan het begin. Maar toch heb ik
het gevoel dat ik in de praktijk dichter bij de
spiritualiteit kom. Naarmate ik ouder word,
worden de verwondering en diepe vreugde
in mij groter over het gevoel dat God in alles aanwezig is. Dat leidt tot respectvol en
dankbaar omgaan met de wereld om mij
heen. Ik geloof en besef steeds meer dat de
gezondheid van planten, dieren en mensen
om mij heen in hoge mate afhankelijk is van
de instelling waarmee ik werk. Dat is voor
mij een wezenlijk BD-aspect. Als er bij mij
bijvoorbeeld iets dwars zit naar Cor, dat
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Cor van Marle (links) en Asse Aukes van Gerbranda State
voelt hij toch? Bij planten, dieren en bodem
is dat net zo, mijn gedachten hebben invloed! Ik heb een relatie met mijn gewas net
zoals ik een relatie heb met mijn collega’s.”
“Ik geef een voorbeeld uit de tijd dat we
nog bloemkool teelden. Bij het oogsten van
bloemkool vouwden we de dekbladeren
open om te kijken of een bloemkool geschikt
was om te snijden. Als daar dan bloemkolen
bij zaten die aangetast of lelijk waren en
niet geschikt voor de verkoop, dan sneden
we die bloemkool af en lieten hem liggen

om te voorkomen dat we er bij de volgende oogstronde wéér in moesten kijken. Nu
werkten er eens mensen bij ons die dan een
trap gaven tegen de afgekeurde bloemkoolplanten om ze ‘om’ te krijgen. Daar kon ik
dus niet tegen! Daar zei ik iets van en dan
waren ze verbaasd: ‘Wat maakt dat nou uit,
we snijden ze toch ook af?’ Dan probeerde ik
uit te leggen dat er wel degelijk een verschil
is en dat dit te maken heeft met je houding.
Met respect.”

