Common Sense anno nu

Inno Kock tijden de workshop

Langszij de biologisch dynamische landbouw is het besef van en de roep

'Wat beweegt mijn ketenpar-

om sociale vernieuwing al lang(er) voelbaar. Al meteen in het begin van

ters' op de winterconferentie.

de Landbouwcursus plaatst Rudolf Steiner de landbouw in een context tot
het hele menselijke leven en de samenleving. Ik lees daar dat landbouw
beoefenen en voedsel produceren niet op een eigen, natuurlijke wijze mogelijk zijn, als overheersende economische krachten (motieven) de overhand hebben en houden in het landbouw-werk.

Tekst_Inno Kock

32 Dynamisch Perspectief

S O C I A L E

V E R N I E U W I N G

Het is hoopvol om te zien hoe

heer, Toegang tot land, Toe-

product. Daarom wordt er op

en indirecte bijdragen aan de

nu, drie en negentig jaar later,

komstboeren. In het kielzog

steeds meer plaatsen gezocht

voedselproductie.
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