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L A N D B O U W C U R S U S

Keuze voor kwaliteit
In hoeverre vormt de serie lezingen die Rudolf
Steiner in 1924 hield, de Landbouwcursus, een
inspiratiebron voor boeren, tuinders of onderzoekers anno 2013? Deel 4: Maria Inckmannvan Gaalen (61) , heeft samen met Kees van
Gaalen een melkveehouderij met kaasmakerij in
Noordeloos (ZH). Zeventien jaar geleden schakelden ze om naar biologisch en dit voorjaar
zetten ze de stap naar Demeter.
Tekst en foto's: Gineke de Graaf
“Als jong meisje op het ouderlijk boerenbedrijf in Duitsland
maakte ik in de jaren 70 van de vorige eeuw mee dat de
landbouwvoorlichting de boeren de richting opstuurde van
specialiseren en opbrengstverhogen. Dat leek me toen al
niet de juiste weg, het ‘voelde’ niet goed. Een aantal jaren
later deed ik de omschakelingscursus naar BD-landbouw
op de Kraaybeekerhof en daar werd mijn gevoel sterk bevestigd: aan kwaliteit werken is veel belangrijker dan aan
kwantiteit. Wat veel indruk op mij heeft gemaakt, is wat
Steiner in de Landbouwcursus zegt over de teruggang van
kwaliteit van de landbouwproducten. Hij zegt dat de mens
sinds het aflopen van het Kali Joega aan het eind van de
19de eeuw (het tijdperk waarin de mens afgesneden was
van de goddelijke wereld) de mogelijkheid en de verant-
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vanuit inzicht in samenhang
woordelijkheid heeft om vanuit inzicht in
de samenhangen te kiezen voor kwaliteitslandbouw (blz. 46) Die keuze kan gemaakt
worden vanuit de ‘ik-kracht’ die de mens nu
ontwikkelt.“
“We hebben onlangs de Demeter licentie
gekregen, maar in mijn benadering en ook in
de bedrijfsvoering waren we al grotendeels
BD. Onze koeien hebben bijvoorbeeld altijd
hoorns gehad; de hoorns zijn zo’n wezenlijk
onderdeel van deze dieren. Het verbaast me
dat de koeien volgens de biologische normen
wel onthoornd mogen worden, maar niet ‘s
winters enkele maanden aangebonden in de
grupstal mogen staan. Als de koeien, toen
we nog een grupstal hadden, in het voorjaar
naar buiten gingen en ik zag ze vrolijk rondspringen en dartelen in de wei, kreeg ik niet
de indruk dat hun poten en bewegingsapparaat geleden hadden in de winter … En bij de
varkens had ik vóórdat we biologisch waren
al gemerkt dat de dieren die in een open stal
stonden en frisse lucht en een wisselwerking
met hun omgeving hadden, beter groeiden.”
“Ik heb de Landbouwcursus drie keer gelezen, met tussenpozen van jaren. Ik grijp ernaar terug wanneer ik inspiratie zoek voor
een manier van waarnemen die meer is dan
kijken. Ik heb erdoor geleerd het levende,
het geheel , bewuster te zien als ik kijk naar
een boom, een dier, een landschap, of naar
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die mooie, rijke, witte plas melk in mijn
kaastobbe. Toen we met ons bedrijf moesten
verhuizen en een nieuwe plek zochten, hebben we een aantal mogelijkheden bekeken.
Ik kon nergens enthousiast voor worden, tot
ik hier kwam. Ik keek over het veld hier en
voelde: hiér kan het, hier lééft het land.”
“De preparaten komen er nu bij en die geven
een nieuw kwaliteitsaspect door het bundelen van kosmische werkingen. Ik hoop dat
de preparaten meewerken aan harmonie op

ons bedrijf. Het was een bijzondere beleving
om voor het eerst de preparaten in de mest
te doen en de spuitpreparaten te roeren
en uit te brengen. Wat een enorm verschil
tussen het donkere water met het koemestpreparaat en het heldere water met kiezel!
Ik dacht erbij: dit preparaten uitbrengen is
een mooi moment in het lange proces van
groeien naar het Demeter keurmerk. Nu stá
ik echt voor BD-landbouw!

