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De productie van ons voedsel raakt 
iedereen. Landbouwdeskundigen hou-
den zich bezig met de vraag hoe we 
bij een toenemende wereldbevolking 
alle monden kunnen voeden. Boeren 
buigen hun hoofd over hoe ze hun 
bedrijf rendabel kunnen houden. Con-
sumenten tenslotte maken, bewust of 
onbewust de keuze, van welk land-

bouwsysteem ze de producten kopen. 
Onze kijk op de relatie tussen mens 
en natuur speelt bij het zoeken naar 
oplossingen en het maken van keuzes 
een grote rol.

Biodiversiteit
Sommige deskundigen staan een ver-
dubbeling van de agrarische productie 
voor met het gangbare westerse sys-
teem als leidraad, waarin technologi-
sche oplossingen de hoofdrol spelen. 
Dit sluit aan bij de grondhouding van 
de heerser en de rentmeester. 
De ‘heerserlandbouw’ schakelt het 
lokale ecosysteem uit en is gericht op 
maximale productie. Zij kenmerkt zich 
door hoogwaardige technologie, een 
hoge mate van specialisatie, weinig 
gewas- of diersoorten per bedrijf, grote 
percelen met monoculturen, megastal-
len, en veel fysische, chemische en 
biotechnologische input, in de vorm 
van kunstmest, bestrijdingsmiddelen 
en gentech gewassen. Onkruiden, 
ziekten en plagen mogen in het 
systeem niet bestaan en worden, vaak 
preventief, chemisch bestreden. 
Deze vorm van industriële landbouw 
schakelt het lokale ecosysteem uit én 

doet schade aan de ecosystemen er 
om heen en verder weg. Denk aan kap 
van tropisch regenwoud, uitputting 
van de bodem, verlaging van de grond-
waterstand, vervuiling van bodem en 
oppervlakte water en het verlies van 
biodiversiteit.
Voor de consument levert dit goed-
koop voedsel op, omdat de schadelijke 
effecten niet worden verrekend in de 
prijs. De ‘heerserconsument’ is niet 
geïnteresseerd in waar het voedsel 
vandaan komt en hoe het geprodu-
ceerd wordt, maar laat zich leiden 
door een lage prijs.
Hoewel de industriële landbouw het 
meest gangbaar is in West europa, 
wordt het steeds meer onderzoekers, 
boeren, consumenten en politici, 
duidelijk dat deze vorm van landbouw 
op de lange termijn niet houdbaar is, 

omdat ze ecosystemen, de bron van 
haar bestaan, vernietigt. een antwoord 
daarop is de ontwikkeling van de geïn-
tegreerde landbouw, die veel aspecten 
van de biologische landbouw heeft 
overgenomen. Je zou dit een ‘rent-
meesterlandbouw’ kunnen noemen; 
nog steeds gericht op efficiëntie en 
hoge opbrengsten, maar niet meer ten 
koste van het milieu. De ‘rentmeester-
boer’ gaat uit van het voorzorgprincipe 
en heeft aandacht voor bodemvrucht-
baarheid, dierenwelzijn, kiest rassen 
die weerbaarder zijn tegen ziekten 
en plagen en zal minder snel naar de 
gifspuit grijpen. Onkruiden, ziekten en 
plagen worden tot een zekere hoogte 
toegelaten in het systeem. Pas als ze 
boven een schadedrempel uitkomen, 
worden ze bij voorkeur biologisch 
of mechanisch bestreden, maar het 
gebruik van chemische bestrijdings-
middelen is niet uitgesloten. 

‘Partnerlandbouw’
De ‘rentmeesterlandbouw’ kan deson-
danks grootschalig zijn. een melkvee-
bedrijf met een megastal klinkt direct 
als industriële veeteelt. maar door de 
bedrijfsvoering kan dit toch een voor-

beeld van rentmeesterlandbouw zijn. 
Waarom? Door grondgebondenheid, 
wanneer het veevoer zoveel mogelijk 
zelf wordt geteeld, er weidegang is 
en de koeien in de zomer naar buiten 
gaan. Zo boert er een boer die zijn 
driehonderd koeien bijna alle tot zes 
generaties terug kent. Dat kan volgens 
mij alleen als je je dieren veel ‘per-
soonlijke’ aandacht geeft. 

Natuurlijk evenwicht
er zijn ook landbouwdeskundigen 
die menen dat we wereldwijd meer 
produceren dan we kunnen consume-
ren, alleen niet op de juiste plaats. Het 
opvoeren van de productie is helemaal 
niet nodig. De industriële landbouw, 
die we in het westen en in de VS ken-
nen is elders in de wereld vrijwel ner-
gens de norm. Het is de kleinschalige 
landbouw die meer dan de helft van de 
wereldbevolking voedt. De kleine boe-
ren bezitten een onschatbare kennis 
van het lokale ecosysteem en boeren 
met de natuur mee. De westerse 
landbouw kan hiervan leren door in te 
zetten op ecologische intensivering. 
De biologische landbouw gaat hierin 
voor en is daarmee een voorbeeld van 
wat ik ‘partnerlandbouw’ zou noemen.
Zij maakt optimaal gebruik van wat de 
natuur biedt en gaat uit van biodi-
versiteit, natuurlijke processen en 
multifunctionaliteit. De ‘partnerboer’ 
zorgt voor behoud van een levende 

en vruchtbare bodem door een ruime 
gewasrotatie en gebruik van organi-
sche mest, groenbemesters en vlin-
derbloemigen die stikstof binden. Hij 
streeft naar zoveel mogelijk gesloten 
kringlopen. in het teeltsysteem wordt 
uitgegaan van natuurlijk evenwicht, 
door een slimme rassenkeuze en 
gewascombinaties, maar ook door 
de aanleg van bijvoorbeeld houtwal-
len, hagen en bloeiende akkerranden. 
Kunstmest, chemische bestrijdings-
middelen en gentech gewassen wor-
den niet gebruikt, want die verstoren 
de natuurlijke balans. Onkruiden, 
ziekten en plagen worden beschouwd 
als een signaal dat er iets mis is in het 
systeem. 

Wormenen larven
Dat zelfs partnerlandbouw groot-
schalig kan zijn laat de Amerikaanse 
veeboer Joel Salatin zien, die door het 
opinieblad Time de meest innova-
tieve boer ter wereld werd genoemd 
(2014). Hij zei in een interview in 
Trouw (mei 2014): ‘Wij volgen zoveel 
mogelijk de natuur. Dieren maken daar 
een belangrijk deel van uit. Dieren 
bewegen, ze staan niet uit zich zelf stil 
in een gebouw. Dus verplaats ik mijn 
negenhonderd koeien elke dag naar 
een nieuw stuk saladebar (grasland 
met veel kruiden). in het voetspoor 
van de koeien komen de legkippen in 
hun draagbare ren. De koeienvlaaien 

vol wormen en larven zijn voor hen 
een traktatie. na de kippen komen de 
vleeskippen, en na hen de kalkoenen. 
ieder dier scharrelt zijn eigen kostje op 
het land bij elkaar. met hun gegraas 
en gepik verjongen ze het grasland en 
bemesten ze ook.’

Permacultuur
Wanneer gaat ‘partnerlandbouw’ over 
in ‘participatielandbouw’? Dit is, denk 
ik, een geleidelijk proces waarin zinge-
ving – spiritualiteit - en betrokkenheid 
een steeds grotere rol gaan spelen. 
een kleine groep mensen beweegt zich 
deze kant op, al is het maar dat steeds 
meer consumenten willen weten waar 
hun voedsel vandaan komt en hoe het 
geproduceerd wordt. Zelfpluktuinen, 
adopteer een appelboom, zorgboer-
derijen, voedselbossen, permacultuur; 
het zijn allemaal voorbeelden van het 
zoeken naar zingeving in de voedsel-
productie.
in Cuba loopt een project voor 
permacultuur. er worden duurzame 
menselijke nederzettingen gecreëerd, 
waarbij de ethiek van de zorg voor de 
Aarde, mensen en dieren in harmonie 
met de natuur gevolgd wordt. Deze 
mensen nemen een nieuwe levens-
stijl aan, dichter bij de natuur en met 
meer gevoel voor en kennis van die 
natuur. Op die manier ontstaat er een 
heilzaam gevoel van verbondenheid 
met de omgeving. 
een westerse landbouw vanuit zo’n ge-
voel van verbondenheid met de Aarde 
zou weleens een sleutelfactor kunnen 
zijn om alle monden te voeden en de 
milieucrisis te boven te komen.  

Spirituele verbondenheid als duurzame grondhouding

Rentmeesterschap helpt ons niet om de milieucrisis te boven 
te komen. Dat schreef ik in het vorige nummer van De Linker 
Wang. Er is een helende factor nodig. Spirituele verbonden-
heid met de natuur kan ons helpen. Dat geldt zeker voor de 
landbouw, want voedselproductie is misschien wel de meest 
verbindende factor tussen mens en natuur.

Marjolein Tiemens-Hulscher

Studiedag theologie 
en duurzaamheid

marjolein Tiemens-Hulscher en Tri-
nus Hoekstra (werkzaam bij Kerk in 
Actie) geven samen een workshop 
over voedsel tijdens de studiedag 
Theologie en Duurzaamheid. De 
workshop gaat over ‘Voedsel: rein 
of onrein?’.
Steeds meer consumenten willen 
weten waar hun voedsel vandaan 
komt en hoe het geproduceerd is, 
om vervolgens te besluiten of ze 
iets wel of niet zullen kopen. maar 
op grond van welke criteria maken 
consumenten deze keuzes? in de 
workshop willen we deze vraag 
vanuit een Bijbels spreken over 
voedsel in termen van ‘rein of on-
rein’ benaderen. in de Bijbel speelt 
voedsel, en met name de herkomst 
van (dierlijk) voedsel een grote rol. 
We kennen de Bijbelse spijswet-
ten, waarin beschreven staat welke 
dieren ‘rein’ zijn en welke ‘onrein’. 
Kan dit ‘oude’ onderscheid van 
‘rein of onrein’ ons inspireren om 
met een nieuwe blik naar ons voed-
sel te kijken? Kan het onderscheid 
‘duurzaam of onduurzaam’ een 
nieuwe vertaling zijn van dit ‘oude’ 
onderscheid. in welk geheel van 
zingeving paste het onderscheid 
‘rein of onrein’ eigenlijk? en in welk 
geheel van zingeving past het ‘nieu-
we’ onderscheid van ‘duurzaam of 
onduurzaam’? Wat voor rol speelt 
God in het onderscheid ‘rein of 
onrein’ en wat voor rol speelt God 
in het onderscheid ‘duurzaam of 
onduurzaam’? De studiedag is 
bedoeld voor theologen, voorgan-
gers, medewerkers en studenten 
van theologische opleidingen en 
religiewetenschappen en andere 
geïnteresseerden in theologie/spiri-
tualiteit en duurzaamheid/natuur.

Vrijdag 12 juni van 10.00 tot 17.00 
uur, Christelijke Hogeschool Ede, 
Oude Kerkweg 100, 6710 BB Ede. 
Info: www.stichtingoikos.nl/
actueel/studiedag-theologie-en-
duurzaamheid.

Zelfpluktuinen, zorgboerderijen en permacultuur. 
Het zijn voorbeelden van zingeving in de voedselproductie

Cursus Permacultuur. Foto: Rob Baxter, Flickr.com Creative Commons.
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