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1. Enkele inleidende opmerkingen 
 

De cursus ‘Geesteswetenschappelijke grondslagen voor 

een vruchtbare ontwikkeling van de landbouw’ die Rudolf 

Steiner van 7-16 juni 1924 te Koberwitz heeft gegeven 

(kortweg de Landbouwcursus genoemd) is een uitwerking 

op landbouwgebied van de door Steiner geïnaugureerde 

antroposofie.     

Toen ik deze voordrachtencyclus voor het eerst las (in 

1974) heb ik hem achter elkaar uitgelezen en had het ge-

voel ‘dat klopt, zo zit de wereld in elkaar’. Deze gewaar-

wording heeft mij de moed en het geduld gegeven om met 

de Landbouwcursus bezig te blijven, alhoewel ik bij op-

nieuw doorlezen weinig begreep van wat er stond. Om 

opnieuw een waarheidsgevoel te ervaren bij de cursusin-

houd bleek ik beelden, die ik bij de eerste lezing als het 

ware dromend beleefd had, door innerlijke activiteit op te 

moeten roepen. Door dit telkens weer te doen (de cursus-

sen die ik in de loop der jaren over de Landbouwcursus 

aan boeren heb gegeven vormden daartoe concrete aanlei-

dingen) kan voor de gedachtegang in de Landbouwcursus 

een werkelijkheidsgevoel ontstaan. Deze schets is een 
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poging om die gedachtegang aan anderen te laten zien.   

 

Om creatief met de Landbouwcursus te kunnen werken is 

het niet voldoende om de inhoud in je op te nemen. Een 

innerlijke verwerking is noodzakelijk. Die aansporing van 

de eigen innerlijke activiteit is mijns inziens wat Steiner 

heeft willen bewerkstelligen. Aan het begin van deze 

eeuw was de landbouw namelijk in de volgende proble-

matiek geraakt: Door een verwetenschappelijking kwam 

er een scheiding op gang tussen mensen die het werk 

doen en mensen die uitzoeken hoe er het beste gewerkt 

kan worden: respectievelijk boeren en wetenschappers.  

Tot die tijd was het onderzoeken en ontwikkelen van de 

landbouw vanzelfsprekend (maar onbewust of half be-

wust) ingebed in het dagelijkse handelen. Door onder 

andere kunstmest en pesticiden, die resultaat waren van 

de natuurwetenschap, was het ook minder noodzakelijk 

om de cyclus van waarnemen, beoordelen, waarderen en 

veranderen van de handeling volledig in jezelf te voltrek-

ken. Een consequentie is onder andere, dat de handelende 

mens nagenoeg uit de landbouw is verdwenen in de afge-

lopen eeuw.    

 (Geesteswetenschap zou je in deze context kunnen be-

schrijven als die wetenschap die inspireert om in elke 

handeling de bovenzintuiglijke dimensie te zien oftewel 

vanuit eigen inzicht (de geest) te handelen en niet vanuit 

traditie, voorschrift, receptuur, of iets dergelijks.)   

 

Tijdens de bijeenkomst in Koberwitz (1924) wordt er een 

‘onderzoekskring van boeren, als deel van de natuurwe-

tenschappelijke sectie van de Vrije Universiteit voor 

Geesteswetenschap’ opgericht. Steiner legt er de nadruk 

op, dat elke boer actief zijn eigen inbreng in het onder-

zoek moet hebben vanwege de individuele verschillen 

tussen de bedrijven. Na 2 jaar (Steiner is inmiddels in 

1925 overleden) wordt door het bestuur van ‘de onder-

zoekskring’ besloten om aanbevelingen te doen voor stan-

daard proefopzetten, die dan op zoveel mogelijk bedrijven 

herhaald zouden moeten worden (zie literatuurverwijzin-

gen in hoofdstuk 5). Daarmee krijgt ‘de onderzoekskring’ 

de eenvormige opzet die bij andere onderzoekskringen in 

die tijd, waar onderzoek naar de werking van kunstmest 

gedaan werd, gebruikelijk is.     

Op basis van de Landbouwcursus en in aansluiting op ‘de 

onderzoekskring’ ontstaat de zogenoemde beweging voor 

biologisch-dynamische landbouw. De impuls van ‘de 

onderzoekende boer’ verdwijnt in de meeste landen naar 

de achtergrond. De verschillende verenigingen voor bio-

logisch-dynamische landbouw houden zich onder andere 

bezig met merkenbeheer (DEMETER en BIODYN) en 

worden tot belangenorganisaties. Het gebruik van de pre-

paraten wordt in richtlijnen beschreven. Daarmee is dat 

gebruik voor een groot deel tot standaardprocedure ver-

worden waar niet meer bij nagedacht hoeft te worden.     

De verbinding tussen de biologisch-dynamische land-

bouw en de Antroposofische Vereniging, die als kern de 

Vrije Universiteit voor Geesteswetenschap in zich heeft, 

is tegelijkertijd uiterst gering geworden.     

Nu, na 60, 70 jaar zie je in de landbouw (en niet alleen in 

de alternatieve landbouw) initiatieven ontstaan waarin 

zichtbaar wordt dat boeren een onderzoekende impuls, nu 

bewust, zoeken. In de biologisch-dynamische landbouw 

blijkt een ‘beginenthousiasme’ en traditie niet meer vol-

doende motivatie te geven, mede door de groei in de be-

weging, en ontstaat de vraag naar de oorspronkelijke im-

puls van de biologisch-dynamische landbouw.   

Er is veel onderzoek gedaan naar de werking van de pre-

paraten die Steiner in de Landbouwcursus beschrijft. Het 

meeste onderzoek dat gepubliceerd is, is door niet-

landbouwers gedaan. Het verschil tussen een boer die 

onderzoek doet en een onderzoeker, is, dat de eerste van-

zelfsprekend in een landbouwkundige ervaringsstroom 

staat, waar vanuit verschijnselen betekenis hebben. Wan-

neer dit ervaringskader ontbreekt doordat men niet in een 

landbouwpraktijk staat, blijkt er in het onderzoek vaak 

alleen naar een materieel effect gekeken te worden en 

stelt men de volgende vraag: ‘Heeft de toepassing van de 

preparaten effect op de opbrengst?’ 60-70 jaar onderzoek 

blijkt dan nauwelijks éénduidige resultaten op te leveren. 

Bij de één werkt het wel, bij de ander niet of zelfs nega-

tief (zie literatuurverwijzing in hoofdstuk 5). De verschil-

lende conclusies deden bij mij de vraag opkomen naar de 

verwachting waarmee het onderzoek gedaan wordt: ‘Wat 

dacht men als resultaat te krijgen?’     

Pfeiffer heeft kort nadat de Landbouwcursus gehouden 

was onderzoek gedaan naar het effect van de afzonderlij-

ke compostpreparaten en naar het effect wanneer ze alle 

tegelijk gebruikt worden. De variant waar alle preparaten 

tegelijk gebruikt werden gaf (in dat éne geval) de hoogste 

opbrengst. Het is, vermoedelijk sinds die tijd, traditie ge-

worden om alle preparaten tegelijk te gebruiken. Maar er 

blijken op de foto's (zie het artikel in Gäa Sophia, 1929) 

enorme verschillen in plantenvormen te zijn tussen de 

verschillende varianten. Daar wordt verder niets mee ge-

daan. Blijkbaar waren er geen specifiekere verwachtingen 

waar vanuit deze verschillen betekenis hadden.     

Bij onderzoek naar de spuitpreparaten maakt het uit of je 

alleen effect verwacht ten aanzien van opbrengstverho-

ging, of dat je het idee van een harmoniserende werking 

kent en in bepaalde gevallen een opbrengstverhogend en 

in andere gevallen een opbrengstverlagend effect ver-

wacht.     

Op het moment dat je verwachtingen (dus al dan niet be-

wuste idealen) hebt die je in de praktijk van het bedrijf 

toetst ben je als boer onderzoekend bezig. Een handeling 

heeft dan niet alleen een uitwerking op de natuur, maar 

ook op jezelf. Je kunt er bijvoorbeeld een oordeelsver-

mogen aan ontwikkelen, dat ook op andere vlakken in de 

bedrijfsvoering gevolgen kan hebben. De werking van de 

preparaten is voor anderen alleen aan ontwikkelingen in 

de natuur te toetsen, voor jezelf kun je die ook aan je ei-

gen ontwikkeling toetsen.     

Al werkende leren is kenmerkend voor de mens en is een 

proces dat het hele leven door kan gaan. Als er oplossin-

gen voor problemen gevonden zijn is daarmee een zaak 

niet ten einde, maar zijn er nieuwe ervaringsmogelijkhe-

den gecreëerd, om opnieuw van te leren. De handelingen 

die Steiner in de Landbouwcursus beschreven heeft ver-

sterken mijns inziens dit leerproces, zij dagen uit tot het 

aangaan van een verbinding met het werk.     

Kenmerkend voor bijvoorbeeld de preparaten, die in de 

vierde en vijfde voordracht beschreven worden en die hier 

in de volgende hoofdstukken uitvoeriger behandeld wor-

den, is, dat ze zelf te maken zijn. Het uitgangsmateriaal is 

grotendeels in de eigen omgeving te vinden. Voor het 

farmaceutische proces, waarin de uitgangsstoffen tot pre-
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2.  Het hoornmest- en hoornkiezelpreparaat, 

oftewel de emancipatie van de cultuur-

planten ten opzichte van het jaarverloop   
 

 

In de vierde voordracht van de Landbouwcursus worden 

twee preparaten beschreven: het hoornmest- en hoornkie-

zelpreparaat. Deze preparaten worden over de grond en/of 

de gewassen gespoten en worden ook wel de biologisch-

dynamische spuitpreparaten genoemd.     

Voor het hoornmestpreparaat wordt in september van één 

of meer koeien mest verzameld, liefst zonder stro en niet 

al te drabberig. Met een lepel worden tientallen koeie-

hoorns ermee gevuld. De mest heeft een lichte geur. Het 

is niet gemakkelijk om de hoorn tot onder aan toe gevuld 

te krijgen met de mest. Af en toe vliegt bij het ‘er in klop-

pen’ de mest er ook weer uit. De horens worden in een 

vlakke, oppervlakkige kuil dicht tegen elkaar aan gelegd, 

de opening iets schuin naar beneden zodat er geen regen-

water in kan lopen. Daar blijven ze het winterhalfjaar.     

In de lente wordt voor het hoornkiezelpreparaat bergkris-

tal vermalen, in een vijzel fijn gewreven. Uren ben je be-

zig met een klein beetje, waar je uiteindelijk zonder moei-

te één hoorn mee vult. Deze éne hoorn wordt het zomer-

halfjaar begraven. De plek moet je goed markeren, zodat 

je hem weer terug kan vinden na een half jaar.     

Bij het maken van de preparaten is het mogelijk bepaalde 

kwaliteiten te ontmoeten. Kijkend naar, ruikend en voe-

lend aan de verschillende stoffen, maar ook bij het maken 

zelf. Kwaliteiten die enerzijds met verdichten en samen-

ballen te maken hebben, en anderzijds met verfijnen en 

uitbreiden:     

De mest ziet er uit als een dichte substantie, die met zijn 

lichte geur doet vermoeden dat er heel wat in verdicht is. 

Tegelijkertijd is het niet eenvoudig hem te verdichten in 

de hoorn. Het bergkristal is als materie heel verdicht, als 

je er naar kijkt is hij juist doorschijnend en geeft een 

‘oplossende indruk’. Bij het malen in de vijzel is merk-

baar hoeveel energie er nodig is om hem werkelijk ver-

fijnd te krijgen.     

Door in het farmaceutische proces gebruik te maken van 

het jaarverloop kunnen we opmerkzaam worden op de 

uitademing van de natuur in het zomerhalfjaar en de in-

ademing in het winterhalfjaar.     

De toepassing van de spuitpreparaten vindt op verschil-

lende momenten van de dag plaats: Tegen het vallen van 

de avond worden één of meerdere horens met mest ge-

leegd in een ton met water. Een uur lang wordt er met een 

takkenbezem geroerd. Telkens als een draaikolk tot ver 

naar beneden reikt wordt de roerrichting omgedraaid en 

wordt er opnieuw een kolk gemaakt. Vervolgens wordt dit 

zo geprepareerde water over velden en gewassen ge-

sproeid. Het hoornmestpreparaat wordt gebruikt bij 

grondbewerkingen en op gewassen aan het begin van hun 

vegetatieve ontwikkeling.     

Bij het ochtendkrieken worden één of meerdere mespunt-

jes hoornkiezelpreparaat op dezelfde manier als het 

hoornmestpreparaat in een ton water gedaan en een uur 

geroerd, dit water wordt vervolgens over de gewassen 

versproeid. Het hoornkiezelpreparaat wordt gebruikt bij 

de afrijping van gewassen.     

Opnieuw verdichten-verfijnen, samenballen-uitbreiden. 

paraat gemaakt worden, wordt gebruik gemaakt van dier-

lijke organen (van op een gemengd bedrijf aanwezige 

dieren). Het proces heeft zijn relatie tot het jaarverloop, 

iets waarmee een boer dagelijks leeft.     

Zo is het mogelijk de Landbouwcursus te zien als een 

boek waarin zowel methodische gezichtspunten aangedra-

gen worden om tot een wetenschap te komen die verbin-

dend werkt (eerste t/m derde voordracht) als ook prakti-

sche handelingen die, als je er mee werkt, een onderzoeks

- en leerhouding kunnen versterken (vierde t/m achtste 

voordracht).   

 

De gezichtspunten en beelden die in deze schets naar vo-

ren komen, hebben hun oorsprong in mijn activiteiten als 

onderzoeksadviseur. De gezichtspunten zijn van onder-

zoeksmethodische aard. De beelden worden in eerste in-

stantie vanuit de studie opgebouwd. Ervaring met het 

maken van de preparaten, plantwaarnemingen, en derge-

lijke weven daar doorheen. De inhoud van de beelden 

komt uit mijn begeleidingswerk. Ieder ander zal vanuit 

eigen ervaringen andere ingangen kunnen vinden en tot 

andere beelden kunnen komen. In die zin hebben de hier 

genoemde beelden slechts voorbeeldkarakter.     

Voor een verdere concrete uitwerking zie ik een erva-

ringsuitwisseling als noodzakelijk.   
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Kwaliteiten, die we ook van de plantenontwikkeling ken-

nen. In het begin van haar ontwikkeling breidt de plant 

zich sterk uit in de ruimte (terwijl ze in het zaad samenge-

bald was). Haar vormen zijn daarbij relatief rond. Naar de 

afrijping en zaadvorming toe treedt er vulling op, binnen 

een afgerond zijn, uitstralend in geur en kleur. (In het 

uitbreiden een samenballen en in het samenballen een 

uitbreiden.)     

De dynamiek van de verschillende planten gaat niet gelijk 

op met die van het jaarverloop. Wintertarwe wordt al voor 

de winter gezaaid en in augustus geoogst. Voederbieten 

worden in het voorjaar gezaaid en pas eind oktober of 

november geoogst.     

Landbouwkundig kan dit ‘niet gelijk op lopen’ van de 

natuurlijke tendens in het jaarverloop met de ontwikke-

ling van de plant een probleem vormen. Bij grasland valt 

de ontwikkeling van de eerste snede in dat deel van het 

jaarverloop, waarin een sterke vegetatieve ontwikkeling 

wordt ondersteund. Na zo'n eerste snede komt een tweede 

snede vaak moeizaam op gang. Dat is begrijpelijk vanuit 

het jaarverloop: er bestaat naar de zomer toe de tendens 

om tot rust te komen.     

Cultiveren zou ik, vanuit deze context, willen opvatten 

als: het versterken van het eigene van de plant, als een 

emancipatie van de cultuurplant ten opzichte van het jaar-

verloop. Door dit emancipatie-proces heeft de plant ons, 

als mens, meer te bieden, bijvoorbeeld het hele jaar door 

een groeiend weiland.     

In onderzoek dat ik gedaan heb op grasland komt naar 

voren dat bij het gebruik van beide hoornpreparaten de 

voorjaarsontwikkeling gestuwd wordt en een tweede sne-

de makkelijker op gang komt. De indruk bestond, dat 

binnen de ontwikkeling van één snede de begingroei ook 

gestuwd werd door het preparatengebruik en dat naar het 

eind van die snedeontwikkeling toe het gewas zich krach-

tig en snel vult, in plaats van een snelle groei in het begin 

die naar het eind toe afvlakt en een gelijke opbrengst kan 

geven maar met minder structuur/kwaliteit.     

Je zou de dynamiek, die door het preparatengebruik ver-

sterkt wordt en waar je dus door het preparatengebruik op 

gewezen wordt ook als volgt kunnen karakteriseren: In de 

beginontwikkeling verliezen de planten zich niet meteen 

in het vegetatieve, algemene, maar ze kunnen hun eigen-

heid vasthouden en verder ontwikkelen, waar vanuit ze 

vervolgens met kwaliteit (=eigenheid) kunnen groeien.     

Andere maatregelen, zoals bemesting, beweidings- en 

maairitme, en dergelijke kunnen zo uitgevoerd worden, 

dat ze diezelfde dynamiek versterken.     

Een ander onderzoek naar de werking van de hoornprepa-

raten is dat van E. Lammerts van Bueren. Zij heeft de 

werking van de bespuitingen op kassla onderzocht. Haar 

conclusie is dat 4x bespuiten met hoornmest- en 1x met 

hoornkiezelpreparaat de éénzijdige vegetatieve groeiont-

wikkeling, die door jaargetijde en kasklimaat aanwezig is, 

vermindert. Wanneer beide preparaten slechts éénmaal 

worden gespoten is geen werking waar te nemen.     

Dit resultaat zou er toe kunnen verleiden om de conclusie 

te trekken, dat men zo vaak mogelijk de preparaten zou 

moeten spuiten.     

Vanuit het hiervoor opgebouwde dynamische beeld is 

echter mijn verwachting, dat bij die 4x spuiten met hoorn-

mestpreparaat toevallig de goede keer heeft gezeten. Het 

is als het ware een schommel, die je op het juiste moment 

een duwtje moet geven. (Ook Mevr. Lammerts van Bue-

ren concludeert dat er nog nader onderzoek naar de opti-

male frequentie in relatie tot de ontwikkeling van de plant 

gedaan moet worden.) De uitdaging zit er mijns inziens in 

om aan de gewasontwikkeling af te lezen wanneer het 

juiste moment is (en dat kan best meer dan één keer zijn). 

In een proefopzet met in elke variant een bespuiting op 

een ander moment zou je deze hypo these kunnen toetsen. 

Wanneer je echter naar planten gaat kijken met de vraag 

wanneer het juiste moment voor een bespuiting is, dan zul 

je vanuit het gevoel, waar vanuit je dat beoordeelt en dat 

je op dat moment verder ontwikkelt, meestal al voldoende 

overtuiging kunnen putten. Op deze wijze omgaan met de 

spuitpreparaten nodigt uit om intensief naar de gewassen, 

het jaarverloop, het weer te kijken, je er mee te verbinden.   
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3.  De zes compostpreparaten: duizendblad, 

kamille, brandnetel, eikenschors, paarde-

bloem en valeriaan, oftewel de individuali-

satie van het landbouwbedrijf   
 

 

In de vijfde voordracht van de Landbouwcursus worden 

zes preparaten beschreven gemaakt van duizendblad, ka-

mille, brandnetel, eikenschors, paardebloem en valeriaan. 

Ze worden bij de compostbereiding gebruikt. Met de zo 

bereide plantaardige en/of mestcompost wordt de grond 

bemest. Het is traditie om alle zes de preparaten altijd 

tegelijk in de composthoop te stoppen. Vanuit het idee dat 

de compostpreparaten op dezelfde manier als de hoorn-

preparaten een uitdaging zijn om jezelf steeds sterker met 

de specifieke situatie van het eigen bedrijf en de eigenaar-

digheden van de planten te verbinden, trad bij mij de ech-

ter vraag op: Is dat wel werkzaam? Met die vraag de vijf-

de voordracht van de Landbouwcursus herlezend leek mij 

daar ook een andere mogelijkheid in te liggen.     

Steiner beschrijft mijns inziens zes specifieke landbouw-

kundige gevallen, die elk hun tot ziekte neigende éénzij-

digheid hebben. Tevens beschrijft hij, per geval, een plant 

die een vergelijkbare éénzijdigheid heeft, maar die die 

éénzijdigheid net in het gareel weet te houden. In het far-

maceutische proces (waarin met behulp van dierlijke or-

ganen, het jaarverloop en een plaats op het bedrijf) uit de 

plant een preparaat gemaakt wordt, zijn mijns inziens 

vergelijkbare kwaliteiten te vinden.     

De vraag bij de toepassing van de compostpreparaten 

wordt dan: Kan ik mijn bedrijf of plekken op mijn bedrijf 

zo karakteriseren, dat ik weet welk preparaat ik via de 

compost in kan zetten om een bepaald resultaat te berei-

ken?     

Wanneer deze zes gevallen concreet begrepen zijn, dat 

wil zeggen wanneer vanuit het individuele omgaan met de 

preparaten de gedachtegang ervaren wordt moet het mijns 

inziens mogelijk zijn om voor specifieke situaties tot nog 

andere preparaten te komen.   

 

Om verder op de vraag naar het individuele in te gaan wil 

ik hier eerst nog iets invoegen over het beeld van de be-

drijfsindividualiteit dat Steiner in de tweede voordracht 

van de Landbouwcursus introduceert.     

Het landbouwbedrijf wordt daar vergeleken met een om-

gekeerde mens, waarbij alles wat boven de grond is ver-

geleken wordt met wat bij de mens onder het middenrif is 

en omgekeerd. Tevens spreekt Steiner over de warmte die 

boven de grond ‘dood’ is en onder de grond ‘levend’.     

Mij verschaft mijn omgang met ‘de lerende mens’ een 

toegang tot dit beeld.     

Ook bij de mens kunnen we twee soorten warmte onder-

scheiden: onze hartewarmte of geestdrift en de stofwisse-

lings- of lichamelijke warmte. Het onderscheid ligt in de 

wijze waarop we ze ervaren. Bij de hartewarmte of geest-

drift (boven het middenrif) gaan we vanuit een binnenwe-

reld verbindingen aan. Hoe we dit doen hangt samen met 

wat we ervaren hebben en de idealen die we hebben. Door 

onze binnenwereld zijn we dus in een tijdsstroom ge-

plaatst. (Dit verbindingen aangaan en in een samenhang 

staan is kenmerkend voor het levende.) De stofwisselings-

warmte, van onder het middenrif, is een warmte die ons 

meer overkomt, buiten ons bewustzijn tot stand komt, van 

‘buiten’ komt, en die mogelijk maakt dat datgene wat we 

willen, ook tot stand kan komen. Hier is geen overzicht, 

geen ‘geschiedenis’. (‘dode’ warmte)     

Eenzelfde verhouding kunnen we vinden bij een land-

bouwbedrijf. De geschiedenis van een bedrijf leeft in de 

grond en geeft mogelijkheden en kwaliteiten (ervaring), 

het zaad dat daarin komt bepaalt wat er kan groeien 

(ideaal). De gewassen groeien echter doordat de zon 

schijnt, het regent, of er beschutting is of niet, enz.. Deze 

‘uiterlijke’, ‘dode’ warmte is ingebed in het jaarverloop.     

Deze beschrijving kan houvast geven voor verder begrip 

voor wat zich in de landbouw afspeelt. Dat het landbouw-

bedrijf door Steiner vergeleken wordt met de mens is 

mijns inziens niet een toevallige associatie. We zijn zelf 

mens. Het landbouwbedrijf wordt vergeleken met ons 

zelf. Wij kunnen ons zelf nog op geheel andere wijze ken-

nen en vertrouwen in dat kennen hebben, dan al het ande-

re in de wereld om ons heen. Om de vergelijking tot zijn 

recht te laten komen is het mijns inziens dan ook belang-

rijk om het mensbeeld zo te beschouwen zoals we dat van 

binnenuit kunnen doen.     

De processen boven en onder de grond staan met elkaar in 

relatie door de processen door de jaren heen. Wat er 's 

zomers aan plantenmateriaal ontwikkeld wordt komt op 

de één of andere manier weer terug in de grond, recht-

streeks of via de mest. Daarmee wordt de grond weer 

anders en kan het jaar daarop ook iets anders zichtbaar 

worden. Er treedt als het ware een leerproces op, net als 

bij de mens, die zijn ziel kan ontwikkelen door naar de 

werking van zijn daden te kijken. Dit verwerken, ‘leren’ 

kan in de landbouw ‘geholpen’ worden met het composte-

ringsproces. Niet ieder mens leert op dezelfde wijze, al 

naar gelang leeftijd en geaardheid zal het leerproces ande-

re verzorging behoeven. Zo heeft ook elk landbouwbe-

drijf een individuele verzorging van zijn ‘leerproces’ no-

dig.   

Als voorbeeld van hoe preparaten het ‘leerproces’ onder-

steunen wil ik hier eerst het duizendblad- en het paarde-

bloempreparaat uitwerken:     

Steiner beschrijft in de Landbouwcursus, dat het duizend-

bladpreparaat gebruikt kan worden om ‘de groei terug te 

houden in stevigheid, in stamvorming’, om ‘dat te verbe-

teren wat aan een zwakte van het astraallichaam ligt’, om 

‘de mest de mogelijkheid terug te geven, de aarde zo te 

beleven, dat zij datgene wat aan fijne stoffelijkheid uit de 

kosmos op aarde komt, ook op kan vangen.’ ‘Het dui-

zendblad werkt al als plant gunstig in haar omgeving, net 

zoals sympathieke mensen in groepen alleen al door hun 

aanwezigheid en niet persé door wat ze zeggen, werken.’ 

De duizendbladbloemen moeten in een herteblaas gestopt 

worden en deze gevulde blaas wordt 's zomers in de zon 

gehangen en 's winters ondiep in de grond gelegd.     

Wat betreft het paardebloempreparaat beschrijft Steiner, 

dat het, aan de mest toegevoegd, ‘de aarde de bekwaam-

heid geeft, zoveel kiezelzuur uit de atmosfeer en de kos-

mos naar zich toe te trekken, als voor de plant noodzake-

lijk is, opdat de plant werkelijk juist gevoelig wordt voor 

alles wat in haar omgeving werkt, en dan zelf naar zich 

toe kan trekken wat zij nodig heeft.’ ‘De onschuldige, 

gele paardebloem (...) is werkelijk een soort hemelsbode’. 

De paardebloemen moeten in een darmscheil (het vlies 

waaraan de ingewanden opgehangen zijn) worden inge-
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naaid en 's winters in de grond gestopt.     

Om een verhouding tot deze aanwijzingen te ontwikkelen 

is het nodig ervaringen met de preparaten op te doen en 

tegelijkertijd begrip te ontwikkelen. Een vragende hou-

ding die de handelingen begeleidt is daartoe nodig. Het 

hiervoor in zijn algemeenheid beschreven mensbeeld kan 

een kader geven. Naar het geval van de preparaten ver-

taald: Welke specifieke verhouding tussen binnen- en 

buitenwereld wordt bij deze twee preparaten beschreven? 

Geeft het beeld dat daarbij ontstaat houvast om de ver-

schillende aspecten als uitdrukking van één werkelijkheid 

te zien?     

Bij Steiners beschrijving van het duizendbladpreparaat 

moet ik aan een ouder, wijzer iemand denken. Iemand, 

die innerlijke stevigheid heeft en daar vanuit, zonder op-

hef te maken, een uitstraling heeft. Iemand dus, die zijn 

ervaringen verwerkt heeft, die kan onderscheiden wat wel 

en wat niet wezenlijk is. Dit beeld kunnen we verbinden 

met het jaarverloop en het orgaan waarin het preparaat 

‘rijpt’. Het belichten van de ervaring en het verwerken 

hebben hun verwantschap met respectievelijk 's zomers in 

de zon boven de grond en 's winters in de grond. Het heeft 

ook zijn verwantschap met het proces van scheiden en 

afzonderen, dat zich bij nier en blaas afspeelt (van deze 

twee is de nier niet te gebruiken als orgaan om iets in te 

prepareren). Het duizendblad, met haar stevige, gedron-

gen gestalte en compacte, niet-uitstralende, maar wel geu-

rende bloeiwijze is ook beeld van deze kwaliteiten.     

Bij de beschrijving van het paardebloempreparaat moet ik 

denken aan een jeugdig persoon. Aan iemand met jeugdig 

enthousiasme, die met fris elan aan iets werkt, daarbij zijn 

omgeving in de gaten heeft en niet met zijn daadkracht 

die omgeving overrompelt of platwalst. Aan iemand, die 

bereid is om te leren. De ervaring is er vanzelf door de 

jeugdige daadkracht, het innerlijk verwerken (in de winter 

in de grond) behoeft verzorging. Het darmscheil is het 

vlies, waar de ingewanden aan opgehangen zijn en dat 

alles omhult. Dus dat orgaan wordt genomen, dat verwant 

is met het vitale en tegelijk het organiserende, omhullende 

heeft. De paardebloem is vitaal in haar bladmassa, maar 

ook bijvoorbeeld in het stralende, krachtige geel van de 

bloeiwijze en in het massieve optreden in het voorjaar op 

weilanden, die één geel tapijt kunnen zijn. Toch is die 

plant daarbij gezond. Het sterke overheersen van het ve-

getatieve leidt niet tot een achterwege blijven van bloei of 

tot ziekte.     

Deze kwaliteiten kunnen we in het prepareren als volgt 

tegenkomen:     

De herteblaas is een éénvoudig, duidelijk afgegrensd or-

gaan. Het is bros en moet met de nodige voorzichtigheid 

gevuld worden. Er ontstaan mooie bolvormige pakketjes. 

Het kost de nodige moeite om het darmscheil los te snij-

den van de darmen. De grenzen van het vlies zijn door het 

eraan vastgegroeide vet moeilijk vast te stellen. Na het 

vullen met de paardebloem heb je grove, lompe pakketten, 

die je ingraaft.     

Wat zijn nu landbouwkundige situaties, waar deze éénzij-

digheden ook aanwezig zijn en om een ondersteuning 

vragen (het homeopathische principe)?     

Bij een bedrijf op zandgrond herken ik de éénzijdigheid 

waar het duizendblad mee overweg kan. Zandgrond is 

gemakkelijk door bemesting uit evenwicht te brengen. De 

grond is als het ware niet vanzelfsprekend in staat om 

ervaringen (van buitenaf) op te nemen en daarbij overeind 

te blijven. Bij een iets te zware of onevenwichtige bemes-

ting zijn er snel houdbaarheidsproblemen bij de pro-

ducten. Waar door jarenlange humusopbouw, bodemver-

zorging en een evenwichtige (gesloten) bedrijfsopbouw 

het bedrijf op de zandgrond stabiliteit heeft zou mijns 

inziens de toepassing van het duizendbladpreparaat via de 

mest niet meer nodig zijn.     

Bij paardebloem moet ik eerder aan een bedrijf op klei-

grond denken. De kleigrond bewerkstelligt een sterke 

vegetatieve groei. Het is een grond met veel buffercapaci-

teit voor bemestingsinvloeden. Voor invloeden op de 

structuur is de kleigrond echter juist extra gevoelig. Een 

te natte grondbewerking kan jaren later nog zichtbaar zijn 

in de gewassen.   

 

Er zijn natuurlijk meer landbouwkundige situaties, waarin 

het vegetatieve te sterk de overhand heeft en tot proble-

men leidt. In beekdalen is het, net als in het algemeen op 

kleigrond, ook een constitutioneel probleem, alleen is het 

hier niet alleen de grondsoort, maar ook de omgeving 

(klimaat, waterstand, en dergelijke) met in deze omgeving 

het specifieke probleem in de grond van ijzerfixatie, die 

het vegetatieve versterkt. Het vegetatieve kan voor een 

aantal jaren versterkt aanwezig zijn door het scheuren van 

grasland, of door bijvoorbeeld een bepaalde éénzijdige 

bemesting. Voor één jaar kan het versterkt aanwezig zijn 

door de eigenheid van het te telen gewas, zoals bij bij-
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voorbeeld koolgewassen, aardappels, en dergelijke.     

Bij deze situaties moet ik in eerste instantie aan drie ande-

re preparaten denken. Bij landbouw in een beekdal aan 

brandnetelpreparaat. Bij de overige situaties aan kamille- 

en eikenschorspreparaat.     

Bij de brandnetel beschrijft Steiner in de Landbouwcur-

sus, dat het ‘ter ontijzering van de bodem al helpt als de 

brandnetel wordt aangeplant. (...) niet het ijzer als zoda-

nig, maar de werking van het ijzer op de plantengroei 

wordt daarmee ondermijnd.’ Bij het preparaat beschrijft 

Steiner, dat het bewerkt dat ‘de mest innerlijk gewaarwor-

ding krijgt, (...) verstandig wordt (...) niet toelaat dat iets 

op onjuiste wijze wordt afgebroken (...) de bekwaamheid 

geeft om de aarde, die ermee bemest wordt, verstandig te 

maken, zodat ze zich individualiseert in de richting van de 

te telen gewassen.’     

Het kamillepreparaat kan er toe bijdragen, dat 

‘schadelijke vruchtvormingsprocessen van de plant weg-

gehouden worden.’     

Het eikenschorspreparaat ‘schept ordening, wanneer het 

etherlichaam zo sterk werkt, dat het astrale niet orgaan-

vormend kan werken. (...) Het geeft de mest de kracht om 

profylactisch tegen schadelijke plantenziekten te werken.’     

In een beeld zou je bij de brandnetel het werkingsgebied 

als volgt kunnen beschrijven: Het innerlijk van de mens, 

de innerlijke verwerking wordt aangesproken. Vanuit het 

denken ontstaan nieuwe blikrichtingen, waar vanuit erva-

ringen doelgericht opgedaan kunnen worden.     

Deze specifieke relatie tussen binnen- en buitenwereld 

kun je herkennen in de naïeve beschrijving die Steiner 

van de brandnetel geeft: ‘Deze plant ‘aait’ men niet 

graag.’ Het is een plant die ogenschijnlijk in het algemeen 

vegetatieve blijft steken, maar als je er werkelijk kennis 

mee maakt, dan blijkt de plant wel degelijk tot iets eigens 

gekomen te zijn, iets waar je zelf bovendien heel wakker 

aan wordt, waardoor je op jezelf teruggeworpen wordt.     

Bij de kamille valt op, dat ze, qua groei- en bloeiwijze, 

een tussenpositie inneemt tussen duizendblad en paarde-

bloem. Beeld: Een dertiger, veertiger, die in staat is om 

eigen richting aan zijn handelen te geven en niet burger-

lijk wordt en dingen doet, waar hij zelf geen binding mee 

heeft (analoog aan de schadelijke vruchtvorming).     

Bij de eik is de groei van de takken een opvallend feno-

meen: de takken groeien uit, komen in de eigen schaduw 

terecht, sterven af en/of groeien in een andere richting 

verder. Elke keer weer structureert ze deze ongeordend-

heid. Ook in de schors is 'de moeite die ze zich getroost in 

het structureren' duidelijk zichtbaar. Beeld: Iemand die 

slaapt in zijn handelingen, achteraf voor de gevolgen 

wakker wordt en terugkijkend zijn ervaringen structureert.     

In het prepareren komen we die kwaliteiten op de volgen-

de wijze tegen: De brandnetel wordt als gehele boven-

grondse plant met een dunne turflaag er omheen ingegra-

ven en blijft een winter en zomer in de grond. Er wordt 

geen orgaan als omhulling gebruikt. (Van buitenaf onaf-

hankelijk, het moet van binnenuit komen.)     

De kamillebloemen moeten in rundveedarmen gestopt 

worden. (Zoals de kamille tussen duizendblad en paarde-

bloem in staat, staan de darmen tussen darmscheil en 

blaas in: Niet het geheel omhullende of iets uitscheidend, 

maar het centrale, krachtig doorwerkende.) Deze worstjes 

worden 's winters in de grond gestopt op een plek, waar 

‘de sneeuw langere tijd blijft liggen, goed door de zon 

beschenen.’ (Dit is een raadselachtige aanwijzing: veel 

sneeuw en toch ook zon. Misschien een plek waar veel 

door de wind opgewaaide sneeuw ligt: Je krijgt veel op je 

bord geschoven en hebt ook de kracht om het aan te kun-

nen. Voor de Nederlandse situatie zonder berghellingen 

en met niet altijd sneeuw in de winter zou je aan de hand 

van deze karakterisering een geëigende plek kunnen zoe-

ken.)     

De eikenschors wordt in een schedel (dus niet in spijsver-

teringsorganen) van een huisdier gedaan. Deze schedel 

wordt op een plek gelegd, waar er veel regenwater over-

heen stroomt en er wordt veel plantenmateriaal overheen 

gedaan, zodat er voortdurend rottende plantensubstantie 

aanwezig is. (Chaos, waarin het verhelderende.)   

Als laatste preparaat wordt het valeriaanpreparaat be-

schreven. Het is een plant die een sterke symmetrie heeft, 

de bladeren zijn regelmatig geveerd. Het bladoppervlak 

heeft in zijn structuur en kleur iets geslotens. Deze plant 

kan met het schematische, geslotene, dat tot verstarring 

neigt, overweg. In de geur van de bloemen vinden we in 

de aparte combinatie van afstotend en zoet dit tegelijk 

afstotende en verbindende.     

Wij kennen deze situatie bijvoorbeeld wanneer we een 

voordracht moeten houden en alles weten, door de voor-

stelling echter van te voren verkrampen, maar als we een-

maal bezig zijn door de liefde voor en de concentratie op 

het onderwerp op dreef raken.     

Landbouwkundig kennen we dit probleem bijvoorbeeld 

van de poldergrond, waar de plantengroei in het voorjaar 

niet op gang wil komen en de planten rood worden. 
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(Wordt als fosforfixatieprobleem beschreven.)     

De valeriaanbloemen worden uitgeperst. Het sap wordt 

verdund met warm water. Dit wordt over de mest uitge-

sproeid voordat die over het land uitgereden wordt. (Deze 

beschrijving in de Landbouwcursus duidt mijns inziens op 

een andere toepassing dan die welke traditie is, waarbij 

het valeriaanpreparaat namelijk over de mesthoop gespo-

ten wordt bij het opzetten ervan.)     

Bij het valeriaanpreparaat is, in het beeld van de lerende 

mens gesproken, noch een innerlijke verwerking noch het 

op de juiste wijze opdoen van ervaring aan de orde. Daar 

vanuit is voor mij begrijpbaar, dat dit preparaat niet on-

dersteund kan worden met een dierlijk orgaan, noch met 

het plaatsen van het prepareren in het jaarverloop. Ook 

het direct voor het uitmesten bespuiten van de mest hangt 

mijns inziens daarmee samen.     

Het valeriaanpreparaat wordt bijvoorbeeld ook wel in een 

boomgaard gesproeid wanneer er nachtvorst verwacht 

wordt. De nachtvorstschade ontstaat door een verdamping 

van vochtige lucht bij heldere hemel, wat met een sterke 

afkoeling gepaard gaat. Vanuit het hiervoor beschrevene 

is de verwarmende werking van het sproeien van valeri-

aan te begrijpen als voortkomend vanuit een versterken 

van een concentratiebeweging, het ‘bij jezelf blijven’, het 

niet uitvloeien.  

 

Bij het werken met de compostpreparaten verbindt je je 

als boer vanuit een heel andere tijdsdimensie met je be-

drijf dan bij de beide hoornpreparaten. In het omgaan met 

de hoornpreparaten (die ook in mijn visie overal toegepast 

worden; niet de vraag ‘waar?’, maar ‘wanneer?’ is aan de 

orde) wordt je voortdurend uitgedaagd om elke dag naar 

je gewassen te kijken, te kijken wat die gewassen in hun 

ontwikkeling nodig hebben en op grond daarvan die pre-

paraten te spuiten. Bij de compostpreparaten moet je al 

twee jaar van te voren zien welke problemen je verwacht 

tegen te komen. Je hebt namelijk één jaar nodig om één of 

meerdere preparaten te maken en vervolgens nog een jaar 

om één of meerdere composthopen te maken met bepaal-

de preparaten er in, waarmee je dan vervolgens een per-

ceel kunt bemesten.     

Vanuit het kennen van je bedrijf kun je de compostprepa-

raten gericht gaan toepassen. Daarmee geef je het bedrijf 

gelegenheid verder te individualiseren.   

 

Een poging om te komen tot een gedifferentieerde toepas-

sing van de preparaten wordt in het volgende voorbeeld 

gegeven. In een cursus met boeren in het voorjaar van 

1990 is het op het beschreven bedrijf uitgewerkt.     

DE HOOGE KAMP, Beemte Broekland: Een tuinbouwbe-

drijf op zavelgrond (11% afslibbaar). Het totale opper-

vlak (in het voorjaar van 1990, kort daarna is het bedrijf 

uitgebreid) is 5 ha, waarvan 3,2 ha beteelbaar is. Er is 

een stuk (2,45 ha) grovere groenteteelt met een zevenjari-

ge vruchtwisseling: 1. en 2. gras-klaver, 3. kool, 4. prei, 

5. wortel, 6. pompoen en 7. mais. Er is een stuk fijnere 

groenteteelt (0,75 ha) met een vijfjarige vruchtwisseling: 

1. wortel, 2. aardappelen, rode bieten, 3. bladgewassen, 

4. bonen met als voorteelt kool en 5. lupine met als voort-

eelt prei. Daarnaast is er een rolkas en fruitteelt.     

Het is een bedrijf waar geprobeerd wordt alles zo vroeg 

mogelijk te telen. Het is ook een grond die vroeg is. Na de 

langste dag zit er geen groeikracht meer in de gewassen. 

In augustus schieten alle gewassen snel in het zaad. Het 

bedrijf kan, qua afzet, in de zomer niet tegen de groente-

teeltbedrijven op de kleigrond op.     

Vanuit de dynamiek van de groei zou je bij dit bedrijf als 

basis aan gecomposteerde mest geprepareerd met het 

kamillepreparaat kunnen denken (‘de kern krachtig door-

werkend’). In de fijne groenteteelt (waar minder de pro-

ductie van massa, maar meer die van verschillende kwali-

teiten aan de orde is) zou dit ondersteund kunnen worden 

met duizendbladpreparaat (‘vanuit innerlijke rijpheid tot 

nuancering komen’) en in de kas (waar een klimaat 

heerst, dat sterk het vegetatieve bevordert) met eiken-

schorspreparaat (‘het structurerende, verhelderende in de 

chaos’).     

Alle percelen in de grovere groenteteelt worden elk jaar 

met eenzelfde hoeveelheid vercomposteerde mest bemest, 

vanuit het idee van de tuinder, dat hij in eerste instantie 

de bodem bemest en niet de gewassen. Wanneer je naar 

de gewassen toe wilt individualiseren, dan heb je twee 

teelten in de vruchtwisseling, die om extra aandacht vra-

gen: Het koolgewas, dat van zich uit sterk naar het vege-

tatieve neigt en bovendien geteeld wordt na het scheuren 

van een tweejarig gras-klaver-hooiland. Hier zou mest 

met een combinatie van paardebloem- en eikenschorspre-

paraat aan de orde kunnen zijn (naast het kamilleprepa-

raat). De andere teelt betreft die van de wortels. Het is 

niet makkelijk om op dit bedrijf bewaarpeen te telen en er 

is snel last van wortelvlieg. Hier is mijns inziens mest met 

brandnetelpreparaat aan de orde.   
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4.  De zes compostpreparaten als beelden 

voor bedrijfsindividualiteiten   
 

 

Om de specifieke toepassing van de compostpreparaten 

voor een bepaald landbouwbedrijf te vinden was het no-

dig om het bedrijf te karakteriseren. Dit zoeken naar het 

individuele vergt een beeldend denken. Alles in het be-

drijf, of het nou landbouwkundig van aard is of sociaal-

economisch of de boer die met het bedrijf werkt is uit-

drukking van dat individuele.     

Het werken met de preparaten kan een oefenweg zijn om 

in heel verschillende lagen (plant, dierlijk orgaan, jaarver-

loop, landbouwkundig probleem, landbouwbedrijf) uit-

drukking van hetzelfde te gaan zien. Bij het zoeken naar 

beelden om daarmee een bedrijf te karakteriseren kunnen 

we nu de zes preparatenbeelden (en alle mogelijke combi-

naties) gebruiken.   

 

De navolgende bedrijfsschets is één van de schetsen die is 

ontstaan tijdens een cursus die ik in het najaar van 1990 

gegeven heb. Het is een korte, bij lange na niet volledige 

schets. Het moge duidelijk zijn, dat zo'n schets iets voor-

lopigs heeft.     

DE TERP, Erichem: Het is een tuinbouwbedrijf met 11 ha 

grove groenteteelt op zware zavel. Voorheen is alles 

boomgaard geweest. Zes jaar geleden is het bedrijf be-

gonnen op 2 ha met fijnere tuinbouwgewassen. In de loop 

van de jaren is het bedrijf uitgebreid (buurmans land is 

maar één maal te koop) en is er overgeschakeld op grove-

re groenteteelt. Je kunt deze grond niet nat, c.q. vroeg 

bewerken. Het is een rustige grond met het hele jaar door 

een gelijkmatige groei. Er ontstaan producten met be-

waarkwaliteit. Er is nu een stabiele zevenjarige vrucht-

wisseling: 1. zomertarwe met grasklaver, 2. aardappelen, 

3. pompoen, 4. knolselderij, 5. kool (wit en rood), 6. uien 

en 7. winterpeen. De grenzen van de uitbreiding zijn voor 

Jeroen Robbers (één van de twee vennoten) bereikt. Van-

uit zichzelf: een bedrijf met deze omvang en teelten ligt 

nog in mijn macht. Vanuit de omgeving: nu is het nog 

goed mogelijk vaste mest uit de omgeving te betrekken. 

Bovendien is er geen mechanisatie voor grove groente-

teelt in de buurt en moet het penen rooien bijvoorbeeld 

met de hand gebeuren. Een kwalitatieve doorwerking is 

nu aan de orde.     

Door deelnemers aan de cursus werd dit bedrijf onder 

andere gekarakteriseerd als:   

• vitaal  

• krachtig  

• staat waar die voor staat  

• het lijkt groot en tegelijkertijd de indruk dat het niet 

groot is  

• in het denken groot, in het beleven niet groot  

In deze karakteriseringen is de thematiek brandnetel/

kamille te herkennen (zie blz. xx): het stoere naar buiten 

toe, pas bij een nauwkeuriger blik het innerlijk zien la-

tend / het niet conventionele, eigen richting gaand, ruim-

tevullend neerzettend.     

In eerste instantie kan deze thematiek oplichten aan de 

landbouwkundige kant van het bedrijf en hoe Jeroen Rob-

bers er in de Betuwe mee om gaat. In het sociaal-

economische wordt het ook zichtbaar:     

Vanuit ideeën over sociale driegeleding is het bedrijf ge-

start als een gemeenschappelijk bedrijf met twee winkels, 

een verdeelcentrum en een advieskantoor. Sinds 2 jaar is 

het een ‘vennootschap onder firma’ met 2 vennoten. De 

grond en de gebouwen zijn gebleven bij de Stichting Te-

mekes en worden van die Stichting gehuurd/gepacht. Het 

is krachtig gestart vanuit ideeën, die vanuit de studie ge-

komen zijn. Jeroen Robbers ervaart, dat de impuls voor 

sociale vernieuwing nog steeds bij het bedrijf hoort, maar 

meer innerlijke vulling nodig heeft.     

Een détail, waar dezelfde karakterisering naar voren 

komt is de haagaanplant. Kort geleden zijn er grote ha-

gen aangeplant, voornamelijk bestaand uit eikenhakhout 

en essen. Daar tussendoor staan wat vruchtstruiken. Er is 

niet voor gekozen om een veelheid aan boom- en struik-

soorten te planten, zoals op andere bedrijven wel gebeurt. 

Je kunt zo'n détail wegredeneren, door te zeggen, dat dat 

zo komt door de subsidie van Staatsbosbeheer. Je kunt het 

ook als een gegeven beschouwen en dan ontdekken, dat in 

dat détail ook de karakterisering van het bedrijf zichtbaar 

wordt.     

Het is ook mogelijk het bedrijf als een pioniersbedrijf te 

karakteriseren en het daarbij te laten. Bij het zoeken naar 

het individuele is echter vervolgens de vraag aan de orde: 

‘Hoe is het bedrijf pioniersbedrijf?’ Ontwikkelings- en 

andere wetmatigheden vormen een achtergrond, waarte-

gen het individuele kan oplichten.     

Bedrijfsproblemen kunnen door deze beeldende werkwij-

ze niet zonder meer opgelost worden. Het inzicht kan 

ontstaan, dat de problemen, net zo goed als alle andere 

verschijnselen, uitdrukking van het wezenlijke van het 

bedrijf zijn. Door de beeldende aanpak wordt het moge-

lijk te gaan zien in welk perspectief de problemen staan. 

Een positieve opgave kan er in herkend worden. Het is 

geen uit te denken weg van beeld naar oplossing, maar 

door het herkennen en zich verbinden met de thematiek 

die zich in een bedrijf concretiseert kunnen nieuwe moge-

lijkheden in de situatie zichtbaar en opgepakt worden.     

Een werking die het beeldend werken met bedrijfsindivi-

dualiteit tegelijkertijd heeft is een sociale: interesse, be-

grip en respect krijgen voor elkaars verschillend zijn. Dat 

kan bijdragen aan een bewustzijn voor de eigen positie 

zonder de ander als norm te hoeven nemen. Een boer 

drukte dat na afloop van de cursus in de herfst van 1990 

als volgt uit: ‘Je kunt proberen naar je eigen bedrijf te 

kijken, maar zolang je er zelf midden in staat, lukt dat 

slecht. Wanneer je nu buiten je hek gaat staan lukt dat iets 

beter. Maar pas echt lukt het, wanneer je je intensief, op 

deze beeldende wijze, hebt verdiept in een ander bedrijf.’  
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5.  Samenvatting   
 

 

In de Landbouwcursus, die in 1924 door Steiner gehou-

den is, worden handvaten gegeven om al werkende de 

bedrijfsindividualiteit te onderzoeken en te ontwikkelen. 

In het gaan van zo'n onderzoeksweg ontwikkelt de boer 

ook zichzelf. De door Steiner aangeduide weg gaat mijns 

inziens uit van de éénheid van werken en onderzoeken en 

biedt daarmee een alternatief voor de sinds het begin van 

deze eeuw oprukkende verwetenschappelijking, die inner-

lijk vervreemding en uiterlijk allerlei milieuproblemen 

bewerkstelligt. In deze studie wordt een poging gedaan 

om dit onderzoekskarakter van de door Steiner gegeven 

aanwijzingen naar voren te halen.     

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe het maken van de 

twee hoornpreparaten (hoornmest en hoornkiezel) ons in 

verbinding brengt met twee basale kwaliteiten: een sa-

menballend uitbreiden en een uitbreidend samenballen, 

respectievelijk groei en vruchtvorming. In het toepassen 

van deze twee spuitpreparaten worden we voortdurend 

uitgedaagd om elke dag naar de gewassen te kijken en ons 

af te vragen wat die gewassen in hun ontwikkeling, die 

geëmancipeerd is ten opzichte van het jaarverloop, ter 

ondersteuning nodig hebben.     

Bij het werken met de zes compostpreparaten (gemaakt 

van duizendblad, kamille, brandnetel, eikenschors, paar-

debloem en valeriaan), die in hoofdstuk 3 beschreven 

worden, kunnen we aan de hand van zes gevallen kwali-

teitssamenhangen leren verkennen en daarmee een beel-

dend denken ontwikkelen. Er wordt een samenhang aan-

geduid van een landbouwkundige probleemsituatie, een 

plant die eenzelfde éénzijdigheid heeft en daarmee over-

weg kan, een dierlijk orgaan, aspecten van het jaarverloop 

en de verhouding boven en onder de grond. Voor een 

begrip voor deze samenhangen is zelfkennis een hulpmid-

del, en wel kennis over hoe we zelf al lerend werken. In 

het toepassen van deze preparaten, via de compost, wor-

den we uitgedaagd om ons bedrijf gedifferentieerd te ken-

nen en vooruit te kijken. We geven zo het bedrijf gelegen-

heid verder te individualiseren. Eén voorbeeld wordt uit-

gewerkt.     

Het vermogen dat we in het werken met de preparaten 

kunnen ontwikkelen om op verschillende lagen uitdruk-

king van een geheel te gaan zien helpt om een bedrijf als 

individualiteit te kunnen vatten. Tegelijkertijd kunnen de 

zes beelden van de compostpreparaten ons een steun ge-

ven in het zonder normatief te zijn karakteriseren van zo'n 

bedrijfsindividualiteit. Er wordt één voorbeeld uitgewerkt. 

Aan het eind van een cursus drukte een boer de werking 

van dit beeldend kijken naar bedrijfsindividualiteit als 

volgt uit: ‘Je kunt proberen naar je eigen bedrijf te kijken, 

maar zolang je er zelf midden in staat, lukt dat slecht. 

Wanneer je nu buiten je hek gaat staan lukt dat iets beter. 

Maar pas echt lukt het, wanneer je je intensief, op deze 

beeldende wijze, hebt verdiept in een ander bedrijf.’ Hier-

mee is tevens een sociale potentie van deze specifieke 

onderzoeksbenadering, namelijk het onderzoekend wer-

ken, aangeduid.   

Cursus op de Hooge Kamp. 4e van links de tuinder Reggy 

Waleson, 2e van rechts de auteur. 
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