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'De vruchtbare grond' 

Boer, bankier en burger onderzoeken de natuurlijke maat 

 

INLEIDING 

 

Op zondag 31 augustus werd op de biologisch-dynamische boerderij Zonnehoeve in 

Zeewolde voor de tweede keer een zomerse denksessie in de polder gehouden, deze 

keer onder de titel 'De vruchtbare grond.' Centraal stond de vraag: 'Hoe kunnen we 

terugkeren naar de natuurlijke maat?' Daarbij werd gezocht naar de natuurlijke maat op 

drie terreinen: de voedselproductie, het financiële systeem en de levensstijl. Zo'n 150 

deelnemers ontmoetten elkaar onder de leiding van dagvoorzitter Felix Rottenberg in 

de oude maalderij van Zonnehoeve, om samen tot dieper inzicht en nieuwe ideeën te 

komen, terwijl buiten het boerderijleven gewoon verder ging. Af en toe draafde een wit 

paard aan het venster voorbij, als een bode van transformatie. 

 

De denksessie was een vervolg op het zomercollege van vorig jaar, dat werd gehouden 

op 8 september 2012, ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Zonnehoeve. Een van 

de conclusies van vorig jaar was dat het paradigma van de grootschaligheid leidt tot 

verschraling, zowel in de financiële sector als in de landbouw, en dat opschaling niet 

altijd zaligmakend is. Andere bedrijfsmodellen voldoen vaak beter. Het thema grond en 

grondeigendom kwam ook ter sprake. De situatie rond grondeigendom bleek van grote 

invloed op het landgebruik in Nederland en de manier waarop landbouw wordt 

bedreven. Dit jaar werd het thema "grond" in overdrachtelijke zin verder uitgewerkt: 

het begrip "grondhouding" stond op 31 augustus centraal.  

 

De denksessie bestond uit verschillende delen. De hoofdmoot werd bepaald door 

spreker Matthijs Schouten, hoogleraar milieufilosofie. Hij gaf een literair en filosofisch 

getint hoorcollege over de grondhoudingen die mensen kunnen hebben ten aanzien van 

de relatie mens-planeet. Vervolgens reageerden "boer" Majella van Maaren, "bankier" 

Helen Toxopeus en "burger" Boele Ytsma elk op de lezing van Schouten, vanuit hun 

specifieke kennis. In de middag werd er verder gediscussieerd over het thema in kleine 

groepjes, waarna een slotgesprek volgde met woordvoerders van drie generaties: 

"bankier" Marilou van Golstein Brouwers, "boer" Janneke Tops en "burger" Joris 

Lohman. Het hele programma stond onder leiding van Felix Rottenberg. 

 

Na een openingswoord door boer en gastheer Piet IJzendoorn hield dagvoorzitter Felix 

Rottenberg een korte peiling onder de 155 aanwezigen; er bleken boeren, 

bankmedewerkers, burgers, wetenschappers, adviseurs, docenten, medewerkers van 

NGO's en diverse andere professies aanwezig te zijn, min over meer evenwichtig over de 

generaties verdeeld. Het onderstaande verslag biedt een weergave van het college van 

Matthijs Schouten, gevolgd door een samenvattend verslag van de rest van de dag.  

 

 

DEEL 1: COLLEGE VAN MATTHIJS SCHOUTEN 

 

De kloof tussen grondhoudingen en handelingspraktijk 



Matthijs Schouten: 'De scheiding tussen cultuur en natuur veroorzaakt een gevoel van 

gespletenheid' 

 

Matthijs Schouten is bioloog en hoogleraar Filosofie en Ecologie van het Natuurherstel in 

Wageningen en aan de universiteit van Cork, Ierland. In zijn aankondiging roemde Felix 

Rottenberg de eruditie van Schouten. 'Hij lijkt in zijn veelzijdigheid op een 

middeleeuwse geleerde. In zijn boeken, die doordesemd zijn van kennis en een niet-

arrogante wijsheid, kijkt hij met geduld en empathie naar de natuur,' aldus de 

dagvoorzitter. Daarna was het woord aan Matthijs Schouten. De milieufilosoof besprak 

in zijn college de grondhoudingen die mensen kunnen hebben ten aanzien van de 

planeet, aan de hand van verhalen uit de cultuurgeschiedenis. Na elke verhaal vroeg hij 

de aanwezigen met welke grondhouding men zich het meest identificeerde. Vervolgens 

ging Schouten dieper in op de relatie tussen grondhouding en praktijk, en de 

milieufilosofische paradox die onze maatschappij op dit moment kenmerkt. Hier volgt 

een verkorte weergave van zijn college: 

 

Dode Lente betekent de start van ecologisch bewustzijn 

'Mijn betoog begint in 1963, toen het boek Silent Spring van Helen Carson verscheen. 

Velen kennen dit boek, maar slechts weinig hebben het gelezen. Carson beschrijft in haar 

boek het effect van bestrijdingsmiddelen op voedselkringlopen. Ze laat zien dat 

pesticiden eindigen in de top van de voedselpiramide, soms duizenden kilometers 

verwijderd van de plek van gebruik. Wat we hier en nu doen, heeft dus consequenties op 

grote afstand en tot ver in de toekomst. Dat idee sloeg toen in als een bom. Het leverde 

een stroom van publicaties op over de invloed van de mens op ecosystemen, die veel 

verder bleek te reiken dan we tot dan toe dachten. Er ontstond een nieuw vakgebied: de 

milieufilosofie. Deze stelt zich de vraag: waarom handelt de mens met de planeet zoals 

hij handelt?' 

 

Grondhoudingen onderzoeken 

'Om deze vraag te beantwoorden is in de jaren '80 het begrip 'grondhouding' 

geïntroduceerd. Dat staat voor de grotendeels onbewuste overtuigingen van een 

individu over de relatie tussen mens en aarde. Uw grondhouding wordt bepaald door de 

plaats waar u bent opgegroeid en uw persoonlijke ervaringen met aarde en natuur. Even 

bepalend is de cultuur waarin we opgroeien.'  

'Ik ga vandaag onderzoeken hoe bij in deze zaal de grondhoudingen zijn. Daarbij zal ik 

gebruik maken van verhalen uit de cultuurgeschiedenis der mensheid.' 

 

1. Heerser op religieuze grondslag 

'Calvijn vroeg zich af waarom de Bijbelse God zes dagen nodig had om de wereld te 

scheppen, als hij het ook in één dag had kunnen doen - hij was immers almachtig. 

Calvijns antwoord luidde: Hij wil de mensen laten zien dat Hij zich de nodige moeite 

getroost heeft. God heeft speciaal voor de mens een aards huis ontworpen, waar de 

mens als vorstelijk gast mag binnentreden. Calvijn dacht hiermee een 

oudtestamentische, Joodse visie te verkondigen. Maar dat is onjuist: Calvijn volgde 

hiermee de Griekse denkwijze, met name Aristoteles.'  

'Aristoteles vroeg zich af waarom een eikel altijd onherroepelijk een eik voortbrengt. Hij 

verklaarde dit als volgt: alle dingen dragen volgens hem een doelstrevendheid in zich, 

een streven om hun potentie, hun causa finalis te verwezenlijken. Daarbij ziet Aristoteles 

tevens een hiërarchie. Die hiërarchie in de natuur ziet er als volgt uit: onderaan staan de 



mineralen, daarboven de lagere planten, vervolgens de hogere planten, de lagere dieren, 

de hogere dieren, de barbaren, de slaven, de vrije Grieken, de vrouwelijke filosofen en 

ten slotte de mannelijke filosofen. In deze hiërarchie dient het lagere altijd het hogere. 

Mineralen hebben bijvoorbeeld de doelstrevendheid om planten te voeden. Barbaren 

hebben de bestemming om slaaf te worden. Het hoogst haalbare voor een vrije Griek is 

een filosoof te worden.' 

'In de optiek van Calvijn staat de schepping geheel in dienst van de mens. Dat is een 

Hellenistische visie, die je in het Oude Testament nog niet aantreft. Maar de schrijvers 

van het Nieuwe Testament namen deze Hellenistische visie over. Je kunt deze 

grondhouding samenvatten als volgt: wij zijn als heerser aangesteld over een heerlijke 

wereld die is geschapen om ons te dienen.'  

 

Positieve weerklank bij toehoorders: 5%. 

Naam van de grondhouding: heerser. 

 

 

1 a. Heerser op seculiere grondslag 

'Men kan de grondhouding ook onderbouwen met een niet-religieuze motivatie. Er is 

onlangs een documentaire over het natuurgebied de Oostvaardersplassen gemaakt. Die 

toont de ruwe schoonheid van de natuur en de strijd om het bestaan. Je hoort dan vaak 

de term 'survival of the fittest' vallen, een term die overigens niet van Darwin zelf 

afkomstig is. Die term staat voor het idee dat de krachtige soorten in de natuur de 

zwakkere soorten wegconcurreren. Volgens deze redenatie is het een natuurlijke gang 

van zaken dat de mens als succesvolle soort meer ruimte inneemt, en dat daarbij 

biodiversiteit en natuur verloren gaan. Men doet hierij een beroep op Darwin.' 

 

Positieve weerklank bij toehoorders: 2%. 

Naam van de grondhouding: heerser. 

 

 

2. Rentmeester op religieuze grondslag 

'In het Bijbelboek Genesis wordt de werkelijke Joodse grondhouding zichtbaar. In de 

Joodse traditie is schepping in de eerste plaats ordening. Op de eerste dag worden licht 

en duisternis van elkaar gescheiden, uit een ongeordende chaos, en zo gaat de schepping 

door. Op de zesde dag worden de landdieren geschapen, waaronder de mens. De mens 

heeft geen eigen scheppingsdag. Dit maakt duidelijk dat de mens in de Joodse traditie 

wordt gezien als onderdeel van de natuur, niet als losstaand.' 

'Genesis bevat feitelijk een tweede scheppingsverhaal, over de Hof van Eden. God schept 

een heerlijke tuin en stelt Adam aan als opziener. Ook in dit scheppingsverhaal zie je dat 

mens en natuur dicht bij elkaar staan.'  

'In de Joodse visie was de schepping volmaakt geordend. Het paradijs kende geen 

bloedvergieten en geen lijden. Alle dieren aten planten, en de mensen aten vruchten. 

Maar na de zondeval verandert dit beeld: de aarde wordt woest en ledig en het bloe 

dvergieten begint. Volgens de Bijbelse profeten moet de oorspronkelijke ordening ooit 

hersteld worden, met de komst van de Messias. Jesajah zegt: "De leeuw zal stro eten 

gelijk de os." Wij wachten als mensheid op dat moment. Tot dan zijn wij slechts de 

tijdelijke pachters van Gods aarde: wij zijn aangesteld als rentmeester.' 



'Deze houding komt tot uiting in de Joodse omgang met de grond: elk zevende jaar is een 

Sabbatsjaar, dan moet de akker braak liggen. De mens trekt zijn handen van de grond af, 

zodat de grond volledig kan rusten in de Maker.'  

 

Positieve weerklank bij toehoorders: 35%. 

Naam van de grondhouding: rentmeester. 

 

 

2 a. Rentmeester op seculiere grondslag 

'Je kunt de grondhouding van rentmeester ook op niet-religieuze wijze onderbouwen. 

De redenering luidt dan: wij hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders om haar 

op te gebruiken, maar wij hebben haar in bruikleen gekregen om door te geven aan onze 

kinderen.'  

 

Positieve weerklank bij toehoorders: 90%. 

Naam van de grondhouding: rentmeester. 

 

 

3. Partnerschap  

'In een zekere Indiaanse taal luidt het woord voor dieren: andere-dan-mensen-personen. 

Zij zien dieren als personen die geen mensen zijn. Als u huisdieren heeft, praat u er 

waarschijnlijk mee. Dieren zijn gevoelsmatig wezens naast ons, geen dingen. In de 

grondhouding van de heerser heeft men echter de neiging om de natuur te 'verdingen'. 

Inheemse volken zien juist vaak bezieling in dingen die wij als levenloos beschouwen. 

Daarvan kan ik een praktijkvoorbeeldje geven. Ik ging eens met een vriend naar de 

Himalaya. Hoewel hij goed getraind was, kreeg hij hoogteziekte. Ik rookte en was 

ongetraind, maar werd niet ziek. Dat irriteerde mijn vriend. Op zeker moment werd een 

Sherpa boos op hem en zei: "The mountain doesn't accept and like you. You have to 

change your attitude." Volgens de Sherpa accepteerde de berg mij wel. In de visie van de 

Sherpa was de berg een persoon.'  

'Een dergelijke visie op de schepping tref je aan in de Upanishaden, in het Boeddhisme 

en in het Hindoeïsme. Alle dingen dragen een goddelijk Zijn in zich.'  

 

Positieve weerklank bij toehoorders: 80%. 

Naam van de grondhouding: partnerschap in het zijn. 

 

 

4: Participant 

'In Zuid-Frankrijk woont een Zen-monnik, Thich Nhat Hanh, een filosoof, die probeert 

om traditionele Zen-koans te vertalen naar modernere beelden. In een van zijn boeken 

staat: 

 

"Als je een dichter bent, dan zie je duidelijk dat er een wolk drijft in dit vel papier.  

Zonder wolk is er geen regen; zonder regen kunnen de bomen niet groeien; en 

zonder bomen kunnen we geen papier maken. (...) 

Als we nog dieper in dit papier kijken, kunnen we er zonneschijn in zien. (...) 

Als we nog langer kijken, kunnen we de houthakker zien die de boom velde (...) 

En ook zijn vader en zijn moeder zijn in dit papier...  

Als we nog dieper kijken, zien we dat we er ook zelf in zijn. (...) 



Er is niets aan te wijzen dat niet hier is - tijd, ruimte, de aarde, de regen, de 

mineralen in de bodem, de zon, de wolk, de rivier, de warmte...  

Dit vel papier bestaat omdat al het andere bestaat." 

 

Als iemand "ik ben" zegt, suggereert dit een onafhankelijk bestaan. Het suggereert dat 

dingen op zichzelf kunnen bestaan. Feitelijk is dat niet het geval. Sommigen vinden 

daarom dat we het werkwoord 'zijn' zouden moeten afschaffen. In plaats daarvan zou je 

het werkwoord interzijn kunnen invoeren. Daarin komt tot uitdrukking dat al het zijnde 

wederzijds afhankelijk is.' 

 

Positieve weerklank bij toehoorders: 65%. 

Naam van de grondhouding: participant. 

 

 

5: Unio mystica 

'Er bestaat een beroemde haiku van de Japanse dichter Basho (1644-1694): 

 

"als je goed kijkt 

bloeit er een herderstasje 

onder de heining!" 

 

Op het eerste gezicht lijkt dit geen bijzondere mededeling. In het Japans staat er in de 

eerste regel echter een synoniem voor "kijken" dat gewoonlijk alleen in Zen-context 

gebruikt wordt. En het uitroepteken aan het eind van de haiku is een gebrekkige 

vertaling van de Japanse uitroep "kana", die diepe verbazing en bewondering weergeeft. 

Het wonder van het leven kan zich in het meest nietige bloempje openbaren, als je op de 

juiste manier kijkt. Deze haiku vangt in feite het moment waarop de dichter een diepe 

ervaring van eenwording met de schepping beleeft.' 

 

Positieve weerklank bij toehoorders: 95%. 

Naam van de grondhouding: unio mystica. 

 

 

Onze grondhouding is verschoven 

'In de opeenvolgende grondhoudingen zit een ontwikkeling. Hoe verder je richting de 

grondhouding van de unio mystica gaat, hoe meer je de waarde van de natuur bij de 

intrinsieke waarde van het andere legt. Bij het niet-menselijke. Dan kom je tot een 

respectvolle terughoudendheid. De meeste mensen in deze zaal blijken zich zowel 

rentmeester als participant te voelen. Onderdeel van de natuur, maar ook met de 

opdracht ervoor te zorgen. Deze uitslag is representatief voor de verdeling die ik 

tegenwoordig vrijwel overal in Nederland aantref. Dat geldt zowel voor hoger 

opgeleiden als voor lager opgeleiden. Als ik dit onderzoek dertig jaar geleden had 

gedaan, zou de uitslag heel anders zijn geweest: 80% heerser, een beetje op 

rentmeester, slechts een enkeling op participant en unio mystica. Dat wil zeggen dat 

onze grondhouding sinds Rachel Carson totaal is verschoven: we zijn van 

antropocentrisch opgeschoven naar ecocentrisch. Onveer 2/3 van de gemiddelde 

Nederlanders voelt zich zowel participant als rentmeester.' 

 

Een opvallende paradox tussen houding en praktijk 



'Dit levert een vreemde paradox op. Nog nooit eerder in de geschiedenis van ons westers 

denken zijn we zo ecocentrisch geweest als nu. Maar ondertussen blijft de natuur 

schrikbarend achteruit gaan. 80% van de habitattypen is bedreigt. Onze grondhouding is 

die van participant. Maar in de praktijk gedragen we ons nog steeds als de heerser.' 

 

Grondhouding toegepast op de bodem 

'Ik zal dit illustreren aan de hand van onze omgang met de bodem. De heerser ziet de 

aarde vooral als een petrischaal, waarin hij naar believen kan experimenteren en 

manipuleren. De rentmeester ziet de bodem als gemeenschappelijk bezit; daarbij komt 

meer zorgzaamheid kijken. De partner ziet de bodem als een levend geheel, waar we 

respectvol mee moeten omgaan. Bij de participant en de unio mystica neemt het respect 

en ontzag voor de bodem nog verder toe. Als maatschappij gedragen wij ons echter 

duidelijk als heerser. Met de bodems gaat het zwaar achteruit. Elk jaar verliezen we 

miljoenen hectaren vruchtbare bodem door bodemverarming. Waarom vertaalt onze 

grondhouding van participant zich niet naar een veranderde praktijk?' 

 

De scheiding van cultuur en natuur 

'Er zijn verschillende oorzaken voor deze paradox. Een ervan is de toenemende 

scheiding van cultuur en natuur. Vroeger hield een Brabantse pastoor na de oogst een 

processie over de velden. Daarbij gooide hij uit een bronzen emmer graan op de akker. 

De pastoor zegende de akker Gods en gaf iets terug van wat we genomen hadden. 

Landbouw had nog een plaats in ons wereldbeeld. In de afgelopen vijftig jaar is er echter 

een scherpe scheiding ontstaan tussen cultuur en natuur. Het boerenbedrijf heeft zich 

noodgedwongen losgekoppeld van de natuur. Burgers leven in de stad. De natuur zit nu 

in reservaten, achter een hekwerk. En daar zorgen anderen voor: buiten onze wereld. 

Onze wereld wordt bepaald door beton en intensieve landbouw.' 

'Deze landschappelijke scheiding veroorzaakt een scheiding in onze geest en in ons 

gevoel. De natuur is verwijderd uit onze leefomgeving, onze oikos. Dat zie je terug in ons 

handelen. Nog maar 1/3 van de kinderen komt minstens 1 x per jaar in de natuur. Jonge 

kinderen voelen een natuurlijke betrokkenheid bij de aarde, maar als je ze vraagt welke 

diersoorten ze in Nederland willen redden, zeggen ze: leeuw, olifant, tijger.' 

 

Ontworteling leidt tot onmacht 

'Een andere oorzaak is onze toegenomen mobiliteit. Vroeger woonden families 

generaties lang in hetzelfde dorp. Dat is veranderd. We bouwen geen diepgewortelde 

relatie met een stuk aarde meer op. We zijn ontworteld. In plaats daarvan zijn we 

ingebed in een wereldwijd sociaal-financieel systeem. Die grote processen weerhouden 

ons ervan om te leven volgens onze grondhouding. Dat levert een gevoel van onmacht 

op.'  

 

Oplossingen 

'De oplossing kunnen we zoeken in verschillende richtingen. We kunnen proberen om 

de handelspraktijk te veranderen, zodat deze meer gaat aansluiten bij onze 

grondhouding. We kunnen onze ruimtelijke ordening veranderen en natuur en 

landbouw terug brengen in onze leefomgeving. Consumenten kunnen hun macht 

uitoefenen door bewuste keuzes te maken. En de educatie kan aangepakt worden, door 

kinderen en jongeren weer met natuur en landbouw in aanraking te brengen. Helaas 

hebben we een staatssecretaris die zegt: natuur is luxe.' 

  



 

DEEL 2: GESPREKKEN MET BOER, BANKIER EN BURGER 

 

Boer, bankier en burger op zoek naar de natuurlijke maat 

Na het ochtendcollege reageerden "boer" Majella van Maaren, "bankier" Helen Toxopeus 

en "burger" Boele Ytsma elk op de lezing van Matthijs Schouten vanuit hun specifieke 

achtergrond.  

 

Majella van Maaren: "Veel boeren hebben genoeg van de groeidoctrine" 

Als antroposofisch arts en schrijfster heeft Majella van Maaren samen met haar man een 

melkveehouderij. Haar man is tevens voorzitter van de melkveehoudersvakbond. 

Majella: 'Wat mij in het model van de grondhoudingen tegen staat, is de suggestie dat we 

als mens gekarakteriseerd worden door één grondhouding. Ik vind het juist bijzonder 

dat we verschillende grondhoudingen kunnen aannemen. Soms zijn we participant, 

soms rentmeester, soms ook heerser.' Volgens Majella is het niet vreemd dat de 

verandering van onze grondhouding vooruitloopt op de maatschappelijke praktijk. 

'Grootschalige veranderingen vergen tijd. Het kan makkelijk dertig jaar duren voor de 

maatschappij verandert.' Bij de boeren ziet Majella echter een toenemende neiging om 

zich te verzetten tegen de groeidoctrine van de 'heerser', en terug te keren naar de 

natuurlijke maat. 'Boeren krijgen er genoeg van om altijd maar groter te moeten worden 

en meer te moeten produceren. We zouden ons veeleer moeten afvragen wat de 

optimale grootte is voor een bedrijf. We hebben nu al het meest efficiënte 

landbouwsysteem ter wereld. Als je dat nog verder opdrijft, heeft het een prijs voor onze 

gezondheid en landschap. Vroeger durfden boeren niet te protesteren tegen de 

groeidwang, maar dat verandert nu, ook binnen een grote coöperatie als Friesland-

Campina.'  

 

Helen Toxopeus: "Banken vervullen hun maatschappelijke rol niet meer" 

Helen Toxopeus sprak als "bankier". Tijdens haar studie economie verdiepte ze zich in 

de rol van de financiële sector en de macht van banken. Ze begon haar carrière bij ABN-

AMRO waar ze na de bankencrisis innovatiemanager werd. In 2012 publiceerde ze het 

boek Een verkenning van ons geldsysteem. Vernieuwende geldsystemen en 

financieringsvormen (zoals crowd funding) hebben haar speciale belangstelling. Volgens 

Toxopeus komt de houding en manier van werken van grootbanken nog sterk overeen 

met die van de "heerser". Banken bepalen met hun kredietbeleid waar het kapitaal (en 

dus de energie) in onze maatschappij naartoe gaat. Helaas speelt duurzaamheid hierbij 

geen enkele rol voor de grootbanken. Het begrip "waarde" wordt gereduceerd tot 

kasstromen. Dit hangt nauw samen met de risicomodellen die banken hanteren: deze 

modellen belonen het afwentelen van kosten op de maatschappij en het ecosysteem. De 

gebrekkige risicomodellen hebben geleid tot de vastgoedbel en de mondiale crisis 

waarin we ons nog steeds bevinden. Banken vervullen hun maatschappelijke rol niet 

meer, concludeert Toxopeus. 'Het mechaniek van financiering zorgt voor een inrichting 

van de maatschappij die niet meer overeenkomt met onze passies. In mijn vriendenkring 

zeggen veel mensen dat ze meer willen doen voor de wereld, maar vast zitten aan hun 

hypotheek. Er is veel onbenutte energie in de samenleving. Om terug te grijpen naar 

Aristoteles: de eikel wil een eikenboom worden, maar kan niet.' Door deze mismatch zie 

je alternatieve financieringsvormen ontstaan zoals crowd funding. Dit brengt de 

menselijke maat terug in het geldsysteem en koppelt geld weer aan relaties. De wereld 

van grootbanken is een monocultuur geworden, die alleen nog grote vastgoedprojecten 



wil financieren. Als banken duurzamer willen financieren, moeten ze hun rekenmodel 

zodanig herzien, dat externaliteiten worden opgenomen en de toekomst een groter 

gewicht krijgt. Het instrument rente moet daarbij kritisch onder de loep worden 

genomen. Kijk bijvoorbeeld naar Islamic Banking, waarbij rente is verboden.  

Als je de grondhouding van de "participant" zou willen toepassen op 

bedrijfsfinanciering, zou je misschien moeten overstappen van een winstdoelstelling 

naar een no-loss doelstelling. Het doel is dan niet meer om in korte tijd een maximale 

winst te halen, maar om zo te produceren dat er geen verliezen voor de maatschappij en 

de planeet zijn. Het voortbestaan van een bedrijf wordt dan belangrijker. 

 

Boele Ytsma: "Voeding is onze meest intieme relatie met de natuur" 

Na boer en bankier reageert Boele Ytsma als burger op de lezing van Matthijs Schouten. 

Hij staat bekend als "de planteneter". Na een studie theologie richtte Boele Ytsma in 

Appelscha de agrarische leefgemeenschap Huis van Hoop op. In 2004 richtte hij het 

Agrobiodiversiteitscentrum "De Nieuwe Akker" op, bekend van de documentaire 

"Eeuwige Moes". Tegenwoordig is hij veranderingsexpert en coach in eetgewoontes. 

Ytsma reageert op de paradox tussen onze grondhouding (participant) en onze 

handelingspraktijk (heerser) die Matthijs Schouten constateerde. Boele Ytsma vraagt 

zich af of onze grondhouding van participant wel zo diep verankerd is. 'Zou het niet 

kunnen zijn dat onze grondhouding anders is dan wat wij erover beweren? Er is een 

prachtig boek van professor J.H. van den Berg, Leven in Meervoud, uit 1963. Hierin laat 

hij zien dat de mens sinds de Verlichting fundamenteel is veranderd. De mens is 

meervoudig geworden: in de ene context lijkt hij/zij een heel ander persoon dan in een 

andere context. De gespletenheid zit niet alleen in de maatschappij maar ook van 

binnen. Van daaruit verlangen we naar eenheid.' 

Voeding is volgens Ytsma de geijkte weg om meer eenheid met de natuur te voelen en 

terug te keren naar de natuurlijke maat. 'Voeding is onze meest intieme relatie met de 

natuur. Het is natuur die letterlijk in ons gaat. Wij zijn een ecosysteem van miljarden 

cellen en nog meer miljarden bacteriën. Ons darmenstelsel kun je zien als een 

binnentuin, die via onze mond in directe verbinding staat met de buitentuin van de 

aarde. De aarde kan ons niet rechtstreeks voeden, dat gaat altijd via planten. Planten zijn 

het medium waarmee de vruchtbare aarde met ons communiceert. Door planten te eten, 

kun je de relatie met de aarde herstellen.'  

Volgens Ytsma zegt de manier waarop we consumeren mogelijk meer over onze 

grondhouding, dan wat wij erover beweren. 'Wij geven duizenden euro's per persoon 

aan voedsel uit. Daarmee kiezen we voor een productiesysteem en voor bepaalde 

mensen. Daarmee laten we onze werkelijke grondhouding zien.' 

 

Discussiegroepen: een uitweg uit de paradox? 

Na de lunch werden de aanwezigen verdeeld in negen discussiegroepen. De groepjes 

werden verspreid over het erf, met de opdracht om te zoeken naar een 

handelingsperspectief waarmee de tegenstelling tussen onze grondhouding van 

participant en onze handelingspraktijk overbrugd kan worden. De discussieleiders 

waren Jos Verheul,  Julian Starink, Elisabeth Lanz, Joanneke Lootsma, Marre Loefs, Koert 

Jansen, Linda van IJzendoorn, Jac Hielema en Wim Dijkman. Na afloop meldden zij hun 

conclusies aan Felix Rottenberg en werden de bevindingen plenair besproken.  

Veelgehoorde aanbevelingen waren:  

• Begin de verandering bij jezelf en zoek van daaruit aansluiting bij bestaande 

netwerken. Verbind bestaande voedsel- en bodemnetwerken. 



• Breng natuur en landbouw terug in het basisonderwijs. 

• Start kleinschalige projecten rond voedsel op, zoals de Youth Food Movement 

doet, en haal daar je energie uit. 

Een andere suggesties was het instellen van een welzijnsindex i.p.v. het BNP als maatstaf 

voor welvaart. In de plenaire discussie werd o.a. gesproken over het opschalen van de 

alternatieve beweging. Kun je bijvoorbeeld aansluiting vinden bij grote bedrijven? Joris 

Lohman, voorzitter van de Youth Food Movement, legde uit dat zijn beweging deze 

aansluiting vooral zoekt op het gebied van kennisuitwisseling, omdat de grote bedrijven 

vaak nog vast zitten in het oude paradigma. Gaandeweg bleek dat de Youth Food 

Movement door veel van de oudere aanwezigen als belangrijke inspiratiebron en punt 

van hoop werd gezien. De Youth Food Movement initieert veel kleine projecten waarin 

natuur en cultuur weer met elkaar verbonden worden, door landbouw en 

voedselproductie naar de stad te halen en te koppelen aan feesten en culturele 

evenementen. 

 

Het generatiegesprek: dilemma's van drie generaties 

Het zomercollege werd beëindigd met een generatiegesprek, waarin 

vertegenwoordigers van drie generaties aan het woord kwamen. Zij spraken over de 

worstelingen van hun generatie en hun eigen zoektocht naar de natuurlijke maat. 

Marilou van Golstein Brouwers (1958) sprak namens de oudere generatie. Ze was 

voorheen adviseur bij de Verenigde Naties en beheert als directeur van Triodos 

Investment Management een belegd vermogen van 2,4 miljard euro. Ze gaf aan dat de 

ontwikkelingen op dit moment niet positief lijken. Bestaande duurzame initiatieven in 

de zorg of landbouw krijgen het steeds moeilijker door regelgeving. De industriële lobby 

speelt hierbij een belangrijke rol. Grote beursgenoteerde bedrijven hebben een 

winststrategie op korte termijn, maar een 25-jarige juridische strategie. Zij lobbyen nu al 

voor de wetten die ze over 25 jaar denken nodig te hebben. De financiële instituten zijn 

volgens Marilou wezens op zich geworden die de verduurzaming tegenwerken. 

Desondanks kunnen burgers invloed uitoefenen, door zich bijvoorbeeld uit te spreken 

richting pensioenfondsen of andere beleggingsfondsen. 'Als burger kun je vragen stellen 

per e-mail. Dat heeft invloed. De spanning tussen wat we doen en wat we willen, zit ook 

in de besturen van de pensioenfondsen. Er is een voedingsbodem.'  

Voor ingrijpende maatschappelijke veranderingen zet Marilou haar hoop echter op de 

volgende generatie, want het old boys netwerk van de jaren '60 bestaat nog steeds - Het 

is in de tussentijd hoogstens met wat vrouwen uitgebreid.  

Janneke Tops (circa 1972?) vertegenwoordigde de middelste generatie. Ze is opgeleid 

als biologisch landbouwkundig ingenieur en heeft in de Vogezen een ecologische 

leefgemeenschap geleid. Nu is ze docent, adviseur en moestuindeskundige. Janneke 

vertelt dat veel mensen van haar generatie zich gevangen voelen in het grote systeem, 

onder stress staan en moeten woekeren met hun tijd. Maar er zijn ook veel mensen die 

het anders willen en doen. Ze is teleurgesteld in de gangbare media die de status quo in 

stand houden en ziet een belangrijke rol weggelegd voor de alternatieve media en social 

media om andersoortige informatie te bieden en misstanden te ontmaskeren. 

Joris Lohman (1986) vertegenwoordigde de jongste generatie en liet het meest 

optimistische geluid horen. Hij is voorzitter van de Youth Food Movement, oprichter van 

het Film Food Festival en bestuurslid van Slowfood International. Felix Rottenberg 

meldde met enige trots dat de Nederlandse jeugd met de Youth Food Movement 

internationaal vooraan loopt. Volgens Joris was de tijd rijp voor de idealen van Slow 

Food, aangepast aan de communicatiestijl van de jeugd van nu. 'Na de Tweede 



Wereldoorlog hebben we in een periode gezeten waarin alles om productie draaide. Je 

zou kunnen zeggen dat de grondhouding van de heerser domineerde. Zo'n paradigma 

heeft een levensduur van ongeveer 60 jaar. Nu zitten we in een overgangsperiode. Het is 

de vraag hoe dicht we al bij het kantelpunt zitten.' 

Het dilemma waar Joris nu mee worstelt, is hoe de Youth Food Movement verder kan 

groeien en professionaliseren, en toch het karakter van een beweging met krachtige 

idealen behouden. De koppige volhardendheid van Carlo Petrini - ook al wordt hij soms 

van naïviteit of romantiek beticht - is hierbij een inspiratiebron.  

 

AFSLUITING 

Matthijs Schouten: 'Het witte paard van verandering dat langs het raam voorbij draafde, 

geeft mij hoop. Er zijn veel mensen die zich niet meer lekker voelen bij de huidige 

maatschappelijke inrichting. Dat is een positief teken. Als dat gevoel van innerlijke 

gespletenheid te groot wordt, gaan mensen uit het systeem stappen. Dan besluit je, net 

als Boele Ytsma, dat het in je eigen tuin anders moet. Dan komt er een beweging op als 

de Youth Food Movement. We moeten er nog een paar cultural creatives bij hebben ... en 

dan hebben we hopelijk geen 30 jaar meer nodig om het kantelpunt te bereiken.'  

Piet van IJzendoorn besloot het zomercollege met een kort dankwoord. Volgend jaar zal 

het zomercollege, ijs en weder dienende, voor de derde keer plaatsvinden, kondigde 

Felix Rottenberg aan. Het thema voor 2014: het verticale systeem en de lobby. 

 

Het tweede Zonnehoeve Zomercollege werd georganiseerd door Piet van IJzendoorn 

(Zonnehoeve), Felix Rottenberg, Thomas Steiner (Triodos Bank), en Renee Zijlstra en Jos 

Verheul (Initiatief Bewust Bodemgebruik). Verslag: Alexis van Erp 


