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Er zijn drie ethische principes die de
basis vormen van permacultuur.

Waaruit zijn
ze gegroeid?
Bill Mollison had meerdere contacten
met de inheemse bevolking van Australië die hem leerden goed te kijken
naar de natuur. Rekening houden met
de draagkracht van de Aarde en respect
voor alle leven vormden hierbij de rode
draad. In de loop van zijn leven deed
hij veel veldwerk in het bos waar hij
door observatie leerde dat de natuur
bestaat uit zelfonderhoudende systemen
waarvan het bos er een is. Op een gegeven moment kwam hij in contact met
Masanobu Fukuoka, ook wel ‘de vader
van de natuurlijke landbouw’ genoemd.
Natuurlijke landbouw werd door

Fukuoka omschreven als “Landbouw
die hoofdzakelijk op waarnemen gebaseerd is, waardoor de mens het evenwicht, alom in de natuur aanwezig, gaat
begrijpen en dit evenwicht in zijn landbouwsysteem tracht toe te passen, op een
zodanige manier dat de natuur zelf het
overgrote deel van het werk gaat doen.”
Van Masanobu Fukuoka leerde Bill Mollison dat je altijd de natuur moet volgen
en niet zelf de leiding in handen moet
nemen. Dit alles resulteerde niet enkel
in de uitwerking van het systeem waaraan Mollison de naam permacultuur
gaf, maar nadien ook in het formuleren
van de ethische principes. Deze ethische
principes zijn universeel en algemeen
aanvaard binnen de permacultuurgemeenschap en gelijkgezinden.
De drie ethische principes zijn: zorg
voor de Aarde, zorg voor de mens en
eerlijke verdeling.

Wij zijn als eilanden in de zee, aan de
oppervlakte van elkaar gescheiden,
maar in de diepte hecht met elkaar
verbonden.
William James (1842 – 1910) geciteerd door Ervin Laszlo
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De drie cirkels
Drie elkaar gedeeltelijk overlappende
cirkels stellen de ethische principes
voor. Deze voorstelling geeft aan dat de
drie ethische principes evenwaardig zijn
en het ene niet belangrijker is dan het
andere. Elk principe heeft invloed op
het andere. Het een kan niet zonder het
ander. Zorg voor de Aarde is ook zorg
voor de mens en houdt tegelijk eerlijke
verdeling in. Dit is precies de eigenheid
van systeemdenken: we kijken niet naar
de afzonderlijke delen als op zichzelf
staand maar we zien dat de delen als
geheel een systeem vormen waarbij alles
onlosmakelijk met elkaar verbonden
is. Het is door terugkoppeling dat het
systeem als geheel zich handhaaft.
Hierover meer bij principe 4.

Ethische basisprincipes

We zien dat in onze maatschappij te
weinig aandacht gaat naar zorg voor de
Aarde. De grootste zorg gaat naar geld
en macht, wat meteen betekent dat eerlijke verdeling niet aan de orde is evenmin als de zorg voor de mens.
Ik behandel hieronder de drie ethische
principes afzonderlijk om duidelijkheid
te scheppen, bedenk hierbij dat ze alle
drie samenhangen en even belangrijk
zijn.

Zorg voor
de Aarde

Zorg voor
de Mens

Eerlijk
delen
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1. Zorg voor de Aarde
De Aarde is een zichzelf organiserend
systeem dat bestaat uit ontelbare kleine
en grote systemen die samenwerken om
het geheel levensvatbaar te houden.
De mens is de laatste eeuwen hard bezig
veel van die systemen onderuit te halen.
Sinds de 17de eeuw heeft het wetenschappelijk denken een steile opmars
gemaakt, gevolgd door een enorme technologische vooruitgang. Hierdoor heeft
de mens het gevoel gekregen dat hij zijn
wil kan opleggen aan de natuur.
De mens voelt zich geen onderdeel
meer van die natuur, hij denkt dat hij
er los van staat. Niets is minder waar.
De ethische principes wijzen ons op
de basisideeën die we opnieuw moeten hanteren om de Aarde leefbaar te
houden voor onze soort en alle andere
levende wezens.

Levende teelaarde
Zorg voor de Aarde begint met bodemzorg op het eigen terrein, hoe klein dat
ook is. Ons stukje grond in een betere
conditie achterlaten dan we het gekregen hebben is een eerste doelstelling.
Momenteel zijn de meeste bodems uitgeput, beroofd van het bodemleven en
arm aan organisch materiaal. Dergelijke
gronden zijn blootgesteld aan erosie,
uitdroging, verstuiving en daardoor
onvruchtbaar geworden. De vruchtbare
laag is weggespoeld en het bodemleven
is verhongerd. Dit is te verhelpen, al
kost het enige tijd. Door de bodem permanent bedekt te houden, struiken en
bomen aan te planten, geen bodembewerking te doen en alle bestrijdingsmiddelen te bannen, zetten we een eerste
en belangrijke stap naar het herstel van
de grond. Hierdoor floreert het bodemleven, waardoor de vruchtbaarheid
terugkeert.

De vervulling van de menselijke
aspiraties is onafscheidelijk verbonden
met het bewaren van de aarde in
al haar pracht
Ullrich Melle
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Wat betekent dit voor de praktijk?
Doe in je natuurlijke tuin geen bodem
bewerking, spit of lucht niet, en houd de
bodem bedekt door te mulchen. Zo werk
je aan bodemopbouw.
Door bodembewerking achterwege te
laten en naast de eenjarige groenten
ook bessenstruiken, hagen en eventueel
bomen aan te planten vermijd je erosie.
De vruchtbaarheid van de bodem neemt
toe en het bodemleven groeit.

Door bodembewerking achterwege te laten
en naast de eenjarige groenten ook bessenstruiken, hagen en eventueel bomen aan te
planten vermijd je erosie.

1

Natuurlijke bronnen
We kijken ook verder dan ons eigen stuk
grond. Grond, lucht en water zijn noodzakelijk voor iedereen, ze behoren tot
het gemeenschappelijk goed en horen
geen persoonlijk bezit te zijn. Grondbezit is al eeuwenlang een belangrijke
factor van rijkdom en macht. Opnieuw
de overgang maken naar grond voor
gemeenschappelijk gebruik, is echter
niet zo eenvoudig.
Bij alles wat we doen horen we rekening
te houden met goed grondbeheer, ook als
het niet over onze eigen grond gaat.
Water is onmisbaar. In droogteperiodes
ervaren we dat het duidelijkst. Water is
een gemeenschappelijk goed dat we net
als lucht in een gezonde toestand moeten
behouden of herstellen en zo aan onze
kinderen nalaten. Vaak denken we dat
we niets kunnen verhelpen aan wateren luchtvervuiling. Wat wij doen is zo
miniem dat het geen zoden aan de dijk
brengt, menen we. Maar niets is minder
waar. Eenieder kan op eigen terrein, hoe
klein het ook is, een steentje bijdragen.
‘Vele kleintjes maken een groot’ zegt het
spreekwoord.
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Wat betekent dit voor de praktijk?
Laat water dat als regen, sneeuw of hagel
op de grond terecht komt zo weinig
mogelijk wegvloeien naar de riolering.
In de riolering verwordt het water
immers ineens tot afval.
Hoe minder verharde gedeelten op
het terrein, rond het huis en in de tuin,
hoe meer water kan doordringen in de
bodem, waar het beschikbaar blijft voor
de plantengroei, of het sijpelt door en
vult het grondwater aan. Vang het water
van daken op in een voorraadput of een
waterton voor later gebruik.
Door bodembedekking in de tuin stroomt
het water niet af maar dringt het in de
grond. Bomen planten levert een wezen
lijke bijdrage aan de waterkringloop, ook
al heb je maar ruimte voor een enkele
boom.
Gebruik geen gifstoffen zoals pesticiden,
herbiciden of fungiciden, en stook niet
in open lucht, dan draag je bij aan het
behoud van propere lucht en zuiver
water.
Misschien volstaat je eigen opbrengst aan
groenten en fruit niet en koop je extra
producten aan. Als klant kan je op veel
manieren je steentje bijdragen aan het
behoud van natuurlijke bronnen. Je kan
groenten kopen van een boer die met
respect omgaat met de bodem. Je kan
kiezen voor lokale producten, en bijvoor
beeld sojaproducten of bereidingen
waarin palmolie verwerkt zit, weigeren
te kopen. Zo draag je zowel lokaal als in
verre landen bij aan het behoud van een
gezonde leefomgeving voor mens en dier.
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Zorg voor de biodiversiteit
De zorg voor biodiversiteit gaat ervan
uit dat alle leven op zich waarde heeft.
Ook al heeft iets ogenschijnlijk voor ons
geen waarde, toch moeten we er respect
voor opbrengen. Alles in de natuur
staat met elkaar in verbinding, ook al
kennen we die verbindingen (nog) niet.
Elke ingreep die we doen, hoe klein ook,
heeft een ongekend effect. Al die verbindingen vormen samen immers één
groot netwerk.
Luizen bestrijden doodt niet alleen de
luizen maar heeft meerdere effecten,
ook al zijn die niet allemaal zichtbaar
en kennen we ze vaak zelfs niet. Spuiten doodt vaak ook de natuurlijke
vijanden van de luizen, of beperkt hun
ontwikkeling omdat hun voedsel weg is.
Daarnaast heeft het zijn weerslag op de
bodem en het bodemleven, om nog maar
te zwijgen over de effecten op lucht en
water.
We bestrijden daarom niet, ook niet
met biologisch afbreekbare producten
want ook die doden. We tonen respect
voor alle levensvormen. Het is trouwens
niet omdat we de luizen doden, dat het
probleem opgelost is. We moeten ons
realiseren dat de oorzaak dieper ligt, de
luizen zijn enkel een symptoom. Plaagdieren vertellen ons misschien dat onze
planten zwak zijn, daarnaast zijn luizen
voedsel voor andere dieren die we wel
wensen in onze tuin. Dit is een van de
moeilijkste zaken om te leren: respect
voor levensvormen die in onze ogen niet
nuttig of zelfs schadelijk zijn.
Insecten zijn in reusachtige aantallen
aanwezig op de Aarde. Anne Sverdrup-Thygeson, hoogleraar biologie
in Noorwegen en onder andere gespecialiseerd in insecten-ecologie noemt
de Aarde daarom Terra insecta. Over de
gehele wereld leven er zo’n een tot drie
triljoen en ze leven overal, zelfs op de
meest onherbergzame plaatsen.
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Insecten zijn immens belangrijk voor
het leven op Aarde. Overal waar ze zich
bevinden leveren ze onschatbare diensten in de vorm van bestuiving, bodemverbetering, opruiming en afbraak van
dood materiaal, het opeten van zaden
en andere insecten. Anne SverdrupThygeson schreef hierover een heel
boek dat boeit van begin tot einde:
Terra Insecta. Over de fascinerende beestjes
die de wereld draaiende houden. Insecten
hebben voor de meeste mensen direct
een negatieve connotatie. Nochtans
zijn ze in elk ecosysteem onmisbaar.
Insecten zijn de belangrijkste bron van
voedsel voor hogere diersoorten en
vormen een essentiële schakel tussen
plant en dier. Vele diersoorten eten geen
planten en zijn voor hun voedselvoorziening voor bijna 100% afhankelijk van
insecten.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Bomen planten levert een wezenlijke
bijdrage aan de waterkringloop, ook al
heb je maar ruimte voor een enkele boom.

Maden van de rouwvlieg in
de strooisellaag

1

Het is misschien een open deur intrappen,
maar diversiteit aan planten is de
basis voor je tuin. Beperk je dus niet
tot enkele soorten bekende groenten,
maar integreer kruiden, fruit en minder
courante groenten in je tuin. Want hoe
meer diversiteit aan planten, hoe meer
diversiteit aan dieren in je tuin. En dan
heb ik het niet alleen over kikkers, egels
en vlinders, maar vooral over insecten.
Een mooi voorbeeld zijn vogels.
Wereldwijd zijn 37% van alle dieren
plantenetende insecten. Als je naar
vogels kijkt die insecten nodig hebben
om hun jongen groot te brengen en zelf
te overleven kom je op 96% van alle
vogelsoorten! Zonder een diversiteit aan
planten geraak je niet aan een diversiteit
aan insecten en dus ook niet aan een
diversiteit aan vogels.
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Respect voor slakken, luizen, woelratten …
is niet gemakkelijk. Toch hebben ook die
dieren hun functie in het geheel. Vraag
je eens af wat het betekent dat precies
die dieren in je tuin ten overvloede
aanwezig zijn. Want pas als ze tot een
plaag geëvolueerd zijn heb je er last van.
Zoek informatie op, observeer, denk na
en je vindt positieve facetten van de
plaagdieren: slakken zijn opruimers die
het vooral op zwakke planten gemunt
hebben. Breng waardering op voor hun
nuttig werk en zorg voor een gezonde
bodem waardoor je planten sterk zijn en
niet hoeven opgeruimd te worden. Zo
verdwijnen problemen met slakken na
enige tijd vanzelf. In tussentijd vormen ze
een voedselbron voor vogels en kikkers.
Luizen zijn voedsel voor onder andere
de lieveheersbeestjes en oorwormen die
op hun beurt voedsel zijn voor vogels.
Woelratten en muizen maken de grond
luchtig en zijn weer voedsel voor uilen,
fretten … Al die dieren hebben wellicht
nog veel meer relaties en functies, alleen
zijn die (nog) niet gekend.

2. Zorg voor de mens
Zorg voor onszelf
Wij mensen zijn onderdeel van de
natuur en de Aarde. Zorg voor onszelf
betekent dat we zelf verantwoordelijk
zijn voor onze situatie. In onze huidige
maatschappij worden we steeds meer
afhankelijk gemaakt van allerlei instanties en bedrijven. Het is gemakkelijk
maar we leveren in op vlak van vrijheid
en vaak ook van gezondheid. Ik denk
hierbij aan de geneeskunde, de farmacie,
de economie, de banken en zo verder.
Ook schuiven we steeds makkelijker
de schuld in andermans schoenen. Ons
leven zoveel mogelijk in eigen handen
nemen is de opdracht in dit principe.
Dit start bij onszelf als persoon maar
breidt zich uit naar familie, buren, de
lokale en de verder weg gelegen gemeenschap. Dichtbij onszelf hebben we de
grootste kans om iets te veranderen. We
moeten zelf gezond zijn en ons veilig
voelen voor we iets voor de grotere
gemeenschap kunnen doen.

Staar je niet blind op een gesloten deur,
maar zoek er één die wel open staat.
Hans Peter Roel (°1964)

26

Ethische principes

1

Wat betekent dit voor de praktijk?
Activisten die zich uit de naad werken
door vele acties kunnen een burnout
krijgen als ze te veel van hun lichaam
eisen en het contact met de natuur kwijt
raken. Je beperken tot wat in je mogelijk
heden ligt en beginnen bij jezelf is een
goede optie. Meestal ligt daar al een hele
opgave om consequent te leven en het
contact met de natuur te behouden of
te herstellen. Een voorbeeld zijn is op
zich al heel belangrijk, het kan anderen
inspireren en het is vaak efficiënter dan
anderen proberen te overtuigen.
Zelf je voedsel telen is een ontspannende
en boeiende manier om een stuk van je
leven in eigen handen te nemen. Je eet
gezond voedsel, je hebt beweging en het
verruimt je geest en blikveld. Het kan
zelfs je hele leven veranderen omdat je
anders tegen de wereld aankijkt, vooral
als je op een natuurlijke manier gaat
tuinieren. Een moestuin brengt mensen
met dezelfde interesses samen en werkt
sociaal contact in de hand. Tenslotte kan
tuinen bezoeken of samen tuinieren heel
inspirerend werken.
Bij het opstarten van je tuin kan je best
klein beginnen. Het vraagt immers heel
wat werk om de eerste stappen te zetten.
Schat vooral in hoeveel energie en tijd je
hebt. In de natuur beginnen grote dingen
altijd klein, denk maar aan een zaadje
waaruit een reusachtige boom kan groeien.

Een positieve instelling
Een probleem geeft aanleiding tot
een of meer oplossingen. Als een deur
dichtgaat, gaan er vaak meerdere andere
open. Alleen moeten we ze willen zien.
We herkennen het negatieve van het
probleem en proberen het om te buigen
tot iets positiefs. Klagen en hameren op
wat verkeerd is, brengt ons geen stap
vooruit. Actief oplossingen zoeken is
een betere optie.

Een moestuin brengt mensen met dezelfde
interesses samen en werkt sociaal contact
in de hand.

We kunnen de tuin bekijken met het
oog op plagen en alles wat er misgaat.
Dit is de meest gebruikelijke instelling
tegenwoordig. Bij een rondleiding
merken sommigen wel eens een aantal
‘problemen’ op met de vraag wat we
daartegen doen. Vaak zijn het enkel
maar problemen vanuit het standpunt
van de perfect aan mensennormen aangepaste tuin. Een blaadje waarop enkele
luizen zitten of een rups, zijn niet echt
problemen. Als we afstappen van het
idee dat de tuin insectenvrij moet zijn
en bedenken dat alles zijn functie heeft,
is er helemaal geen probleem. Een bessenstruik waarvan een aantal bladeren
luizen herbergen, levert niet minder
fruit. Pas als het echt een plaag is, is er
een probleem en zoeken we naar een
oplossing.
Enige vraatschade is normaal. Insecten
zijn al van zodra de eerste planten aan
land kwamen van levensbelang voor
planten en planten zijn dat evenzeer
voor insecten. Planten zijn voedsel voor
insecten terwijl insecten dood plantenweefsel omzetten tot humus zodat
planten beter kunnen overleven. Het is
een win-winsituatie. Tot zo’n 18% vraat
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Wat betekent dit voor de praktijk?
Stel dat je luizen ziet op een plant,
bijvoorbeeld op een bessenstruik. Doe
dan niets behalve af en toe eens gaan
kijken. Heb geduld en je zal merken dat
na enige tijd larven van het lieveheers
beestje op de bladeren zitten. Als je niet
weet hoe de larve van een lieveheers
beestje eruit ziet, ga dan op zoek naar
afbeeldingen. De larve doorloopt vier
stadia voor ze zich tot het welbekende
lieveheersbeestje heeft ontwikkeld.
Dit werkt natuurlijk enkel als je geen
bestrijdingsmiddelen gebruikt.
Hang preventief in fruitbomen en rozen
struiken bloempotjes om oorwormen,
natuurlijke vijanden van luizen, aan
te trekken. Hoe je dat doet vind je
op p. 148149. Panikeer niet als je een
wespennest in je tuin vindt. Wespen zijn
enkel lastig als de werksters in augustus
geen werk meer hebben omdat er geen
nieuwe larven meer zijn om te voeden.
Dan komen ze gemakshalve op zoete
producten af. Tot die tijd verzamelen ze
echter insecten als voedsel voor de larven.
Zorg voor open water waaraan ze kunnen
drinken. Leg een steen of een plankje op
de rand zodat ze water kunnen drinken
zonder te verdrinken of hun vleugels nat
te maken.

De plant verdraagt een beetje vraat maar
wil niet helemaal opgegeten worden.

hebben planten er geen probleem mee,
pas daarna beginnen ze afweerstoffen
te maken. Dieren weten dat ook. Hoe
vaak klagen mensen niet: ze hebben
overal een beetje van gegeten of gepikt
in plaats van alles van een enkele plant
op te eten. De reden: de plant verdraagt
een beetje vraat maar wil niet helemaal
opgegeten worden. Het zijn wij, mensen,
die alles voor ons willen en dat is niet de
methode in de natuur.
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Zelfvoorziening en
lokale economie
Een andere laag hierbij is zoveel mogelijk te werken aan zelfvoorziening. Wat
voedsel betreft kan dat in eigen tuin
of in gemeenschapstuinen. Lokale economie is een belangrijk aspect van dit
principe. Daardoor verminderen we de
vraag naar producten die de huidige
onrechtvaardige verdeling tussen rijk en
arm in stand houdt.

Ethische principes

Wat betekent dit voor de praktijk?
Uiteraard kan niet iedereen helemaal
zelfvoorzienend zijn. Echt zelfvoorzie
nend of ‘samenvoorzienend’ zijn kan
enkel in grote samenwonende gemeen
schappen waar ieder zijn taak heeft.
Kweek afhankelijk van de grootte van
je stukje grond eigen groente, kruiden
of fruit. Heb je enkel een koertje, kweek
dan kruiden in potten en zelfs enkele
eenjarige groenten zoals kerstomaatjes,
sla, boontjes ... Hoe groter je tuin en hoe
ruimer de beschikbaarheid van tijd, hoe
meer je kan kweken. Wat je nog meer
nodig hebt, koop je dan bij de lokale
biokweker of biowinkel. Samenwerken
op een groter stuk grond met anderen,
die zelf over geen grond beschikken, is
een andere optie. Dat levert niet enkel
voedsel op maar werkt sociale contacten
in de hand en mensen leren er van elkaar.

Immateriële waarden
Immateriële zaken zoals genieten van
een mooi landschap, een zonsondergang,
spelen met de kinderen of de kleinkinderen, zijn enkele voorbeelden van

Kweek afhankelijk van de grootte van je
stukje grond eigen groente, kruiden of fruit.

1

zaken die niets kosten maar wel een
goed gevoel geven. Geld en materieel
bezit dragen vanaf een bepaald punt
niet meer bij aan welzijn of aan het
geluksgevoel. Dit komt omdat er meer
en meer negatieve effecten van overconsumptie zijn. Door onze ‘luxueuze’
levensstijl zijn er bijvoorbeeld steeds
meer gezondheidsproblemen. Een
groot deel van de nieuwe weelde wordt
gebruikt om deze negatieve effecten te
compenseren. Er zijn steeds meer uitgaven nodig voor gezondheidszorg, het
inperken van vervuiling, misdaadbestrijding en dergelijke meer.

Wat betekent dit voor de praktijk?
Een moestuin vraagt heel wat werk
maar toch is de tuin er niet enkel om in
te werken. Maak van je tuin een klein
paradijs en geniet ervan met volle teugen.
In een natuurlijke moestuin is altijd iets
te horen, te zien, te ruiken of te proeven
dat de moeite waard is. Een briesje
streelt je met de geur van winterzoet
of een sering, of je raakt een kruid aan
zoals rozemarijn die je beloont met zijn
heerlijke geur.

Geurige boerenjasmijn
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3. Eerlijke verdeling
Aanvankelijk had Bill Mollison de
klemtoon gelegd op het erkennen van
grenzen: grenzen aan de consumptie en
het gebruik van grondstoffen. Een eindige planeet kan geen oneindig verbruik
blijven dragen. Nadien is daar een meer
positief element bijgekomen: deel wat
je teveel hebt, soms ook omschreven als
‘elk heeft recht op een eerlijk aandeel’.
Dit is enkel mogelijk als de meeste mensen keuzes maken met het belang van
de maatschappij voor ogen. Heeft men
bij de keuzes die men maakt enkel het
eigenbelang voor ogen, dan ontstaat
overexploitatie van gemeenschappelijke
hulpbronnen. Op een eindige planeet
betekent dit dat als ieder neemt zoveel
hij kan, er uitputting ontstaat van de
hulpbron en dat is dan voor niemand
meer goed. Dylan Selterman, docent
psychologie aan de universiteit van
Maryland, stelt dat bij een keuze voor
het groepsbelang het individu beter af is,
maar dat het heel moeilijk is om mensen
zichzelf beperkingen te laten opleggen
voor het gemeenschapsbelang.

Elk jaar laat hij zijn studenten een proef
doen in verband hiermee. Als meer dan
tien procent kiest voor het maximum
aantal extra punten, krijgt niemand
extra punten. Meestal is dat het resultaat van de oefening, ook al zijn de studenten gewaarschuwd. Deze oefening,
geïnspireerd op een toespraak van Garrett Hardin uit 1968, laat zien hoe het
op wereldvlak gaat met gemeenschappelijke bronnen. Hieruit zou je kunnen
besluiten dat de mens van nature slecht
is en de andere niets gunt. Toch is dat
niet zo. In zijn boek De meeste mensen
deugen stelt historicus Rutger Bregman
dat de mens van nature sociaal is en dat
het macht is die de mens tot een competitief en asociaal wezen maakt.
In de kapitalistische maatschappij is
geld macht en dat zorgt ervoor dat er
een eindeloze competitie is die het
slechtste in de mens bovenhaalt. We
moeten hoe dan ook anders gaan denken en leven om tot een oplossing te
komen voor de huidige problemen.

De Aarde voorziet in ieders behoefte,
maar niet in ieders hebzucht.
Mahatma Gandhi (1869 – 1948)
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Grenzen en overvloed
Als we alleen nog maar in de tuin kijken,
is het al duidelijk dat er grenzen zijn
in de natuur. ’s Winters zijn er bijvoorbeeld geen aardbeien of tomaten.
Willen we die toch hebben, dan moeten
we extra energie investeren in verwarming of vervoer, het gaat niet op een
natuurlijke manier.
Anderzijds is er ook overvloed: wie
courgettes plant, heeft in de zomer
overvloed, wie een of meer fruitbomen
of bessenstruiken heeft, heeft op een
bepaald moment te veel. Overvloed laat
ons delen, een gevoel van schaarste helemaal niet. Onze cultuur is gestoeld op
een gevoel van schaarste waardoor we
zelf zoveel mogelijk willen verzamelen.
Als we seizoensgebonden leven en eten
is er altijd overvloed, zij het van andere
gewassen in de winter dan in de zomer.
Maar er zijn geen tekorten: de natuur
biedt voldoende. Zo kunnen we zonder
gevoel van tekort leven met de grenzen
die er in elke periode zijn.
Wie een of meer fruitbomen of bessenstruiken heeft, heeft op een bepaald
moment te veel.

1

Dit geldt niet enkel voor het voedsel dat
we telen. Ook informatie delen zonder
beperking en zonder woekerprijzen te
vragen past hierin. We kunnen dit verder doortrekken naar alle levensdomeinen waarbij we de grenzen van de planeet respecteren door onze voetafdruk
te beperken. Het welzijn hoeft er zeker
niet bij in te schieten en de gezondheid
gaat erop vooruit.
Bij dit principe past ook het herstel van
de bodem. De grond voor onze nakomelingen in een betere toestand nalaten
dan we hem zelf gekregen hebben, is het
doel. Bomen en doorlevende vegetatie
aanplanten is een goede manier om te
investeren in de overvloed voor toekomstige generaties.

Wat betekent dit voor de praktijk?
Eet seizoensgebonden zodat je in elk
seizoen kan genieten van een ruime
variatie. Zomer en herfst leveren
sappige vruchten, zowel in de vorm
van allerlei fruit als van groenten zoals
tomaten, courgettes, komkommers en
augurken, pompoenen, meloenen.
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De vele soorten sla’s, pluksla’s, bladkolen,
prei, ajuin, eetbare bloemen, kruiden
en andere bladgewassen zorgen voor
vitaminen en mineralenrijke schotels
die je doen watertanden. Daarnaast zijn
er nog de vele wortel en knolgewassen
zoals wortelen, knolvenkel, knolselder,
rode biet en schorseneer om er maar
enkele te noemen. Okkernoten, hazel
noten en amandelen vormen daarbij een
voedzame aanvulling. Noten zijn gemak
kelijk te bewaren en zorgen het jaar rond
voor voedsel.
’s Winters zijn er naast de bewaar
groenten zoals kolen, prei en ajuin, de
typische wintergroenten zoals veldsla,
winterpostelein, lepelblad, andijvie, groen
en roodlof, knolcapucien en witloof.
De moeilijkste periode is eigenlijk de
lente. De winter en bewaargroenten
zijn op en de nieuwe oogst is er nog niet.
Vooral op dat moment is het interessant
om doorlevende groenten in de tuin te
hebben. Asperges, rabarber, brave hendrik,
zurkel, oerprei … leveren reeds vroeg
groenten. Een hele reeks wilde kruiden
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zoals brandnetel, paardenbloem en lavas,
leveren de extra vitamines en mineralen
die je na de winter nodig hebt.
Deze periode was vroeger de vastentijd,
die nu nog nauwelijks beleefd wordt.
Wie in deze periode vooral de beschik
bare groenten en jonge kruiden eet,
bewijst een dienst aan zijn lichaam. Het
is de tijd om te ontslakken, dit wil zeggen
om het lichaam te reinigen van overbo
dige restanten om fris aan het nieuwe
seizoen te beginnen. Al snel verschijnen
in de tuin ook de minder courante
groenten zoals melde in diverse kleuren,
boomspinazie en slasoorten die zich
uitgezaaid hebben; kolen die overwinterd
hebben leveren eetbare bloemen en een
ruiker in de tuin. Zo beland je begin juni
stilaan in een periode die je van steeds
meer groenten en fruit voorziet. De cirkel
is rond.

Met deze principes in het
achterhoofd telen we voedsel en
organiseren we ons leven op een
ethisch bewuste manier.

