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“Verwondering
over Gods schepping
is mijn uitgangspunt”
— Wim Schippers



“We leven in een gegeven realiteit, boordevol 
creativiteit. Die werkelijkheid is er niet door toeval, 
maar laat de hand van de Schepper zien. Wie zijn 

wij om daar met grote voeten doorheen te banjeren? We 
zijn geroepen om respectvol door het leven te gaan, of je 
nou boer bent of burger. Ik bid er vaak om: ‘Heer van de 
schepping, leer ons ontzag’.”

Wim Schippers nam in het jaar 2000 samen met zijn zwager 
het initiatief om de boerderij van hun schoonvader om te 
vormen tot een breed en sociaal boerenbedrijf. Hij wilde in 
praktijk brengen hoe je kon boeren met ontzag en respect 
voor de schepping. Zijn pamflet met de titel ‘Boeren met 
ontzag’ belandde eind 2016 bij tienduizenden Nederlandse 
boeren op de deurmat.

“De Bijbel spreekt veel en met opvallende wijsheid over 
de omgang met het land. Ik hoop dat we als boeren weer 
leren werken binnen gezonde grenzen, vanuit zorg en 
vertrouwen, met hoop op herstel en vernieuwing. Een 
boer is geroepen om heer en dienaar tegelijk te zijn. Als 
heer is hij ondernemer, als dienaar dient en voedt hij het 
bodemleven. Maar we zijn overheerser en slaaf geworden. 
We jagen het natuurlijke leven weg, zowel onder als boven 
het maaiveld. Tegelijkertijd lopen we aan de leiband van 
banken, leveranciers en grote afnemers, die ons vertellen 
wat we moeten doen. Alles draait om groter, efficiënter en 
intensiever. Maar dat is niet goed voor de boer en ook niet 
voor de samenleving als geheel. We verliezen zoveel. Je ziet 
het bijvoorbeeld in het Friese debat over landschapspijn: de 
Friezen kijken om zich heen en zeggen: wat is hier eigenlijk 
gebeurd? In dit landschap herkennen we onze eigen 
provincie niet meer. De bloemrijke graslanden zijn weg en 
ook de grutto, de koning van onze weidevogels, verdwijnt.”
Voor het gesprek met Wim Schippers zijn we teruggekeerd 
naar het boerenbedrijf waar hij als boer pionierde en waar 
zijn visie stapsgewijs gestalte kreeg. De Buytenhof ligt op 
een steenworp afstand van Rotterdam. 

“Ik wilde hier op De Buytenhof laten zien dat het anders 
kan. We hadden een breed, gemengd boerenbedrijf voor 
ogen, waar de schepping tot haar recht kan komen. 

Waar vele tientallen zorggasten en vrijwilligers het werk 
ondersteunen, waar het een komen en gaan is van klanten 
en bezoekers van de theeschenkerij. Daarnaast is de 
boerderij ook gastvrij voor wilde planten en dieren. In 
de graslanden en onder de fruitbomen in de boomgaard 
tref je margrieten, knoopkruid, klavers en streepzaad, 
vlinders en zweefvliegen. Hier kunnen boerenlandvogels en 
verschillende bijenvolken gedijen, dat gaat heel goed.”

U wilt graag dat alle boeren weer ontzag krijgen voor 
de grond en voor de Schepper. Maar is zo’n breed 
boerenbedrijf voor veel boeren niet onhaalbaar geworden?

“Dat kan heel lastig zijn, maar doorgaan op de huidige 
voet is niet vol te houden. Met onze negatieve impact op 
bodem en milieu, dichtbij en veraf, is een landbouw- en 
voedselcrisis vrijwel zeker onafwendbaar. De een na de 
andere boer kan de wereldwijde concurrentie niet meer 
aan en valt om. Net als de biodiversiteit bevindt het aantal 
boeren zich al meer dan vijftig jaar in een vrije val. Een crisis 
is ten diepste een vorm van genade, omdat het mensen op 
niet mis te verstane wijze confronteert met de gevolgen 
van hun handelen. Maar je wenst het niemand toe. Veel 
mensen geloven in technologie als oplossing. Maar de crisis 
zit veel dieper en is relationeel van aard. Meer nog dan een 
ecologische crisis is het uiteindelijk een theologische crisis. 
Hoe verhouden wij ons tot de geschapen werkelijkheid? 
Die is veel te groot om verstandelijk te bevatten. De 
Bijbel leert dat ontzag en respect ons handelen moeten 
bepalen. Vrijheid heeft grenzen nodig. In Nederland zijn 
we wat landbouw betreft ver over beschermende grenzen 
heengegaan. In mijn boekje geef ik die grenzen vanuit 
de historische context aan. Vervolgens laat ik zien wat 
de perspectieven zijn als we die gezonde grenzen in acht 
nemen. Het gaat dan niet om eenzijdig maximaliseren van 
de productie, maar om optimalisatie van de opbrengst en 
een rijke veelzijdige vrucht. Productie vind ik overigens 
een dwingende, industriële term. Alles in de schepping is 
gericht op geven en ontvangen. De grond levert op. Het 
valt ons toe! Daarom spreken we van opbrengst. Daar 
spreekt gezonde afhankelijkheid uit. Het is veelzeggend dat 

eeuwenoude zaai- en oogstfeesten, met dankbaarheid en vreugde als 
basis, in onze tijd verloren zijn gegaan.” 

In uw boekje zoekt u naar Bijbelse wijsheden over de omgang met 
het land. Liggen die voor het oprapen in de Bijbel?

“De Bijbel spreekt veel over het land en over de ‘vreze des Heren’. 
Ik vertaal dat als ontzag en liefdevolle vrees. Ik lees in het Oude 
Testament veel over onderlinge relaties en de omgang met het 
land. Als ontzag daarbij ontbreekt, zijn de relaties keer op keer 
krom in plaats van recht. De plattelandsprofeet Micha schrijft hoe 
boerenfamilies worden uitgeperst om de belangen van machthebbers 
te waarborgen. Het ging destijds om paleisgestuurde landbouw. 
Eigenlijk zien we daar nu in Nederland een variant van. Boeren lijden 
onder de exportbelangen van grote bedrijven. Bovendien worden 
ze uitgeknepen door een klein aantal supermarkten en gedwongen 
groter en groter te groeien tegen steeds smallere winstmarges. Ze 
werken vaak zelfs onder de kostprijs. Boeren, maar ook de bodem 
en de schepping als geheel, betalen daarvoor een ongelooflijk zware 
prijs. Op dit boerenbedrijf hebben we het anders gedaan. Dankzij 
onder andere rechtstreekse verkoop aan burgers kunnen hier twee 
gezinnen van de opbrengst leven. En er is in de toekomst ruimte 
voor verschillende kleine ondernemingen binnen het gemengde 
boerenbedrijf. Zelf heb ik een stap terug gedaan en ben nu onder 
meer kleine boer in de Betuwe. Onder leiding van mijn zwager heeft 
nu de nieuwe generatie haar intrede gedaan op de boerderij.”

Uw pamflet ‘Boeren met ontzag’ ging eind vorig jaar mee met het 
vakblad Boerderij. Zo is uw visie bij ruim 25.000 boeren beland. 
Wat hoopt u te bereiken?

“Ik vraag boeren vaak: wat zou je ten diepste willen, voor je 
boerderij als geheel? Hun hartenwens is bijna altijd continuïteit, het 
voortbestaan van de boerderij. En dat terwijl het aantal boerderijen 
in een vrije val zit: zonde! Ik denk dat in de plannen van de Schepper 
méér boeren nodig zijn in plaats van minder… Door ons weer actief 
en creatief met burgers te verbinden, maken we ruimte voor onszelf 
én onze buurman om boer te kunnen blijven zijn.”

“Dit boekje lag op mijn weg om te maken. Ik heb geprobeerd te 
luisteren naar die plattelandsprofeet Micha: eigenlijk weet je het 
wel, wat je moet doen, zegt hij. Recht doen, trouw zijn, nederig je 
weg te gaan. Het heeft alles te maken met ontzag hebben door het 
daadwerkelijk te tonen. Ik zie het verspreiden van het boekje in de 
eerste plaats als zaaien. Kijk hier op deze boerderij eens om je heen 
en onderschat niet wat de impact van een enkele keuze kan zijn.”

“Boeren dragen verantwoordelijkheid. Maar dat geldt voor ons 
allemaal. Iedereen eet. Laten we de boeren in onze omgeving in de 
gelegenheid stellen om te boeren met ontzag. Wat zou het mooi zijn 
als dat het eerst gebeurt binnen onze geloofsgemeenschappen!”

Tekst: Embert Messelink | Foto’s: Rogier Bos. Naar aanleiding van ‘Boeren 
met ontzag’. www.boerenmetontzag.nl. Mede op basis van een artikel in 
Volzin, magazine voor religie en samenleving. (www.volzin.nu).

LEER ONS ONTZAG’ ‘HEER VAN DE SCHEPPING INTERVIEW

http://www.boerenmetontzag.nl
http://www.volzin.nu


Biodiversiteit op boerenland heeft alles 
te maken met wat er op je bord ligt. Het 
merendeel van onze calorieën komt maar van 
een paar gewassen: tarwe, maïs, rijst, soja, 
suikerbieten. Ook binnen de gewassen is er 
weinig variatie. Zo zijn alle bananen die we 
eten van het ras Cavendish, maar deze wordt 
sterk bedreigd door een schimmelziekte. 
Bovendien zorgt de teelt van gewassen als 
banaan, soja, oliepalm en cacao voor enorme 
monoculturen in tropische gebieden. Vaak 

is er soortenrijk regenwoud voor gekapt. Zestig 
procent van het verlies aan biodiversiteit wordt 
veroorzaakt door voedselketens. Hoe eenzijdiger we 
eten, hoe eenzijdiger ons landschap wordt.
Maar dat kun je ook omdraaien: hoe gevarieerder 
we eten, hoe meer biodiversiteit! Denk bijvoorbeeld 
aan oudere graangewassen als rogge, gierst en 
boekweit of aan vergeten Hollandse groenten. Het 
Voedingscentrumadvies ‘Eet gevarieerd’ is niet 
alleen heilzaam voor je eigen lichaam, maar ook 
voor de natuur! Daar valt nog veel te ontdekken. Zo 
was ik eens bij een Belgisch instituut dat honderden 
Oudhollandse appel- en perenrassen verzameld 
had. Al die intense vormen, kleuren en smaken 
geven een heel nieuwe beleving aan fruit eten.
Keurmerken kunnen je een handje helpen. Er zijn 
keurmerken die garanderen dat er geen nieuw bos 
gekapt wordt voor de teelt. Denk aan het groene 
kikkertje van Rainforest Alliance voor koffie, cacao 
en bananen. Ook is er het keurmerk RSPO voor 
duurzame palmolie. Voor soja is er het keurmerk 
RTRS, voor duurzame vis het MSC-keurmerk en de 
Viswijzer.
We kunnen het nog dichter bij huis zoeken. De 
inzet van kunstmest en bestrijdingsmiddelen in 
de landbouw leidt tot verschraling van de natuur. 
Bovendien wordt de landbouw in ons kikkerlandje 
gedomineerd door één soort grasland met één 
soort melkkoe: Holstein Friesian. Veel weidevogels 
en akkerkruiden zijn verdwenen. Gelukkig zijn 
er steeds meer boeren die aan natuurbeheer 
doen. Een mooi voorbeeld van zo’n initiatief 
is Stichting Veldleeuwerik. Zij verkopen hun 
akkerbouwproducten herkenbaar als ‘duurzaam 
geteeld’. Een akkerbouwer zegt het zo: “Ik 
wil niet voor de snelle winst gaan, maar voor 
rentmeesterschap”. Zo’n akkerbouwer kunnen we 
belonen door zijn producten te kopen.

EET DIVERS!
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— Corné van Dooren, expert duurzaam 
eten bij het Voedingscentrum

A Rocha heeft ‘hart voor de schepping’. Veel boeren, hobbyboeren en tuinders 
gelukkig ook. Lokale A Rocha groepen ondersteunen die boeren geregeld met 

vrijwilligersactiviteiten. 

Zorgboerderij Molenzicht bij Zwolle is een veebedrijf waar mensen van 18 tot 80 
jaar meewerken als dagbesteding. Dit kan zijn bij de dieren, op het land, in de 
kas, in de houtwerkplaats, de fietsenwerkplaats, de houtkloverij, de tuin of in het 
winkeltje. Er is heel wat groen in en om de zorgboerderij. A Rocha Zwolle helpt 
mee met het knotten van de wilgen. Een aantal jonge en een flink aantal stokoude 
wilgen, uiteraard aan de waterkant. Het knotten is een heel avontuur, maar zowel 
voor de steenuil als voor de zorgboerderij de moeite waard!

Bij een familieboomgaard in Waddinxveen assisteert A Rocha Groene Hart 
geregeld met het snoeien van de fruitbomen en het oogsten van de appels. A 
Rocha brengt zowel expertise (snoeien van fruitbomen) als vele handen voor het 
vrijwilligerswerk mee.

A Rocha Den Haag is betrokken bij advisering over de ecologische inrichting van 
het erf van een biologische boer. Het draait om erfbeplanting en het creëren van 
ruimte voor vleermuizen en vogels. De volgende stap is om met vrijwilligers 
ervoor te zorgen dat de adviezen in praktijk worden gebracht.

Een biologisch melkgeitenbedrijf in Putten kreeg vorig jaar een dagje assistentie 
van A Rocha Amersfoort en A Rocha Ede-Bennekom. In een dag werden alle 
knotwilgen rond het erf geknot. Een mooie dag voor de boer en een leuke 
samenwerkingsactie van twee A Rocha groepen.

A Rocha Gelderse Poort is actief op de enige echte kasteelboerderij van ons land: 
Landgoed Huis Sevenaer. Het werk draait zowel om advies en begeleiding van 
de ontwikkelingen op het landgoed, als om praktische inzet van vrijwilligers in 
natuurbeheer.

A Rocha Zeeland is geregeld aan de slag op het ‘Land van Honingh’. Op deze 
hectare landbouwgrond werkt bioloog Nanning-Jan Honingh volgens de 
landbouwwetten uit het Oude Testament. Steeds meer soorten planten en dieren 
vinden er hun plek. 

Ben je ook ‘boer met hart voor de schepping’ en heb je behoefte aan 
ondersteuning van vrijwilligers? Informeer bij A Rocha naar de mogelijkheden.

EEN STEUNTJE IN DE RUG 
VOOR NATUURBOEREN

A ROCHA ACTIEF



Op een zonnige lenteochtend in april trek ik met 
natuurbeheerder Jan Roodhart door de uitgestrekte 

polders rond Eemnes. Boerenland, waar de natuur voorop 
staat. Het reservaat is een paradijs voor weidevogels. 
Grutto’s en tureluurs lopen hier op hun hoge stelten 
parmantig door het gras of wroeten met hun lange snavels 
in de drassige grond. En in de lucht vertonen de kieviten de 
mooiste vliegkunsten.

Landelijk gezien staan de weidevogels nog altijd onder druk 
door het verlies aan open landschap, de schaalvergroting 
en intensivering in de landbouw. Maar door doelgerichte 
natuurbescherming op lokaal niveau is langzaam herstel 

van het weidevogelbestand mogelijk. Jan vertelt hoe bij hem 
destijds de knop omging: “Ik nam eind jaren tachtig het 
boerenbedrijf over van mijn vader. Door de ruilverkaveling 
werd ik de buurman van Natuurmonumenten. Het 
reservaat lag tegen onze bedrijfsgronden aan. Ook hier 
verdwenen de vogels. Door jaren van intensief gebruik was 
het bemestingsniveau veel te hoog, het gras groeide te snel 
voor de weidevogels. Ik raakte met Natuurmonumenten in 
gesprek en we bediscussieerden de oplossingen. Het gevolg 
was dat ik een aanbod kreeg voor een 20-urige werkweek. 
Dat was voor mij een hele stap, maar ik nam het aanbod aan. 
Mijn voordeel was dat ik de boeren in dit gebied goed kende 
en de gronden wist te verpachten met gunstige condities 
voor de weidevogels. In het begin waren de pachters 
afwachtend, maar langzamerhand zagen ze het belang van 
goed weidebeheer in en gingen ze meewerken.”

Goed waterpeil
Inmiddels is Jan fulltime coördinator natuurbeheer voor 
de Eempolders en voor Landgoed Coelhorst, waar A Rocha 

Amersfoort geregeld werkt. Terwijl we stapvoets en met 
open ramen door de polders rijden, klinkt het geroep van 
de grutto’s ons als muziek in de oren. Sommige paartjes zijn 
al aan het broeden en de eerste jongen kruipen eind april 
uit het ei. Een gezonde weidevogelstand begint volgens 
Jan met een goed waterpeil: “Vlak voordat de eerste vogels 
eind februari aankomen, moet de waterstand omhoog. 
Daardoor wordt de grond zachter en komt het voedsel naar 
boven. Ook koelt de grond door het water af, waardoor 
het gras minder hard groeit en er pas later gemaaid hoeft 
te worden. Ten slotte gaan er veel meer kruiden tussen het 
gras groeien. De structuur van de vegetatie wordt opener en 
er komen meer insecten. De weidevogelkuikens hebben dus 

meer voedsel en betere beschutting. Gelukkig heb ik van 
het Waterschap toestemming gekregen voor de bediening 
van de vele stuwen en pompen in ons gebied, zodat ik het 
waterpeil elk moment kan aanpassen.”

Betrokken boeren
Een ander belangrijk aspect voor succesvol weidebeheer 
is de medewerking van boeren in het gebied, vertelt Jan. 
“Wij kunnen onze grond voor een aantrekkelijke prijs 
aan een boer verpachten. We doen voor hem zelfs het 
onderhoud. Als tegenprestatie gebruikt de boer minder 
mest en houdt hij zich aan een aangepast maaibeleid. Door 
later maaien heeft het gras meer vezels en minder eiwitten, 
wat weer goed is voor het herkauwen bij de koeien. Aan 
het eind van het seizoen koppelen we alle resultaten terug 
naar de boeren, zodat ze zich bewust worden van hun 
positieve invloed op de weidevogelstand. Ook stellen we als 
voorwaarde dat de boeren op hun eigen bedrijf meer doen 
aan actief natuurbeheer. Zo zijn we nu lokaal bezig met een 
cursus ‘Groene Waarden’, die boeren in onze buurt meer 

kennis geeft over de vegetatie. Ze krijgen een dag theorie 
en we gaan hier samen het veld in, zodat ze de weidevogels 
en hun habitat beter leren kennen.” Jan wijst naar een 
zonnepaneel in het land. “Kijk, daar is een boer goed bezig. 
Met zonne-energie pompt hij water uit deze diepere sloot 
omhoog het land in, zodat daar een drassig gebied ontstaat 
dat ideaal is voor steltlopers. Zulke initiatieven werken als 
een positieve olievlek. De boeren worden enthousiast, letten 
meer op elkaar en komen met creatieve oplossingen.”

Bewuste burgers
Het is voor Jan een uitdaging om naast de boeren 
ook burgers bewust te maken van hun invloed op de 

weidevogels: “Als de kuikens net uit het ei gekropen zijn, 
kunnen ze nog niet lang zonder de beschermende warmte 

van hun ouders. Als 
de volwassen vogels 
steeds worden 
opgeschrikt door 
wandelaars met 
bijvoorbeeld 
loslopende honden, 
vliegen ze op en 
raken de jongen al 
gauw onderkoeld. 
Daarom leiden 
we veel paden om 
en moesten we 
uiteindelijk met 
een totaalverbod 

voor honden komen in dit gebied. Om hiervoor draagvlak 
te creëren, leggen we veel uit op informatieborden en 
organiseren we regelmatig excursies of festiviteiten. Naast 

rust is ook de openheid van het landschap van groot belang. 
Een boom of schuurtje kan voor roofdieren als buizerd of 
wezel fungeren als uitkijkpost en uitvalsbasis. Een grutto 
houdt bij het bouwen van zijn nest automatisch een paar 
honderd meter afstand van zo’n object. Dat scheelt al 
gauw tientallen nesten. Ook voor het weghalen van deze 
hindernissen moeten we met de mensen in gesprek.”

Prachtige vogels
“Dankzij al deze inspanningen hebben we de landelijke 
neergaande spiraal in dit gebied doorbroken. In 1979 zaten 
hier nog maar 39 paar grutto’s. Drie jaar geleden kwamen 
we uit op een aantal van 341 paar. Nu weten we de stand 

stabiel te houden op zo’n 300 grutto’s en wordt bovendien 
de soortenrijkdom groter. Gele kwikstaart, tureluur, 
graspieper en scholekster zijn hier met een opmars bezig. 
Ik hoop dat het draagvlak in de maatschappij steeds groter 
wordt voor deze prachtige vogels. Alleen redden we het 
niet, maar met elkaar kunnen we juist veel bereiken. Als 
iedereen op zijn manier een steentje bijdraagt, klinken er 
ieder voorjaar weer vrolijke orkestjes van weidevogels.”

VROLIJKE ORKESTJES IN DE EEMPOLDER

Tekst en foto’s: Jos Vink

Zulke initiatieven 
werken als een 

positieve olievlek. 
De boeren worden 
enthousiast, letten 
meer op elkaar en 

komen met creatieve 
oplossingen

Weidevogelreservaat zelf beleven
Wil je het weidevogelreservaat in de Eempolders 
zelf beleven? Er loopt een prachtige wandelroute 
tussen de grutto’s, kieviten en tureluurs, over hekken 
en Middeleeuwse dijkjes en via boerenweggetjes 
dwars door de weilanden. De route begint bij de 
Theetuin in Eemnes. Meer informatie: https://www.
natuurmonumenten.nl/natuurgebied/eemland/.

ACHTERGROND



Stichting A Rocha Nederland
Leonorestraat 11
3816 SR Amersfoort
Tel: 033-4726722
nederland@arocha.org
www.arocha.nl (Nederland)
www.arocha.org (internationaal)
Inschr. nr. K.v.K. Amersfoort 32095673
IBAN NL94INGB0009476780

Klimaatprogramma Climate Stewards
IBAN NL92INGB0003378523

Lay-out: Rogier Bos 
Redactie: Jos Vink en Embert Messelink
Drukwerk: De Groot Drukkerij, Goudriaan

Colofon

Reinier van den Berg weerman/meteoroloog 
Wouter van Dieren Club van Rome | Leonard 
Geluk Voorzitter CvB Haagse Hogeschool 
Bob Goudswaard econoom | Jan Huijgen 
plattelandsondernemer/filosoof | Edward de 
Kam directeur Youth for Christ Europa, Midden-
Oosten en Noord-Afrika | Anastasia Kellermann 
duurzaamheidsadviseur | Stefan Paas hoogleraar 
missiologie | Wim Rietkerk l’Abri Nederland 
| Edith Schouten auteur/natuurliefhebber | 
Dick Stellingwerf waarneemd burgemeester 
Schiermonnikoog | Jeroen Sytsma gereformeerd 
predikant Zwolle | Arie van der Veer vogelliefhebber 
/ programmamaker Evangelische Omroep | 
Martine Vonk duurzaamheidsadviseur

A Rocha is een christelijke 
natuurbeschermingsorganisatie. De naam A Rocha, 
‘de rots’, verwijst naar de locatie van het eerste 
natuurbeschermingscentrum in Portugal. De vijf 
uitgangspunten van A Rocha zijn:

CHRISTIAN: De grondslag van alles wat we doen, 
is ons Bijbelse geloof in de levende God, die de 
zorg over zijn schepping aan mensen heeft 
toevertrouwd.
CONSERVATION: We combineren 
natuurbescherming met natuuronderzoek en 
natuureducatie. 
COMMUNITY: We bouwen aan goede relaties met 
elkaar en met de mensen in onze leefomgeving.
CROSS-CULTURAL: We maken gebruik van de 
inzichten en vaardigheden van verschillende 
culturen. 
COÖPERATION: We werken samen met veel 
anderen die zich inzetten voor een duurzame 
wereld.

Onze waarden

Comité van Aanbeveling

NATUUR OP 
KERKGRONDEN
Kerkelijke gemeenten zijn soms in het bezit van gronden. Deze percelen 
worden doorgaans verpacht aan agrariërs of particulieren. A Rocha 
verkent samen met Vogelbescherming hoe deze gronden beheerd 
worden. Zijn er kansen voor natuur, inclusief agrarisch natuurbeheer, 
op deze ‘kerkgronden’? Op www.arocha.nl staat een enquête voor 
kerkelijke gemeenten die aandacht hebben voor natuur bij het gebruik 
(verpachten) van kerkgronden, of gemeenten die benieuwd zijn naar 
de kansen voor biodiversiteit op deze gronden. Ken je een kerk met 
gronden? Vraag om deze enquête in te vullen!

BOERENWIJSHEID 
VOOR DE ZIEL

Wat kunnen wij in deze drukke en veeleisende 
maatschappij leren van het boerenleven? 
Dat is de centrale vraag die benedictijner 
monnik Anselm Grün bespreekt in zijn boek 
‘Boerenwijsheid – inspiratiebron voor een 
duurzame samenleving’. Grün is zelf actief 
betrokken geweest bij de hervorming van 
zijn kloosterboerderij tot een CO2-neutrale 
duurzame onderneming. In dit boek geeft hij 
zijn visie op de vruchtbare combinatie van 
landbouw, zingeving en spiritualiteit. Hij zet de 
roeping en het werk van de boer in een prachtig 

Bijbels perspectief. Jezus gebruikte in Zijn bediening veel motieven uit de 
natuur en het boerenleven om mensen dichter bij God te brengen. Denk 
aan zijn boodschap over de zaaier, de wijnstok, het levende water en de 
goede herder. Jezus ontvouwt volgens Grün net als boeren het heilige 
en helende karakter van de natuur. Mensen hebben de roeping om een 
dankbaar, dienstbaar en duurzaam leven te leiden. Een leven volgens het 
ritme van de genadetijd (kairos) die ons door God is geschonken. Als de 
akker van onze ziel opengebroken wordt, kan het zaad van Gods Geest in 
ons ontkiemen. We zijn geroepen om het verstikkende onkruid terug te 
dringen en geduldig uit te zien naar blijvende vruchten. Dat is hoopvol 
leven in dit soms weerbarstige bestaan.
Tekst: Jos Vink


