
Bevrijden wij ons van bestrijden? 

Guurtj e Kieft 

Zaterdag 22 novemberj.l. vonder in Ubbergen (bij Nijmegen ) een ontmoeting 
plaatstussen leden van de vakgroep Wilde Weeldeen vertegenwoordigers van 
DL\I (De Landbouw voorlichting) en de firma Ecostyle. Het thema van deze dag 
was: "Bestrijdingsmiddelen (voorkomen)". 
kennis op dii gebied te bundelen. 

Dat dit beladen onderwerp zowel voor 
commotie als emotie zorgde valt te be
grijpen, er ging heel wat over en weer. 
Ook was er onbegri p en vooral onwe
tendheid rondom de vraag: Wat is de 
eigenlijke betekenis achter de ver
schijnselen die zich voordoen in de 
ruin, die bij de mens gedachten aan be
strijding oproepen? Iedereen weet dan 
wei zo ongeveer war die verschijnselen 
inhouden: slakken, muizen, luizen, on
kruid, ziektes en plagen. 
Nu is het niet de bedoeling in dit arti
kel nader in te gaan op de 
behandeling van ziektes 
en plagen. Er is immers al 
genoeg beschreven in de 
boeken die zijn uitgege
yen over biologisch tui
nieren, Bijvoorbeeld dat 
je een evenw ichtige bo
dem moet zien te krijgen 
en dat je de grondsoort als 
uitgangspunt neemt: de 
jui ste plant op de juiste 
plaats, over organische 
bemestingen, juiste 
vruchtwisseli ng (moes
tuin ), plantaardige aftrek
sets en gieren als onder
steuningsmiddel, hoe je 
vogels, vlin ders, bijen, horrunels en 
egels in de tuin krijgt (en houdt) en hoe 
je de tuin zich zo kan laten ontwikke 
len dat je geen zwarte aarde meer zie t. 
Wat mij al jarenlang bezighoudt en niet 
alleen op tuingebied, is de vraag: Wat 
is bet gevolg van ingrijpen of handelen 
in een natuurlijk proces? Wat gebeurt 
er in die gebieden die wij niet meer 
met onze aardse zintuigen waar kunnen 
nemen? Is onze innerlijke houding me
debepalend voor datgene wat buiten 
onszelf plaatsvindt? 
Ik ben er van overtuigd dat als wij ons 
willen verdiepen in het antwoord op 
deze vragen wij ons kunnen bevrijden 

Met als doel individuele ervaring en 

in het denken in terrnen van bestrijden. 
Het woord bestrijden alleen al roept 
beelden op van strijd, vijandigheid, iets 
dat uit de weg geruimd moet worden. 
Hierrnee creeren wij een afstand tussen 
de natuur en onszelf en blijven we 
voortdurend bestrijden om hetgeen wij 
niet willen op afstand te houden. Daar
bij komen wij nooit als overwinnaar uit 
de bus. Dat dringt toch wei tot rnenig
een door. Het is een doodlopende weg, 
maar met name de westerse mens heeft 
al een aardig eind afge legd op deze 
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weg. Beheersen of beter gezegd over

heersen, de natuur ondergeschikt rna

ken uit eigenbelang is, dacht ik, een
 
goede samenvatting van het heden

daagse tijdbeeld.
 
Gelukkig is het ook een natuurlijke
 
wetmatigheid dat de ene kracht een an

dere kracht oproept, namelijk tegen

kracht , die nodig is om het evenwicht
 
te herstellen,
 
Terug naar de vragen die rnij bezighou

den. Ik denk dar onze houding tegeno

ver de natuur en alles wat daarmee sa

menhangt er een moet zijn van verbon

denheid. De verbinding lellerlijk en fi

guurlijk aangaan, niet jezelf er buiten
 

plaatsen door rationeel handelen en 
denken, maar jezelf als een onderdeel 
van het grote geheel op te stellen. Je
zelf als het ware durven over te geven, 
ondergeschikt te maken aan... Dat 
daarbij evenzogoed een gezond ver
stand nodig is mag duidelijk zijn. Hier
bij doel ik dus op onze innerlijke hou
ding die nodig is om te kunnen ver
staan en begrijpen wat de natuurons te 
zeggen heeft. 
In de praktijk heb ik in mijn beroep, 
het ecologisch hoveniersschap, dage
lijks te maken met het geven van ad
viezen en informatie over natuurlijke 
tuinen. am dit op een breder vlak te 
kunnen uitdragen ben ik een samen
werking aangegaan met Marieke de 
Vrij. Marieke is fijnzintuigelijk be
gaafd en is in staat door haar vermo
gens contact te maken met een hoger 
bewustzijnsniveau. Van hieruit kan zij 
in heldere bewoordingen licht werpen 
op individuele en maatschappelijke 
vraagstukken. Onlangs heeft zij dit ge

daan over o.a. de varkenspest. 
Zij wil zich dienstbaar opstel
len om via haar inspiratie de 
bestaande kenni s te verrijken 
en op die manier maatschap
pelijke verandering tot stand 
te brengen en vemieuwing te 
initieren op vele terreinen. Op 
7 oktober hebben wij in een 
ontmoeting het onderwerp 
behandeld: ziekteverschijnse
len in het plantenrijk, wat 
heeft dat ons te zeggen? 
Immers, net zo goed als var
kenspest, BSE, salmonella en 
de nieuwste vreemde koeien
ziekte , zijn ziekteverschijn se 
len in de plantenwereld een 

afspiegeling van ons (on?-)menselijk
 
handelen. De ongelooflijke hoeveel

heid informatie die vrijkwam in de
 
twee uur waarin Marieke innerlijk
 
schouwde, gebaseerd op mijn vraag

stelling , is op de band opgenomen en
 
inmiddels op schrift gesteld.
 
Het ligt in de bedoeling deze informa

tie te publiceren.
 

Zie ook rubriek vragen en Oproepen! 

Gu urtje Kieft heeft een ecologisch 
hoveniersbedrijf "De Zonnetuin ': 
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