Duurzaam
Nieuw boek ‘van Time to Turn laat zien hoe het anders kan

Ons brood
komt niet van God
Time To Turn, een jongerenbeweging die zich inzet voor duurzaamheid, publiceert een eigen ‘voedselboek’.
Esther Raaijmakers sprak daarvoor met Nanning-Jan Honingh, die zich afkeerde van de industriële landbouw.
“Je komt in een systeem terecht waarvan je denkt: dit wil ik helemaal niet”. In CW een kennismaking met het
boek Voor het oprapen.

E

en aantal jaren geleden besloot Nanning-Jan
Honingh dat het maar eens
uit moest zijn. Als hij een brood
uit het schap van de supermarkt
trok, had hij niet het gevoel dat
hij God daar dankbaar voor kon
zijn. “Of ik er nu wel of niet
voor bid, ik eet dat brood net zo
gemakkelijk op. Ons brood komt
niet van God, maar van graanproducenten, transportbedrijven,
groothandels en supermarkten.
Daarom wil ik de stappen die
er tussen God en mijn dagelijks
brood zitten, verkleinen zodat
Hij meer invloed heeft in mijn
leven. Als ik het brood zelf zou
moeten produceren en ik ken de
moeite om het graan te zaaien, te
wieden, te malen, te oogsten en
te bakken, dan zou ik daar veel
meer voldoening van hebben.”
Dus kocht hij een stuk grond
met als doel om zelfvoorzienend te
zijn en dichter bij God en de natuur
te leven. Het landje ligt ingeklemd
tussen twee dijken en er staat een
koude gure wind. Niet ver hier
vandaan woont Nanning-Jan met
zijn vrouw Theanne en zoontje
Melle in een arbeidersdijkhuisje.
Nanning-Jan (45) heeft grijs krullend haar, in zijn linkeroor draagt
hij een ringetje met een kruisje. In
de verte kan hij de ingang van de
Westerscheldetunnel en de stad
Terneuzen zien. Ondertussen rijdt
op de dijk een tractor voorbij.
Hij vertelt lachend: “Het zal
nog wel een tijdje duren voordat ik
mijn eigen graan verbouw en mijn
eigen brood kan eten. Maar ik ben
al met de groentetuin begonnen
en heb fruitbomen geplant. Het begin is er.” In de tussentijd koopt hij
Zeeuwse Vlegel: bereid met graan
uit de provincie en door Zeeuwse
bakkers gebakken. “Ik vind het al
een stap in de goede richting, omdat je de granen in het landschap
kunt zien. En je hebt contact met
de plaatselijke bakker. Zo extreem
als ik wil leven hoeft natuurlijk
niet, want dan wordt iedereen een
klein boertje.”

Voor het oprapen
Time to Turn, jongerenbeweging voor duurzaamheid, presenteerde deze
maand het boek Voor het
oprapen. Het is een meditatief doe-boek voor op de
keukentafel van gezinnen,
studentenhuizen,
woongroepen en kringen. Het
boek gaat over voedsel en
het ritme van de seizoenen.
De inhoud bestaat uit artikelen, reportages, recepten, Bijbelse meditaties, acties voor de lezer en foto’s.
Het boek is onder anderen
geschreven door Martine
Vonk, Reinier Sonneveld,
Johan ter Beek en Ludo Hekman. Voor het oprapen kost
€19,50, is verkrijgbaar in
de christelijke boekwinkel
en kan worden besteld bij
Time to Turn (www.timetoturn.nl) of via uitgeverij
Buijten en Schipperheijn
Motief (www.buijten.nl/uitgeverij_motief).

Nanning-Jan Honingh: “Het zal nog wel een tijdje duren voor ik mijn eigen graan verbouw.” Foto Samuel Otte
Akkerdistel
Hij bewerkt zijn land volgens de
wetten van Mozes, bijvoorbeeld
die uit Leviticus 19. “Je leest daar
dat de Israëlieten de randen van
hun akker niet mochten oogsten,
want dat was voor de weduwen
en de wezen. Die mochten daar
maaien. Wij leven natuurlijk in
een hele andere tijd en omgeving.
Ik wil de randen van mijn akkers
aan de natuur teruggeven. Zie je de
kale stukken grond met mos erop?
Dat is een teken dat de grond hier
in de omgeving verzuurd is door de
kunstmest.”
Hij knielt op de grond: “Een
akkerdistel, die groeit alleen op
onbewerkt land. Voor boeren

is het een verschrikking, maar
dat hij hier groeit is hoopvol: de
grond verbetert.”
De fascinatie voor de natuur zat
er bij Honingh al vroeg in. “Ik ben

en visjes. Naarmate ik ouder werd,
nam het bewustzijn toe dat er dingen niet klopten in de intensieve
landbouw en veehouderij. Ik heb
bijvoorbeeld bij een boer gewerkt

Door met de seizoenen te leven, heb ik
het idee dat ik deel uitmaak van Gods
koninkrijk
op het platteland opgegroeid. Op
de lagere school bracht ik hele dagen in de polder door en er waren
sloten met waterplanten, kikkers

waar ik koeien moest onthoornen.
Dit wordt gedaan opdat er geen
pikorde bij koeien ontstaat. Daar
liep ik tegen mijn grenzen aan. Op

een gegeven moment gaat het afzagen van de hoorns traag en spuit
het bloed alle kanten uit. Ik heb
het gedaan, maar ik zal het nooit
vergeten. Je komt in een systeem
terecht waarvan je denkt: dit wil ik
helemaal niet.”
Hij kan zich ontzettend boos
maken als hij ziet hoe de natuur kapotgaat door de industriele landbouw. Dagelijks wordt hij
hiermee geconfronteerd in zijn
werk bij Landschapsbeheer Zeeland, waar hij zich inzet voor bedreigde dier- en plantensoorten.
Mooi toch dat je in je werk hier
iets tegen kunt doen? “Ik werk
met ambtelijke molens en ik kan

slechts enkele soorten redden.
Als je kijkt naar het geld dat wij
erin stoppen, is het resultaat niet
in verhouding daarmee. Voor mij
is het zo klaar als een klontje: als
boeren zouden stoppen met industriële productie, met organische
mest zouden werken en niet met
zware trekkers over het land zouden rijden, zou mijn baan overbodig zijn.”
De visie en levenswijze van
Nanning-Jan komen bevreemdend over. Zijn vrouw Theanne
noemt hem wel eens gekscherend, ‘de roepende in de woestijn’. Maar met dat roepen is hij
inmiddels opgehouden, omdat

het niet werkte. Vinden mensen
hem niet een zonderlinge figuur?
“Op mijn website laten mensen geregeld leuke reacties achter. Maar zo extreem is mijn
leven ook weer niet. Ik ben niet
in een regenton gaan wonen om
helemaal opnieuw te beginnen.
Ik probeer er langzaam naartoe
te groeien om zelfvoorzienend te
kunnen leven. Ik heb vier dagen
in de week een vaste baan en ik
besteed één dag aan mijn landje.
Soms meer, want anders red je
het niet. Dan kan je wel zaaien,
maar dan groeit het onkruid net
zo hard.

In de natuur loop je risico’s, maar
daar moet je mee leren omgaan.
In het voorjaar begin je met
zaaien. Dan kun je denken: het
is koud weer, dus ik stel het even
uit, maar dan kun je al te laat zijn.
De processen in de natuur gaan
door, ook al vriest het. Kijk naar
de bloesem, met de kou barst hij
niet open. Maar zodra de warme
periode begint, is hij daar! Dan
had je er moeten zijn. Dat vind ik
het bijzondere aan de seizoenen.
Op die momenten denk ik aan
de woorden van Jezus: ‘Ik kom
terug, maar op welke dag of welk
moment dat zal zijn weet ik niet.

Maar je moet leven alsof ik vannacht terug kan komen. Dat zie ik
heel erg terug in de natuur. Gods
koninkrijk komt niet, maar is komende en al aan de gang. Door met
de seizoenen te leven, heb ik het
idee dat ik deel uitmaak van Gods
koninkrijk.”
Esther Raaijmakers
Dit is een hoofdstuk uit het afgelopen
week verschenen boek Voor het oprapen,
samengesteld door Time tot Turn.



