Alle beestjes helpen
Marc Siepman inspireert op Tuinwijck
Het was een warme zondagochtend, 11:30. Men was nog aan het uitbuiken van het royale ontbijt
dat geserveerd werd in het kader van de opentuinkunstdag bij Tuinwijck. Toch stroomde de kantine
vol met geïnteresseerden van Tuinwijck en buiten het park om de lezing van Marc Siepman te
ervaren. De verkoeling van de kantine was aangenaam, zo ook de verfrissende zienswijze van
Siepman. In anderhalf uur werd het publiek getrakteerd op een holistische kijk op ecosystemen, op
macro- en microschaal. In het bijzonder werd aandacht besteed aan zijn stokpaardje ‘het
bodemvoedselweb’ (zie boeken onder). Met een vlotte afwisseling van wetenswaardigheden,
grapjes en af en toe een provocerende stelling werd het publiek meegenomen naar de (natuurlijke)
samenwerking tussen het leven onder en boven de grond. De prikkelende openingsdia waarop een
gecompliceerd systeem, een vliegtuig, en een complex systeem, een zwaan te zien waren gaf reeds
een hint over de boodschap van zijn betoog. In tegenstelling tot een gecompliceerd systeem, waarin
onderdelen vervangen kunnen worden door andere delen, is dit bij een complex systeem niet het
geval. Zo geldt dit ook voor een complex systeem als onze bodem (inclusief de planten die erin
leven): waar ‘onkruid’ of ‘ongedierte’ bestreden wordt, onnatuurlijke producten worden
toegevoegd, of waar de grond wordt bewerkt, wordt een systeem van complexe
afhankelijkheidsrelaties verstoord. Net zoals een zwaan niet meer optimaal zal functioneren met
een kunstvleugel, zo zal de gezondheid van planten niet optimaal zijn zonder de helpende relaties
met schimmels en bacteriën die verstoord worden door ‘bemesting’ en ‘bestrijding’. Kort gezegd
kwam de strekking van Siepman overeen met de moraal van de recente bioscoophit The biggest
little farm: het bestrijden van natuurlijke processen wordt op den duur het probleem zelf. De natuur
heeft de oplossingen zelf in pacht, zolang daar geduld voor is.
De vragenronde aan het einde moest worden afgekapt in verband met het toneelstuk wat voor de
deur stond. Met volle, geïnspireerde en enigszins verwarde hoofden verlieten de toehoorders de
kantine. Kan die vlinderplant nog wel en de allopathische rododendron dan? En zou ik de
paardenbloem nu werkelijk moeten omarmen in plaats van verguizen? Hoeveel wormen zullen er bij
mij in de grond zitten en onder het groene pad? Hoe dan ook zagen velen hun tuin vermoedelijk
met andere ogen: één groot ondergronds en bovengronds samenwerkend geheel.
Wil je meer weten over Marc Siepman en de onderwerpen waar hij over schrijft? Dan is zijn
website https://marcsiepman.nl/ een sterke aanrader. Naast een hoop publicaties en enkele gefilmde
lezingen van Siepman, heb je hier de mogelijkheid om je in te schrijven voor een gratis online
cursus humisme of composteren kan je leren.

