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Bij de derde druk, 2021

Vijfentwintig jaar verder…

Toen ik in 1991 terugkeerde van mijn wereldreis was ik bevlogen en vol 
van wat ik had gezien en geleerd. Deze reis had mijn venster naar per-
macultuur opengezet en ik was overtuigd dat dit gedachtengoed en de 
toepassingen in de praktijk hier in Nederland snel zouden landen en 
aanslaan. Ik had destijds geen enkel vermoeden dat dat meer tijd zou 
vergen dan ik voorzag. 
Ik besef dat ik dit verhaal nu iets anders vertel. Dat de logische principes 
en inspirerende voorbeelden hun weg wel zullen vinden, maar dat heuse 
verandering duurt… langer dan ik toen voorzag, en veel langer dan ik 
toen en nu zou willen. Zeker, ik ben blij dat er nu, 30 jaar verder, een ver-
schuiving te zien is – maar het tempo vind ik ondragelijk traag. 
Of iets nog wel te dragen is, is misschien de vraag ook niet. De vraag is 
eerder aan onszelf: ‘wat kan ik zelf aan, wat wil ik zelf dragen?’ Voor 
mijzelf heb ik dat vertaald naar: ‘Wat heb ik nodig om me voor te berei-
den? Waar kan ik nieuwe kennis opdoen? Hoe kan ik verder professio-
naliseren?’ Het domein van de permacultuur is dan echt een oneindig 
rijk landschap, waarin altijd weer iets nieuws te ontdekken en uit te die-
pen valt. En ik heb dat de afgelopen 25 jaar met plezier gedaan.
Verveeld heb ik me nooit. En dat er iets te helen valt, is en blijft een ster-
ke drijfveer voor mij. Wel heb ik me af en toe afgevraagd wat ik met 
mijn leven gedaan zou hebben als we als mensheid niet zo’n puinhoop 
van dit aardse nest hadden gemaakt. Ik weet vrij zeker dat ik dan zoveel 
mogelijk muziek zou zijn gaan maken. Dat verschil is kleiner dan je 
denkt – muziek is immers ook een tuin van overvloed. 

Van mijn eerste stappen in de voetsporen van de permacultuur naar nu 
loopt een nauwelijks onderbroken lijn. Al die tijd ben ik bezig gebleven 
met het zoeken, vinden, uitdragen en voorthelpen van manieren van 
omgang met onze levende omgeving, die gebaseerd zijn op dezelfde 
tijdloze, universele beginselen die in dit boek worden benoemd en uit-
gelegd. Onderwerg zijn er anderen aangehaakt die er genoeg in herken-
den, of die zich genoeg lieten prikkelen om zich die principes eigen te 
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tuinen van overvloed

maken en daar handen en voeten aan te geven. Het werk dat zij hebben 
verzet, heb ik niet zelf hoeven leveren. Een aantal van hen heb ik in de 
loop der tijd ontmoet en soms zijn daar blijvende verbindingen uit voort-
gekomen. Maar de meesten van hen ken ik natuurlijk niet persoonlijk, 
maar ik ben me bewust van de impact die we gezamenlijk hebben kun-
nen genereren. Het begin is er, maar we zijn er zeker nog niet. De druk 
op the commons, op grondstoffen, op ecosystemen, op de biodiversiteit 
– hij is in die tussenliggende 25 jaar per saldo nog steeds verder toege-
nomen.

Maar de pluspunten dan: er is absoluut ook beweging gekomen. Toen ik 
in 1991 in Nederland terugkwam en met permacultuur begon, was het 
hele idee dat ‘milieu’ en ‘economie’ ook maar iéts met elkaar te maken 
hadden voor de meesten domweg ondenkbaar. Hoe kwam ik daar nou 
bij? Belachelijk. Naïef. Jawel; zo was dat toen. Gelukkig is dat nu nog 
maar moeilijk voorstelbaar. 
Daarbij is het hele begrip ‘milieu’ zelf wat in de vergetelheid geraakt. 
Het was natuurlijk al een abstractie, maar duidde vooral op alles dat zich 
om ons heen bevindt – lucht, water, bodem, afval – zonder dat wij daar 
zelf deel van uitmaken. Misschien geldt dat voor sommigen nog steeds 
zo, maar onze blik is intussen toch verschoven naar de rol die wij als 
mensheid in dit alles spelen. Niet het milieu is het probleem: dat zijn wij 
zelf, door ons gedrag. Onze vermeende belangen, ons versteende plan-
nen: het zijn de bakens geworden van wat het Antropoceen is gaan he-
ten, het tijdperk waarin de mens als superpredator direct en indirect zijn 
invloed uitoefent, overal op Aarde – en steeds meer ook daarbuiten. 
De analyse van alle problematiek is daarin de laatste jaren steeds een-
duidiger geworden, en op die basis is al menig scenario geschreven. Ook 
zijn talloze bedrijven en maatschappelijke organisaties hun rol steeds 
meer gaan spiegelen aan de doelen die we onszelf als mondiale familie 
zijn gaan stellen: de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze lijken ons in 
elk geval het gevoel te geven dat we weer wat grip krijgen op wat ons 
te doen staat. En ook die doelen zijn er gekomen omdat er steeds meer 
medebewoners van deze ene leefbare planeet de puntjes zijn gaan ver-
binden, zichzelf in de spiegel hebben aangekeken, en hebben besloten: 
ik ga iets doen. 
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‘Ik ga iets doen’.
Toen ik dat destijds zei, was er nauwelijks iemand anders te vinden die 
dat met mij mee zei. Hoe ik het al die tijd, behalve belangrijk, ook leuk 
ben blijven vinden? Ik zou het niet goed kunnen zeggen. Innovatie? 
Eerst krijg je te horen dat je vernieuwende idee ‘belachelijk’ is. In de vol-
gende fase is het ‘irrelevant’ – ik noteer enige vooruitgang. Daarna krijg 
je te horen:‘dit is ‘interessant’’. Dat is na jaren vechten tegen de bierkaai 
even schakelen, maar daar zitten we inmiddels wel. En ook het slotac-
coord van deze reeks heb ik inmiddels al meer dan eens gehoord, als die 
ander zegt: ‘ík heb het bedacht.’ Ik vergewis me er dan nog van dat het 
ook werkelijk begrepen is, waarbij ik graag een beetje mag uitdagen, 
om de lat hoog te houden. En dan realiseer ik me dat we vergeleken met 
25 jaar echt wel ergens anders zijn beland. 
Ik schreef het al: de veranderingen zijn langzamer gegaan dan ik bij de 
publicatie van dit boek had voorzien en gehoopt. Maar ik realiseer me 
ook dat permacultuur niet langer is voorbehouden aan solistische pio-
niers en dat er een beweging gaande is. En wat alles dan opnieuw ge-
weldig boeiend maakt, is om op te trekken met jonge mensen, die een 
nieuwe ordening veel sneller oppikken, of zelfs nog nooit iets anders 
voor zich hebben gezien. 
Met mij zijn heel veel anderen dezelfde dingen gaan zien. Een heel klein 
deel daarvan blijkt ooit door het lezen van mijn boek op dit spoor te zijn 
beland – nog steeds kom ik af en toe zo iemand tegen. 
Het voelt als een voorrecht om voor hen een wegwijzer te hebben kun-
nen zijn, terwijl het ook maar mijn eigen inschattingen zijn geweest die 
ik 25 jaar terug heb opgeschreven. Niet de mens – en vooral diens ego – 
is de maat der dingen, maar de natuur. De natuur is de maat der dingen. 
Samen komen we verder. En door voorbij alle schaarste te denken, kom 
je uit bij overvloed. 

Fransjan de Waard
juni 2021
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