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Gezamenlijkheid

“Veel mensen staan er tegenwoordig nauwelijks bij stil wanneer zij zich verrijken ten koste van anderen,

wanneer zij op kosten van anderen leven. Het is niet zo dat mensen dit op-kosten-van-anderen-leven niet

in het gebied van morele zelfkritiek betrekken, ze denken er domweg niet eens over na! Wanneer ze dat

wél zouden doen zouden ze juist ontdekken dat de mens veel meer op kosten van de anderen leeft dan

we ons bewust zijn. Ieder van ons leeft namelijk op kosten van de anderen. Nu zal zich het bewustzijn

gaan ontwikkelen dat het leven op kosten van anderen, ook in de gemeenschap, hetzelfde betekent als

wanneer zich een orgaan van een organisme op kosten van een ander orgaan onrechtmatig ontwikkelt,

en dat het geluk van een afzonderlijk mens in werkelijkheid niet mogelijk is zonder het geluk van de

gezamenlijkheid.”

[Rudolf Steiner, vrdr 19/3/1918, GA 181]

 
Platform-economie: het winkelwalhalla

Wanneer u nog wel eens ‘echt’ winkelt, in de stad of in een wijkwinkelcentrum, merkt u misschien op dat

er - hoewel het al weer jaren goed gaat met de economie (en de consumentenbestedingen) - nog veel

winkels leeg staan. Of plaats hebben gemaakt voor verkopers van koffie, thee, ijs, chocola, soep,
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pizzapunten en al het andere lekkers waarmee een mens zichzelf verwennen kan. Wanneer dit alles u

ontgaan is, komt dat waarschijnlijk omdat u een steeds groter deel van uw dagelijkse benodigdheden

online bij elkaar shopt en nog alleen in het winkelcentrum komt voor een knipbeurt bij de kapper.

De strijd om de aandacht, en de aankoop, van de consument verlegt zich naar het web. Het aantal ‘echte’

winkels daalt gestaag, het aantal webwinkels is in 10 jaar (2010-2019) verdrievoudigd. Dat zijn

langzamerhand zoveel winkels dat de gemiddelde consument er niet blij van wordt. Hij surft het liefst

binnen bij een van de grote partijen, denk Bol.com, Coolblue of Wehkamp. Vertrouwd, goede service,

ruime keuze. Zoekt u een staafmixer? Bij Coolblue vindt u er 50, bij Wehkamp 60, bij Bol meer dan 500.

Bol.com begon ooit als internetboekwinkel. Om vervolgens de ene na de andere productgroep aan het

assortiment toe te voegen: muziek, elektronica, computerspellen, meubilair, kleding, alles wat niet eetbaar

is (of in elk geval niet zo bedoeld). Die uitbreiding ging met iets anders gepaard: andere webwinkels

plaatsen hun hele assortiment ook bij Bol in de winkel. Bol biedt hen de virtuele etalage, en ontvangt een

deel van de opbrengst van elk via die etalage verkocht product. Handig voor wie een webwinkel heeft

waar bijna niemand langskomt. Ook handig als je producent of leverancier van een product bent en op

zoek naar de consument.

Bol.com is een platform geworden: het biedt producenten en winkeliers de drukst bezochte winkel van

Nederland, en biedt de consument de grootste keuze en (het idee van) gemak (want hoe makkelijk is het

om uit 500 staafmixers te kiezen). Een zelfde ontwikkeling heeft zich voltrokken in de wereld van de

maaltijdbezorgers. Want wie niet in het centrum komt, kan zijn pizza (of curry of sushi of nasi ramas of

quinoa-salade) ook laten thuisbezorgen. Websites als Thuisbezorgd vormen hier het platform, zij brengen

de kokende en de hongerige partij met elkaar in verbinding. De eerste kan er zijn dampende gerechten in

de etalage zetten, de tweede kan zijn honger stillen zonder bang te hoeven zijn de mond te verbranden.

Inmiddels, want de markt is bijna verdeeld, merken restauranthouders dat hun nering wel erg afhankelijk

is geworden van de grote platforms, die stap voor stap hun tarieven verhogen, in de wetenschap dat hun

klanten, de restaurants, hún klanten buiten het platform om niet of nauwelijks kunnen vinden. - En zo zal

het ook de ‘verkooppartners’ van de andere grote platforms, zoals Bol.com en Wehkamp, vergaan. Die

laatsten bereiden zich nu voor op het gevecht om de markt met Amazon dat heeft aangekondigd in

Nederland neer te strijken. Nog méér om naar vooruit te kijken voor de consument, die straks onder het

virtuele dak van één platform uit misschien wel 1000 staafmixers mag kiezen, mogelijk tijdens die barre

zoektocht gelaafd en gespijzigd door een professioneel gestaafmixed lauw, net thuisbezorgd soepje.

In dit winkelwalhalla, waarin de klant koning, maar zonder kleren, is, kunnen we van platform naar

platform zwemmen, meedobberend op de golfslag van een urgent gevoel iets te moeten kopen, met

misschien nog iets erbij, drijvend op de onwetendheid van wat we bewerkstelligen. Een troost is dat het

met die kleren wel goed komt: als ze niet passen kunnen ze teruggestuurd worden. Gratis.

Drs. Teentjes

 
Opmerkelijk

Uit een interview met de Zweedse filosoof Martin Hägglund (hoogleraar aan Yale University) in NRC

(14/15 december 2019):

U bekritiseert links omdat het zich vooral bezighoudt met herverdeling van welvaart, zoals bijvoorbeeld



met het idee van het basisinkomen. Wat is dan wel nodig?

“Nodig is dat we niet produceren om winst te maken en niet werken vanwege ons salaris. Ik ben me heus

bewust dat daarvoor reusachtige transformaties nodig zijn, maar ik denk dat we voor het eerst in lange tijd

dit soort fundamentele vragen weer kunnen stellen. Er heerst een wijdverbreide onvrede over het

kapitalisme en er wordt gesproken over allerlei nieuwe vormen van solidariteit, maar zonder veel

helderheid. Ik probeer de tegenstrijdigheden in het kapitalisme te laten zien, en aan te geven dat het niet

slechts een technische kwestie van een betere herverdeling is. Alle economische vraagstukken zijn ook

spirituele vraagstukken. Als we onze tijd willen besteden aan wat we waardevol achten, dan moeten we

onze maatschappij heel anders organiseren. Dat dat een reusachtige opgave is, weet ik ook wel, maar je

moet als filosoof durven verkennen wat mogelijk zou kunnen zijn.”

Leest u wel eens een boek?

Of zag u op Youtube een interessante video die mogelijk ook voor andere lezers van Driegonaal van

belang is?

In ons tijdschrift starten we een nieuwe rubriek waarin lezers kunnen vertellen over boeken of video’s die

ze graag onder de aandacht brengen. Natuurlijk moet er een verbinding te leggen zijn met de sociale

driegeleding (in ruime zin). Wanneer u iets aan te bevelen hebt, wordt u door ons gebeld voor een klein

praatje over het boek of de video.

Wilt u iets aanbevelen? Mail dan naar info@driegonaal.nl

Laatste nummer van Driegonaal: helemaal op!

Het januarinummer van Driegonaal was kort na verschijnen uitverkocht. Dat zien we graag.

Voor degenen die het nog niet zagen, of voor degenen die het verder willen verspreiden (dat zien wij óók

graag): u kunt per mail kosteloos een pdf-bestand van het volledige nummer ontvangen.

Mail naar: info@driegonaal.nl

 
9 maart – Driebergen

Eigendomsconferentie: 9 maart 2020

Hoe gaan we om met het eigendom van grond en kapitaal, oftewel met het eigendom van natuur

(bodemschatten, landbouwgrond) en ondernemingen? Het is een van de sleutelvraagstukken in de



sociale driegeleding. Het feit dat grond en kapitaal in de huidige praktijk privébezit (kunnen) zijn – en dus

verhandeld kunnen worden – werkt door in de hele samenleving. Deze praktijk draagt eraan bij dat

ondernemingen worden geleid vanuit het oogpunt van winstmaximalisatie; dat natuur en milieu geschaad

worden; dat welvaart oneerlijk verdeeld wordt; dat speculatie en financiële ‘bubbels’ optreden; dat

werknemers niet anders worden behandeld dan grondstoffen of productiemiddelen; dat sectoren als

onderwijs, gezondheidszorg, wetenschap en kunst structureel tekort komen; dat democratische

beginselen worden uitgehold…

Al enkele tientallen jaren ontwikkelen de bij Stichting Sleipnir aangesloten ondernemingen een andere

praktijk: zij werken samen op basis van het principe dat zij geen privébezit zijn of kunnen worden. Het

gebruikelijke eigendomsrecht is hier in de praktijk vervangen door een ‘gebruiksrecht’: de aangesloten

ondernemers werken in en met ‘hun’ onderneming zolang zij over de wil en de passende vaardigheden

beschikken en worden t.z.t. opgevolgd door anderen die het stokje overnemen - zonder dat het bedrijf

verkocht wordt. Een kring van ervaren ondernemers draagt zo zorg voor de continuïteit van de

onderneming.

De Sleipnir Coöperatie organiseert op 9 maart 2020 de Eigendomsconferentie. Op basis van de

langdurige en veelkleurige ervaringen die in de kring van aangesloten ondernemingen is opgedaan, staan

tijdens deze conferentie verschillende aspecten van het eigendomsvraagstuk centraal. Wat betekent een

andere vorm van eigendom voor de financiering van een onderneming; wat gebeurt er met de winst; hoe

gaat het in opvolgingssituaties; hoe werk je samen met andere ondernemingen; wat betekent het voor de

organisatie en het samenwerken binnen de onderneming, …?

Aan de conferentie wordt o.a. meegewerkt door Koos Bakker, Ben Gevonden, Adriaan Bekman, Judith

van El, Manon Wolfert, Reinoud van Bemmelen, Jan Saal, Luuk Humblet, René Groenen. Ondernemers,

starters en belangstellenden zullen tijdens de conferentie een goed beeld krijgen van een concrete andere

praktijk van ondernemen.

Meer info: www.eigendomsconferentie.nl

10% korting voor lezers van Driegonaal:

Zolang er nog plaats is kunt u via de genoemde website nog een ticket bestellen. Lezers van Driegonaal

(en de Driegonaal e-Nieuwsbrief) ontvangen 10% korting op de toegangsprijs. Voer aan het einde van de

bestelprocedure uw kortingscode in: 3F

25 april: Leiden

Focus op de toekomst

Nieuw denken – nieuwe inzichten – nieuwe wegen

Met Christine Gruwez, John Hogervorst en Harrie Salman

Dagvoorzitter: Judith van El

De problemen zijn in onze tijd niet van de lucht. Klimaatverandering, de ongelijke verdeling van welvaart,

steeds scherpere maatschappelijke tegenstellingen, politieke onmacht, technologie die het persoonlijk

leven binnendringt... - er is een heleboel gaande.

Meer dan ooit is het van belang dat we weten waar we staan - en waar we naar toe willen. Dat vergt

inzicht in de huidige situatie, de wil om in beweging te komen en zicht op nieuwe wegen die we kunnen

bewandelen.

Op deze dag gaan we op zoek naar een nieuw denken dat tot nieuwe inzichten en nieuwe wegen kan

leiden.
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Niet zozeer nieuwe ideeën, maar een nieuwe manier van denken is noodzakelijk

Christine Gruwez

Samenhang bedenk je niet. Je kan ook niet over samenhang denken. Samenhang ontstaat op

voorwaarde dat je in het levende denkproces de tegenstellingen zo in je opneemt, dat je er tussenin kan

gaan staan.

Het gebruikelijke causale denken werkt met slechts twee elementen: oorzaak en gevolg. Uit het causale

denken vloeit het of… of… voort. Samenhang-denken opent de mogelijkheid voor een derde element: de

tussenruimte als bron voor toekomstkiemen.

Uit het of… of wordt een ‘zowel als ook’ mogelijk. 

Nieuw denken – nieuwe wegen

John Hogervorst

Het beeld van de samenleving als een ‘sociaal organisme’, en de betekenis van vrijheid, gelijkheid en

broederschap voor het sociaal organisme, bleek honderd jaar geleden voor veel mensen nog niet

toegankelijk. Zij konden het nog niet werkelijk in hun denken opnemen. – Hoe is dat nu?

Aan de hand van enkele actuele thema’s proberen we te proeven of we ons denken over het sociale

organisme in beweging kunnen brengen.

Europa en de wereld

Harrie Salman

De huidige wereld heeft tot aan de Tweede Wereldoorlog vorm gekregen vanuit Europa. Daarna hebben

de Verenigde Staten de wereld geordend. En nu begint China een eigen rol te spelen. Deze

ontwikkelingen vragen van ons om als Europeanen over onze toekomst na te denken en weer een actieve

rol in de wereld te spelen.

Stap 1 is dat we overzien wat hier is gebeurd.

Stap 2 is dat we zien wat er nu moet gebeuren.

Wat is stap 3? Waar kunnen we aansluiten bij veranderingen in de goede richting die al op gang zijn

gekomen?

Na de inleidingen is er een uitgebreide gespreksronde.

Ontvangst: 10.45 uur

Aanvang: 11.00 uur

Afsluiting: 16.15 uur

Lunch: er is soep, brood zelf meenemen

Voor koffie/thee en sap wordt gezorgd

De Zonneboom, De Laat de Kanterstraat 5, 2313 JS Leiden

www.zonneboom.nl
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