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Dubbel werkend vaccin tegen een economisch virus

Al lang staat de economie bloot aan een virus dat zich in de 20e eeuw over de hele wereld heeft

verspreid. Resistentie tegen het virus is nog niet voldoende ontwikkeld zodat er nog dagelijks

nieuwe slachtoffers vallen. De kwalijke verschijnselen die het virus met zich meebrengt zijn van

ongekende proportie en bedreigen mens en aarde. Het virus nestelt zich in de ene na de andere

onderneming.

In de volksmond staat het bekend onder de naam ‘egoïsme’, anderen noemen het

‘winstmaximalisatie’. In ondernemingen dringt het met groot gemak binnen: het vindt zijn

toegang via de eigendomsconstructie. Is de rechtsvorm van de onderneming zodanig dat deze

privé-eigendom is, dan staan de deuren wagenwijd open voor het virus.

Eenmaal binnen, dringt het virus door in alle hoeken en gaten van de onderneming; het wil elk

aspect van de bedrijfsvoering naar zijn hand zetten. Leveranciers en medewerkers ontvangen zo

min mogelijk. Schadelijke effecten van de bedrijfsvoering - op de gezondheid van mensen of op

het milieu - zijn toegestaan, zolang wetten en regels, en de controle daarop, dat niet

onverstandig doen zijn. Aan de klant wordt geleverd tegen de hoogst mogelijke prijs.

Dat ondernemingen privé-eigendom zijn, stelt eigenaren (investeerders, aandeelhouders) in de

gelegenheid hun rendementseisen alsmaar op te schroeven. Ondernemingen richten zich
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daarom op korte termijn doelen en maximalisering van de winst. Een reeks problemen, die ons

allemaal bekend zijn, hangt hier direct mee samen:

- werknemers die tegen een hongerloon werken en in mensonwaardige omstandigheden leven;

- steeds grotere verschillen in de verdeling van welvaart, wereldwijd

- aantasting van de aarde;

- verstoring van regionale economieën door eenzijdige landbouwproductie ten behoeve van de

westerse consument; ontvolking van het platteland;

- verspilling van grondstoffen en het opraken van hulpbronnen;

- toepassing van nieuwe technologie zonder dat mogelijke schadelijkheid voor de gezondheid

(van mens en aarde) voldoende onderzocht is;

- het onderwerpen en naar zijn hand zetten van onderwijs, cultuur en wetenschap;

- het binnendringen van ‘vrijemarktprincipes’ in de zorg;

- grenzeloze manipulatie van de consument en het binnendringen in diens privésfeer.

En deze opsomming kan nog aangevuld worden…

Het is niet de bedoeling dat het bovenstaande moralistisch wordt opgevat. Het lijkt mij een

beschrijving van de werkelijkheid. Bovendien zijn wij zelf deel van het probleem, bijvoorbeeld

via spaargeld, pensioenvoorziening of levensverzekering, want ook ‘eigenaar’. Samen houden

wij het virus in stand.

Kan dat niet anders? - Een aantal ondernemingen in Nederland heeft hun rechtsvorm zó

gekozen dat zij, verenigd in Stichting Sleipnir, werken op basis van een gebruiksrecht in plaats

van een eigendomsrecht. De onderliggende gedachte is eenvoudig: ondernemingen zijn geen

privé-eigendom maar zijn steeds, tijdelijk, in het beheer van degene(n) die daartoe capabel zijn:

de ondernemer(s). Het werken op basis van het gebruiksrecht zorgt ervoor dat een onderneming

niet meer kan worden ingezet ten behoeve van eigenbelang. Ondernemingen kunnen niet meer

verhandeld kunnen worden. Zij blijven voortbestaan zolang zij in een behoefte (van klanten)

voorzien en worden tijdens hun levenscyclus eventueel door elkaar opvolgende ondernemers

geleid. Die ondernemers kunnen zich volledig richten op het zo goed mogelijk vervullen van de

wensen van de klant en worden niet (meer) op- en aangejaagd door rendementseisen die

eigenaren dwingend inbrengen. Daarmee verdienen de ondernemer en zijn medewerkers hun

brood. Daarbij zullen zij ontdekken, als zij het al niet wisten, dat het voor het floreren van een

onderneming op de lange termijn vanzelfsprekend is om duurzame relaties op te bouwen, met

leveranciers, medewerkers en klanten. In veel familiebedrijven, die van generatie op generatie

overgaan, is dit besef springlevend. Die duurzame relaties ontstaan op basis van het besef van

wederzijdse afhankelijkheid. Mogelijk is het nog nodig dit besef van afhankelijkheid, en de

daarop te grondvesten duurzame relatie, uit te breiden met het inzicht dat wij ook ten opzichte



van de aarde, en alles dat de aarde ons biedt, in wederzijdse afhankelijkheid verkeren.

Nu de overheid/belastingbetaler op het punt staat miljarden in de economie te pompen om de

gevolgen van de coronacrisis af te dempen, doet zich een unieke gelegenheid voor. Want waarom

zouden wij van al die miljarden, laten we zeggen, niet één miljard in een potje (een fonds)

stoppen, bestemd voor ondernemers die een onderneming willen starten (of een bestaande

onderneming willen omvormen) in een vorm zonder eigendomsrecht maar op basis van

gebruiksrecht?

Aan het fonds worden twee voorwaarden meegegeven: elke besteding van middelen uit het fonds

gebeurt in volledige openheid, en middelen worden alleen besteed aan ondernemingen waarvan

gewaarborgd is dat zij niet in privébezit kunnen komen. Met een miljard en deze twee

voorwaarden op pad gestuurd, zullen kring van ervaren ondernemers de weg wel vinden om dit

fonds praktisch in te richten. Vast en zeker zijn er honderden, zo niet duizenden jonge

ondernemende mensen die de geboden kans graag aanpakken.

Deze besteding van belastinggeld is verre te verkiezen boven het in stand houden van

werkgelegenheid van mensen voor wie geen werk (meer) is (voor hen moet ‘andere

werkgelegenheid geschapen’ worden – door nieuwe ondernemers bijvoorbeeld!); en verre te

verkiezen boven het ondersteunen van bedrijven die in de afgelopen jaren (en langer) miljoenen

of meer naar hun aandeelhouders gedragen hebben, en nu vooraan in de rij staan om hun

handje op te houden voor staatssteun zonder iets aan hun (eigendoms)structuur te doen.

Met dat ene miljard wordt niet één, maar worden twee crises bestreden.

John Hogervorst

(Dit is een bewerkte versie van een fragment uit: Gedachten, kansen & perspectieven in tijden

van corona, ISBN 9789492326461, verkrijgbaar in de boekhandel of via

onze webwinkel)

 
Verschenen:
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Rudolf Steiner

Tijdgenoot in ernstige omstandigheden

Vanaf het uitbreken van de eerste wereldoorlog in 1914 tot in het begin van de jaren '20, hield

Rudolf Steiner honderden voordrachten waarin hij de grote actuele vraagstukken van die tijd

besprak. Daarbij keek hij door de waan van de dag heen, legde onderliggende ontwikkelingen

bloot, beschreef het werken van hogere machten in de gebeurtenissen en wees op de richting

waarin nieuwe, vruchtbare wegen naar de toekomst konden worden gezocht.

Onze actualiteit is een andere dan die van 100 jaar terug. Maar wanneer wij vandaag door de

waan van de dag heen zouden kunnen kijken, zouden wij zien dat veel ontwikkelingen die

Rudolf Steiner beschreef, nu nog spelen, vele zelfs nog versterkt. Wij zien ook ontwikkelingen die

in Rudolf Steiners tijd nog niet speelden - maar die hij toch aanduidde.

In deze kleine bloemlezing vindt u een aantal fragmenten uit de voordrachten waarin Rudolf

Steiner besprak wat er in zijn tijd leefde. Kijkend naar wat er in onze tijd leeft, wordt hij

daarmee herkenbaar als tijdgenoot in ernstige omstandigheden.

ISBN 9789492326485

Paperback, 65p, € 12,50

verkrijgbaar in de boekhandel of via

onze webwinkel

Verschenen:

John Hogervorst

Toekomst scheppen - in tijden van corona

De coronacrisis is geen natuurverschijnsel maar is 'mensenwerk'.
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De ontwrichting van het dagelijks leven, met onmeetbare maar ontzaglijke schade voor het

individuele welbevinden van miljoenen, voor het sociale leven en voor de economie zijn het

gevolg van menselijk handelen. Mensenwerk dus… - 'Maar niet míjn werk', denkt u misschien.

De weg úit de crisis zou echter wel ons werk kunnen zijn - en daarom is het zo belangrijk dat wij

tot een helder zicht op de situatie komen. Zonder helder zicht is het onmogelijk om een zodanige

draai aan de crisis te geven dat deze, naast angst, ziekte, dood en ontwrichting, ook nog tot

positieve gevolgen leidt.

In dit boekje geeft John Hogervorst aanknopingspunten om mee te bouwen aan een gezonde

toekomst.

ISBN 9789492326478

Paperback, 73p, € 12,50

verkrijgbaar in de boekhandel of via

onze webwinkel

(en daar: tot en met zondag 31 mei a.s. zonder verzendkosten)

 

Voortgang!

In onze eerste Nieuwsbrief van april j.l. namen we een bericht op over de poging van Wouter en

Kathinka Kamphuis en de Stichting Mensen voor de Aarde om fondsen te werven voor de

aanschaf van een woonhuis en ruim een halve hectare grond, om hun BD boerderij ‘t

Leeuweriksveld, en de gemeenschap die zich daar heeft gevormd, te versterken.

Tot 15 juni a.s. hebben zij de tijd om een bedrag van ca € 300.000 bijeen te brengen, waarmee

grond en gebouw kunnen worden aangeschaft en geschikt gemaakt voor verder gebruik. Het

eigendom wordt ondergebracht in de Stichting Mensen voor de Aarde.

De crowd fundings-actie verloopt tot dusver heel goed: er zijn nog (maar) enkele tientallen

duizenden euro’s nodig! Maar tot 15 juni geldt dus nog: elke schenking, groot of klein, is welkom

– zoals ook elke ‘sympathieke’ (laagrentende) lening.

Voor schenkingen is fiscale aftrekbaarheid mogelijk.

IBAN: NL 77 TRIO 0390936006 t.n.v. Stichting Mensen voor de Aarde, o.v.v. “crowdfunding 2020”.

Voor verdere informatie:

Wouter en Kathinka Kamphuis, info@leeuweriksveld.nl, 0591 - 381 445

Zie ook:

https://driegonaal.us5.list-manage.com/track/click?u=8c246d04eb72cb5adc863e4b7&id=dd5cfd21a8&e=0fab26c0be
mailto:info@leeuweriksveld.nl


mensenvoordeaarde.nl

leeuweriksveld.nl

 

In de komende dagen wordt het werk aan het nieuwe nummer van Driegonaal afgerond. Het is

het eerste nummer van de 36e jaargang. Signalen van een groeiende belangstelling én de actuele

ontwikkelingen rond de coronacrisis, hebben ons doen besluiten het tijdschrift vaker te laten

verschijnen. Daarover meer in het nieuwe nummer. 

 

 

Copyright © 2020 Driegonaal, All rights reserved. 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich via onze website heeft aangemeld. 

Our mailing address is: 
Driegonaal

Postbus 387
Assen, Drenthe 9400 AJ

Netherlands

Add us to your address book

https://driegonaal.us5.list-manage.com/track/click?u=8c246d04eb72cb5adc863e4b7&id=1d8cda7477&e=0fab26c0be
https://driegonaal.us5.list-manage.com/track/click?u=8c246d04eb72cb5adc863e4b7&id=7bd5525b15&e=0fab26c0be
https://driegonaal.us5.list-manage.com/track/click?u=8c246d04eb72cb5adc863e4b7&id=faa03d63f8&e=0fab26c0be
https://driegonaal.us5.list-manage.com/track/click?u=8c246d04eb72cb5adc863e4b7&id=395a90c6ba&e=0fab26c0be
https://driegonaal.us5.list-manage.com/track/click?u=8c246d04eb72cb5adc863e4b7&id=b8d248336a&e=0fab26c0be
https://driegonaal.us5.list-manage.com/vcard?u=8c246d04eb72cb5adc863e4b7&id=5f21be9e50
https://driegonaal.us5.list-manage.com/profile?u=8c246d04eb72cb5adc863e4b7&id=5f21be9e50&e=0fab26c0be
https://driegonaal.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=8c246d04eb72cb5adc863e4b7&id=5f21be9e50&e=0fab26c0be&c=5288a05682
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=8c246d04eb72cb5adc863e4b7&afl=1



