
In deze Nieuwsbrief:

- ... deze autoriteit gebiedt ...

- Goede grond behoeft geen eigenaar

- Samen anders ondernemen

- en meer

Het vierde nummer van deze jaargang Driegonaal is verschenen.
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Het richtinggevende…

Misschien zijn er wel mensen die het heel bevrijdend zouden vinden wanneer men overal
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geschreven zou zien staan: deze of gene autoriteit gebiedt: Wie hier vooruit loopt moet uitwijken

voor degenen die in de andere richting lopen. – Zelfs in drukkere steden komen de mensen er in

de regel op straat wel met elkaar uit, zij passeren elkaar gewoon; op basis van hun gezond

verstand, op basis van wat zij als impuls in zich dragen, lopen zij niet voortdurend tegen elkaar op.

In deze richting ligt het ideaal waar de mensheid op afkoerst. En het is tot haar groot ongeluk dat

de mensheid dit niet beseft.

Ook in belangrijke dingen moet de mens het richtinggevende voor zijn handelen in zichzelf

dragen, zodat de ander mens daarop vertrouwen kan, ook zonder dat er een wet is, die beiden tot

kleinere mensen maakt en de mensen africht zodat de een zich dusdanig gedraagt dat de ander

naast hem bestaan kan.

(Rudolf Steiner, vrdr van 17 januari 1920, GA 196 - vert. jh)

 

 

Goede grond behoeft geen eigenaar

(een fragment uit het interview met Wouter en Kathinka Kamphuis van ’t Leeuweriksveld)

In Wilhelmsoord, een paar kilometer buiten Emmen, bevindt zich ’t Leeuweriksveld, een

kleinschalige biologisch-dynamische boerderij. Het is te midden van het uitgestrekte en

dunbevolkte oosten van Drenthe een plek vol leven, al zag het er zo nog niet uit toen Wouter en

Kathinka Kamphuis hier twaalf jaar geleden neerstreken.

Doorzetten, hard werken en de verbinding houden met je ideaal; waar dat toe kan leiden is hier te

proeven. Met circa 200 vaste klanten voor de groentepakketten, een boerderijwinkel die steeds



meer mensen trekt, met stagiaires en vrijwilligers, ¼ hectare blauwe bessengaard, kookcursussen,

een antroposofische bibliotheek en allerlei bijeenkomsten door het jaar heen (waaronder

regelmatig bijeenkomsten over sociale driegeleding met Heidjer Reetz), is duidelijk dat hier

vruchtbaar gewerkt wordt.

Een deel van jullie bedrijf is geen privé-eigendom. Een ander deel wel, maar zal in de toekomst ook

aan de Stichting Mensen voor de Aarde worden overgedragen. Waarom doen jullie dat op deze

manier?

Wouter: Dat is vanwege ons ideaal: in een gezonde samenleving zouden we anders omgaan met

het eigendomsrecht dan nu gebruikelijk is. Aan allerlei dingen hangt nu een prijskaartje, maar dat

zou wat ons betreft niet zo moeten zijn. Bijvoorbeeld aan grond. Maar grond is niet door mensen

gemaakt, die treffen we aan als we geboren worden. Grond kan geschikt worden gemaakt voor

landbouw, maar de hoeveelheid grond kan niet vermeerderd worden. Er is geen zinnige reden te

bedenken waarom een mens bij zijn geboorte meer of minder recht op grond zou hebben dan enig

andere mens. Zo zouden we het ook wettelijk moeten regelen: ervan uitgaan dat iedereen een

gelijk recht heeft op grond, en dat grond dus feitelijk van niemand is.

Vervolgens zou landbouwgrond in gebruik moeten worden gegeven aan de mensen die de grond

op een vruchtbare manier kunnen beheren. En daarbij zou niet geld maar vaardigheid het

belangrijkste criterium moeten zijn: grond moet worden gebruikt door de mensen die daarvoor de

capaciteiten hebben, niet door degene die er de hoogste prijs voor kan betalen. Zo kan de grond

worden beheerd en gebruikt ten dienste van de gemeenschap.

Kathinka: Wanneer wij daar nu over praten, vragen mensen zich altijd af hoe het dan in zijn werk

gaat dat grond dan ook echt door capabele boeren wordt beheerd. Hoe moet dat dan, als grond

niet door de meestbiedende in gebruik wordt genomen? - Maar dat iemand de hoogste prijs neer



kan leggen is er natuurlijk helemaal geen garantie voor dat hij ook een bekwame boer is. Dus juist

wanneer het gebruik van grond wordt toebedeeld op basis van capaciteiten, zal de grond worden

beheerd en bewerkt door mensen die graag boer worden en die daarvoor de capaciteiten hebben.

Dit is eigenlijk een non-issue, mensen blijven vaak op deze vraag steken maar als grond niet meer

verkocht kan worden, lost het zich vanzelf op.

Veel belangrijker is de vraag: wat betekent het als je als boer op deze manier met de grond kunt

werken, zonder dat de grond je eigendom is? Je werkt zolang je daarvoor de capaciteiten hebt en

die ook wil inzetten. Als dat niet meer het geval is, houdt het op. Vóórdat je met de grond kunt

werken, en nadat je niet meer met die grond kunt of wilt werken, kun je niets met die grond: je kunt

hem niet kopen en ook niet verkopen.

Wouter: Zoals het nu is, treden bij een overdracht allerlei vertroebelende en belemmerende

factoren op: er moet een oudedagsvoorziening voor de vertrekkende boer komen; er zijn broers of

zussen die uitgekocht moeten worden; er moet met de Belastingdienst worden afgerekend, en dat

is vaak een fors probleem omdat de grondprijzen alsmaar stijgen. Zo’n overdracht is in de praktijk

een heel gecompliceerde zaak, die veel tijd, aandacht en kosten vergt. Dat wordt heel anders

wanneer er geen overdracht hoeft plaats te vinden, wanneer grond niet meer verkocht kan worden.

Dan is het wanneer een boer stopt gewoon de vraag: wie is de meest geschikte opvolger? En die

vraag is vaak door de boer die ophoudt het best te beantwoorden.

www.leeuweriksveld.nl

www.mensenvoordeaarde.nl
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Samen anders ondernemen

In 1983, werd Stichting Sleipnir opgericht, toen in samenhang met het ook net opgerichte Odin. De

Stichting zou functioneren als de plek waar het uit winst ontstane vermogen van het bedrijf zou

worden ondergebracht. Want als alle kosten en inkomens betaald zijn, kan het resultaat dat nog

resteert beter buiten dan binnen het bedrijf worden ingezet - bijvoorbeeld in andere bedrijven die

op een soortgelijke manier willen werken.

En zo gebeurde het ook. Odin groeide, het vermogen dat werd ondergebracht in de Stichting

groeide en Stichting Sleipnir werd de verbindende schakel in een langzaam groeiende kring van

ondernemingen die met elkaar gemeenschappelijk hebben dat zij geen privé-eigendom zijn.

In 2018 volgde een nieuwe stap met de oprichting van de Sleipnir Coöperatie. In de Coöperatie

werken de ondernemingen die tot de kring van de Sleipnirbedrijven horen samen met andere

ondernemers, ZZP-ers (én particulieren) aan ‘een andere economie’. ‘Eerlijke prijzen, eerlijke

verbindingen met medewerkers, leveranciers en klanten en een eerlijke verhouding met de aarde

en al wat daarop leeft’ zijn karakteristieken van die andere economie. Het eigendomsvraagstuk

speelt daarin een belangrijke rol: een bedrijf dat van zichzelf is (en zich niet hoeft te richten op de

belangen van de eigenaar/aandeelhouder/financier) kan concrete en consequente stappen zetten

in de richting van die andere economie.

De Coöperatie beleeft sinds de oprichting een gestage groei van het aantal leden; het besef van de

noodzaak van een andere economie is zeker ook bij jonge ondernemers sterker dan in het

verleden. Binnen de Coöperatie is ook een rol voor particulieren; zij kunnen bijvoorbeeld door

middel van leningen, bijdragen aan het anders ondernemen.

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan een nieuwe website die vanaf juli live is gegaan en die

informatie biedt over zowel de Stichting als de Coöperatie.

www.sleipnir.nl
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Verschenen:

Arjen Nijeboer
Vrijheid, gelijkheid en broederschap - grondslagen voor de maatschappij
van morgen

In deze uitgave wordt de sociale driegeleding, Rudolf Steiner's visie op de
inrichting van de maatschappij, helder uiteengezet. Vervolgens wordt getoond
hoe je vanuit deze visie kunt kijken naar actuele vraagstukken, zoals de
financiële crisis, het basisinkomen, de Europese Unie en de afbrokkelende
geloofwaardigheid van de parlementaire democratie.
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Donderdag 16 september

ZOOM-informatiesessie over de Werkplaats voor de Toekomst

< doorzien wat er in de wereld speelt – bijdragen aan een gezonde toekomst >

In de ernstige omstandigheden die in onze tijd heersen, is het meer dan ooit van belang dat wij in

onszelf een basis vormen om tot gegronde sociale oordelen te komen en een innerlijke bron

aanboren die ons in verbinding brengt met een menswaardige toekomst.

Op maandag 27 september gaat, voor de vierde keer, de Werkplaats voor de Toekomst van start. In

deze stevige cursus (17 bijeenkomsten, om de twee weken) wordt gewerkt aan:

- het begrijpen en doorzien van de gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze tijd

- het inzicht in het gezond maken van het sociale leven op basis van de sociale driegeleding

- het bouwen aan vertrouwen, moed en de wilskracht om actief mee te bouwen aan een sociale

toekomst.

De cursus wordt begeleid door John Hogervorst; gastdocenten zijn Wil Uitgeest, Reinoud van

Bemmelen, Wouter Kamphuis en Harrie Salman. Deelnemers kunnen in januari 2022 ook twee

zoombijeenkomsten met Christine Gruwez meemaken.

Meer informatie vind je op www.zonneboom.nl

Ben je nieuwsgierig of deze stevige cursus iets voor jou is?
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Op donderdagavond 16 september kun je aanschuiven voor een zoombijeenkomst waarin meer

verteld wordt en je al je vragen kunt stellen.

Wil je deze zoombijeenkomst meemaken?

Stuur dan een mailtje naar

info@zonneboom.nl

(de link voor de bijeenkomst wordt 16 september rondgestuurd)

Van 20.00 tot ca 21.15 uur
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