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GRONDGEDACHTEN
Heel de menselijke samenleving schept de economische waarde van grond en grondstoffen.
Daarom dient voor gebruik uitsluitend te worden betaald aan alle leden van de gemeenschap Dit vervangt de noodzaak tot
belasting heffen en is de grondslag voor een algemeen basisinkomen. Dan ontvangen alle mensen hun rechtmatig deel van
de gaven der natuur, hun eerst mensenrecht
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Van de Redactie Deze Grondvest staat geheel in het teken van de opening van het Henry George en Edward Bellamy
Instituut. De vorige Grondvest, de laatste van 2009, was geheel gewijd aan Basisinkomen en Belasting Onttrokken Waarde
en de rol die zij zou kunnen spelen bij de oplossing van de huidige financieel economische problemen. Het kreeg de
veelzeggende titel mee van alles over Bi en BOW, het oude gaat niet weg en het nieuwe is niet echt nieuw. Veel fouten,
onzin en onwaarheden blijven zich herhalen. Kan uit de huidige chaotische wereld een betere wereld geboren worden ?
Wanneer de nood het hoogst is, is de redding het meest nabij en komen “de Nieuw Aarde” van de Georgisten met de mooie
wereld van Bellamy samen.
Onze nieuwe bibliotheek in Zevenaar is op afspraak te bezoeken en bevat tal van bijzondere publicaties op het gebied
van voornamelijk het Nederlands Georgisme. Een honderdjarig archief, ook met betrekking tot een andere economie en
gerelateerde onderwerpen met veel uiterst bijzonder historisch materiaal. Voer voor afstuderenden. Graag begeleiden wij u
in uw eigen onderzoek. U kunt ons mailen voor een afspraak met graag daarin vermeld uw onderwerp en voorkeurdag. U
ontvangt van ons een bevestiging. Wij zijn in principe elke werkdag 's ochtends geopend van 10 tot 12. Het Henry George
en Edward Bellamy Institute HgenEB@gmail.com Steenhuizen 6 6901 JL Zevenaar

Brief aan de commissie onderzoek financieel stelsel
door Rob Brockhus
Geachte parlementaire Tijdelijke Commissie Onderzoek Financieel Stelsel, Ik dank u voor uw reactie en de toezegging dat u
mijn eerste bericht serieus neemt. Daarom heb ik de moeite genomen om actuele informatie te staven met historische. Er is
nog heel veel meer. Het feit dat oud-minister Hans Hoogervorst van toen VWS en huidig directeur van de Autoriteit
Financiële Markten niet zou weten dat er vele waarschuwingen zijn geweest vanuit de bevolking voor de risico's voor de
financiële structuur en het geldsysteem is werkelijk een gotspe. Dat hij dit als zodanig waagt te zeggen, en ook anderen met
hem tijdens de enquête, kan alleen maar gebeuren omdat de burger geen inspraak heeft in de openbare debatten van de
Tweede Kamer. (zie: Kamerzetel 151) .
Pas wanneer de volksvertegenwoordiging ook de burger zelf aan het woord laat tijdens het Vragenuurtje, dan kunnen dit
soort geheugenstoornissen bij ondervraagden op topposities niet meer voorkomen. Het is maar de vraag of een dergelijk
slecht functionerend geheugen past bij de topfunctie met een topsalaris bij een controlerend bestuursorgaan waarvan de
integriteit vlekkeloos dient te zijn. Twintig procent bezuinigen is dat wel nodig dan ?
Waarom zou er eigenlijk bezuinigd moeten worden? Laten we eerst vaststellen dat de staatsschuld van een totaal andere
dimensie is dan particuliere en bedrijfsschuld aan een bank. Geld moet in het economisch verkeer tussen mensen en
bedrijven letterlijk 'verdiend' worden. Dit tegenover het leveren van goederen en diensten aan elkaar. Geld bij banken en de
Staat der Nederlanden heeft een geheel andere oorsprong. Namelijk creatie uit het niets en is bedoeld als instrument voor
financiering en overbrugging van economische handelingen in de factor "tijd” heeft de banken tientallen miljarden
beschikbaar gesteld met geld dat Wouter Bos leende bij vooral de Nederlandse Bank NV. Van de centrale bank dus.
Datzelfde deden alle ministers van Financiën over de hele wereld na het uitbreken van de crisis. Die massale geldschepping
veroorzaakte geen inflatie en voorkwam zelfs deflatie. Zie het op internet geformuleerde compliment aan de regering.
De kredietcrisis staat gelijk aan een geldscheppingscrisis, omdat krediet verlenen gelijk staat aan het scheppen van nieuw,
maar meestal tijdelijk geld, ofwel liquiditeit (M1). Met dat kortlevende geld overbruggen de banken de tijd die nodig is om
financiële trajecten te financieren. Dat geld ontstaat dus niet vanuit de Centrale Bank, maar tussen de banken zelf. De crisis
verhinderde door onderling wan-trouwen het scheppen van interbancaire liquiditeit, ofwel kort levend geld, zodat het
Ministerie van Financiën de banken te hulp moest komen om de tekorten die waren ontstaan tussen de banken tijdelijk op te
vullen met geld dat geleend werd van de centrale bank of van de centrale bank van Europa in Frankfurt.
Nu het weer wat beter gaat met het onderlinge vertrouwen onder garantiestelling van de overheid hebben de banken dat
peperduur geleende geld van Wouter Bos niet meer helemaal nodig; en lossen zij zo snel als mogelijk dit geleende geld
weer af. In december 2009 loste ING ca. 5 miljard af en Aegon ook 1 miljard euro. Waar dat geld vandaan kwam is u nu
misschien duidelijk. De banken en verzekeraars nemen langzaam aan de functie van het onderling geld scheppen weer over
van het ministerie van Financiën en zo hebben zij de dure financiering van de minister niet meer nodig. Na deze kleine uitleg
over waar geld vandaan komt, komen we tot het eigenlijke onderwerp. Namelijk waarom zouden wij 20 procent gaan
bezuiniging op alle rijksuitgaven?
Het gevolg daarvan is duidelijk en pijnlijk. Het betekent eenvoudig minder subsidie of financiering van overheidstaken en
systemen die welzijn en welvaart generen voor de bevolking. Het aantrekken van de broekriem lijkt voor een land als
Nederland zinnig in de ogen van mensen die "geloven" dat de staats-schuld een probleem zou kunnen vormen voor ons
nageslacht. Dat is per definitie helemaal niet zo. Integendeel. Zie de staatsschuld van andere OESO-landen. Ik raad u aan
de bijdrage aan de discussie in Het Buitenhof van 31 januari 2010 te bekijken.
De Staatsschuld mythe
De Belgische hoogleraar economie Paul de Grauwe wenste evenmin als ik om te gaan bezuinigen. Laten we eerst maar
eens studeren op wat geld eigenlijk is. De enige component die lastig kan worden is de rente over de staatsschuld. Maar
wanneer de rente laag blijft, zoals in Japan al tientallen jaren, dan betekent dit dat er geen gevaar voor sterk oplopende
staatsuitgaven kan ontstaan, waardoor nuttige zaken niet meer kunnen worden gefinancierd, want dat is altijd het argument
van met name CDA-minister Donner. Het is letterlijk alleen maar een "geloof" m.b.t. de mogelijke verwachting die
waarschijnlijk nooit zal voorkomen. Het argument wordt eigenlijk alleen maar gebruikt om de mensen angst aan te jagen en
daarmee te kunnen bezuinigen op de sociale voorzieningen, tegen beter weten in en de concurrentiepositie van
multinationale bedrijven t.o.v. het buitenland zo te versterken.
Gevolgen overheidsbezuinigingen
Wat zijn de gevolgen van bezuinigen op de overheidsuitgaven om het begrotingstekort weg te werken en de staatsschuld
weer af te lossen? Waar heeft Wouter Bos die miljarden aan uitgegeven? Krijgt hij ze op korte termijn weer terug en van
wie? Bedenk zelf maar wat u aan diensten van de overheid gebruikt. Dat zijn er veel meer dan u denkt. In het oog loopt nu
de bezuiniging op de politie. Dus 20 procent minder blauw op straat. Je hoort de VVD al kermen. Maar ook 20 procent
korten op het onderwijs, want dat wordt door de staat gefinancierd. Hebt u studerende kinderen in huis? Zou het niet mooi
zijn om vast te kunnen stellen dat de staatsschuld helemaal niet en nooit behoeft te worden afgelost? En dat dit zelfs uiterst
onwenselijk is? Maar dan moet u wel eerst van uw "geloof" afstappen dat schuld - ook nationale - altijd terugbetaald moet
worden, en ook aan wie !!!

Nu wordt het pas echt moeilijk. We laten de door u gekozen regering natuurlijk twintig procent bezuinigen op de
gezondheidszorg. Na die bezuiniging wordt de zorg heel veel minder, behalve bij een Mexicaanse griep. U begint nu al een
beetje te twijfelen over de voorstellen van de regering? Ja en dan natuurlijk bezuinigen op de dure posten van de AOW en
pensioenen wat in 1996 al de bedoeling was! Of op de bijstand en de re-integratie van werklozen enz., enz. En wat dacht u
van het korten op research en development? Ik zie de VVD al in spagaat; bezuinigen op subsidie voor de bedrijven. Dat
wordt wat in het parlement. Maar misschien kunnen we bezuinigen op het oorlog voeren in Afghanistan?
Kortom u snapt het al, de werkloosheid gaat drastisch oplopen met die bezuinigingen die de staatsuitgaven aan de andere
kant even sterk laten groeien als de bezuinigingen opleveren. Het resultaat zal wel zijn: toenemende werkloosheid, meer
criminaliteit, dakloosheid en meer faillissementen van winkels en de bedrijfskolommen daarachter door o.a. het wegvallen
van koopkracht bij de nog werkenden. De bezuinigingspsychose van met name het CDA, de VVD en ook van de PvdA leidt
alleen maar naar een inkrimping van de economie, en dat alleen maar voor de versterking van de exportpositie van
exportbedrijven. Maar wat als alle andere landen hetzelfde recept hanteren? Dan gaat de wereldeconomie een nieuw
recessie tegemoet met een mogelijk doorslaan naar een echte depressie.
Geld, het meest onbegrepen fenomeen
Economen hebben nog steeds niet goed begrepen wat de structuur van ons geld is, de functies ervan in de tijd en op een
specifieke plaats. Of dat het productief of consumptief is, schuld of bezit, dan wel een brug in de tijd naar een ander punt in
de economie. Men ziet de munt nog steeds als een soort eenheid, maar is dat sinds de afschaffing van goud en zilver als
betalingsmiddel allang niet meer. Geld is het meest onbegrepen fenomeen in de menselijke cultuur. Het zou goed zijn
wanneer men bij de komende gemeenteraadsverkiezingen het feit laat meewegen dat ook de gemeentelijke financiering
door de rijksoverheid zwaar gekort zal worden.
De boodschap die kiezers aan de politiek kunnen geven is: niet stemmen op partijen die landelijk willen bezuinigen op de
gemeentelijke financiering vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en van Financiën. Dus geen CDA, geen PvdA,
geen VVD, geen D'66 en klein rechts. E.e.a. is heel moeilijk in lokale gemeentelijke verhoudingen. Maar dreig er maar mee.
De boodschap komt vanzelf op de juiste plek. Angst voor verlies van het pluche is de beste remedie om onnodige en
onzinnige bezuinigingen te voorkomen. Dat betekent niet dat er hier en daar niet geschoven moet worden met budgetten.
Nee, het gaat puur om de financiering van de maatschappij waarin het beleid gaat falen wanneer we de openbare discussie
niet voeren. De Christen Unie van Rouvoet wil christelijk-sociaal gaan bezuinigen, wat dat dan ook mag voorstellen.
En Bijbels: Jezus zei aan het kruis de wijze woorden: "Heer vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!". Veel goeds
voorspelt dat ook hier niet, want waar blijven de vragen? Om het onnodige bezuinigen en laten krimpen van de economie te
voorkomen is het verstandig om eens te kijken naar de staatschuldpositie van andere landen dan Nederland. Zie die van
België, of die van Frankrijk: ruim tweeduizend miljard euro. Dat is 120 procent van het bruto binnenlands product (BBP), het
dubbele van de Europese norm in het stabiliteitspact voor de euro. En dan de Verenigde Staten van Amerika: Zie de
Schuldklok en klik er op, daarnaast de meting van de CIA voor 2009 R.M. Brockhus
Stichting Grondvest en Bellamystichting
De eerste Grondvest van 2010 staat in het teken van de samenwerking van de Georgistische stichting Grondvest en de
Bellamyaanse Bellamy Stichting. De samenwerking van deze stichting heeft er toe geleid dat het “Henry George en Edward
Bellamy instituut” werd opgericht .De grote voorganger van de Nederlandse Georgisten Harm Kolthek wilde begin vorige
eeuw al komen tot samenwerking met de Bellamyanen (zie Kolthek art) maar de culturen in de wederzijdse achterbannen
maakten dit onmogelijk. De Bellamyanen waren apolitiek en verwachtten alles van de grote wereldomvattende omwenteling
die automatisch door meer individuele en sociale bewustwording, betere communicatie- en productietechnieken tot stand
komt: Edward Bellamy, zoon van welgestelde ouders reisde veel, ook door Europa en was sterk onder de indruk van de
ideeën van Karl Marx en het in Europa opkomende communisme.
Henry George daarentegen was arm, woonde en leefde in San Francisco monsterde aan als matroos op de grote vaart,
werd goudzoeker, werd letterzetter bij een krant, vervolgens verslaggever en redacteur, deed aan politiek en werd zelf
uitgever van een krant. Bellamy had met George gemeen dat ook hij uiteindelijk in de journalistiek ging voor een aantal
kranten werkte en ook zelf een krant en een periodiek uitgaf. Bellamy en George hebben beiden hun sporen nagelaten in de
Amerikaanse samenleving. Zo zijn er veel Georgistische instituten en organisaties ontstaan zelfs een Georgistische
Universiteit.
George was niet voor revolutie maar wilde langs politieke weg het wereld gemeengoed (Global Commons), het van nature
gegevene (grond, water,lucht en ruimte) voor iedereen onbelast toegankelijk maken. Hij wilde alle belastingen afschaffen en
één nieuwe belasting invoeren, 'de single tax' Door de single tax geleidelijk op te voeren van één tot honderd procent van de
pacht werd het onaantrekkelijk om eigenaar te zijn van grond en wateroppervlakte en alles wat zich daaronder en daarin
bevindt. Aanvankelijk was de single tax bedoeld om de staatsuitgaven te dekken . maar al snel werd de singletax de prijs
voor het gebruik van het gemeengoed. Door de Nederlandse Georgisten aanvankelijk grondrechtinning genoemd ,en door
Actie Strohalm: Ecotax. Vervolgens ontstaan begrippen als BOW (Belasting Onttrokken Waarde) en ESB (Economie
Stabiliserende Belasting)

Harm Kolthek over de samenwerking tussen Bellamyanen en Georgisten door Paul Freriks
Kolthek is zondermeer een der belangrijkste voorvechters geweest van de Georgistische beweging. In de jaren 20 van de
vorige eeuw zat hij voor de Socialistische Partij in de Tweede Kamer. Toen hij de Kamer eind jaren twintig verliet ging hij
zich herbezinnen op zijn maatschap pij- en mensvisie. Hij verhuisde naar Groningen, opende een sigaren-zaak en zou vanaf
de jaren dertig praktisch dagelijks te vinden zijn in de gemeentelijke bibliotheek. Het socialisme als ideologie verliet hij, daar
deze teveel via wetgeving solidariteit afdwong. Hij wilde dat solidariteit als vanzelf zou ontstaan en groeien als je er een
goede grondpolitiek op na hield.
Hij las alles over George en wat erover hem werd geschreven en sloeg aan het vertalen. Brochures, brieven van Tolstoj aan
zijn dochter over de grondproblematiek en Tolstoj‟s omarming van Henry George‟s ideeën. Hele boeken, waaronder een ons
inziens magistrale vertaling van het hoofdwerk van Henry George, “Vooruitgang en Armoede”. Ook werd hij succesvol
politiek actief bij de Partij Recht en Vrijheid, zowel in de Gemeente Groningen als in de Provinciale Staten.
In de herfst van 1939 ondernam Kolthek pogingen om met de Internationale Vereniging Bellamy op goede voet te komen.
Hij deed dat op zijn eigen specifieke wijze. Hij vertaalde een voordracht van 25 pagina‟s van W.R. Lester zoals Lester die
gehouden had op het internationaal Congres ter bevordering van grondwaardebelasting en vrijhandel, gehouden te
Kopenhagen met als titel “Natuurwetten in het Sociale leven” en bood zijn vertaling aan de Bellamyanen aan.
Kolthek schrijft in zijn voorwoord:
“Het oorspronkelijke doel van deze brochure is: het vestigen van de aandacht der Bellamyanen op enige belangrijke uitingen
van deze tijd. Maar ook een ander, even belangrijk doel wordt met deze uitgave beoogd, namelijk „n kameraadschappelijke
geste tegenover, wat we aanvankelijk noemden, “nevenbewegingen”, zomede een poging, te doen zien, dat zij in dezelfde
richting marcheren als wij. Wij erkennen hen als medebouwers aan een Nieuwe Maatschappij, wij willen hen steunen en
wensen hun steun. Verschillen? Ja die zijn er. Doch laten wij zoeken naar wat ons verbindt!”
–H.K.We dienen te beseffen dat Harm Kolthek een doorgewinterde politicus was. Er was sprake van oorlogsdreiging en hij zal
toch ook met een scheef oog naar de enorme aanhang van de Bellamyaanse beweging gekeken hebben, die op haar
hoogtepunt 30.000 leden kende. Toch was Koltheks aanbod oprecht en een ware bedoeling een maatschap-pelijke
tegenkracht te vormen. De uitbrekende tweede wereldoorlog en de dood van Kolthek in 1946 deden zijn pogingen stranden.
In november 2009, precies 60 jaar na deze toenaderingspoging, ondertekenden de Georgistische en Bellamyaanse
bewegingen in Nederland een gezamenlijk document als achtergrondvisie bij de oprichting van het Henry George & Edward
Bellamy Instituut te Zevenaar.
HONDERD JAAR NEDERLANDS GEORGISME
Bij gelegenheid van Honderd jaar Rerum Novarum (1991) schreef Wim Sweers in Grondvest over Honderd jaar Nederlands
Georgisme: Over de gehele wereld komen eind tachtiger jaren vorige eeuw grondhervormingsbewegingen op gang, die hun
oorsprong vinden in de denkwereld van Henry George. Rond 1887 ontstond de Nederlandse Bond voor Landnationalisatie
en de “Grondpartij”van J,Stoffel In 1990 verscheen de Nederlandse vertaling van George‟s hoofdwerk Progress and Poverty,
“Vooruitgang en Armoede”.door Ds Straatman dat meerdere herdrukken beleefde. De laatste verscheen in 1938 geheel
herzien door Harm Kolthek. De Bond voor Land nationalisatie gaf een blad uit, “De Grond aan Allen” dat 6 jaar mocht
bestaan. In zijn inleiding tot de eerste aflevering schreef Stoffel:
“Wij stellen ons tot doel het beginsel ingang te doen vinden in ons land, bij alle mensen tot welke stand of zij
ook mogen behoren, welke geloofsovertuiging zij ook de hunne mogen noemen, dat de aarde aan alle
mensen gegeven is als woonplaats en als arbeidsveld. Zij hebben daarop allen een gelijk recht”.
Met de komst van de Grondpartij was een Georgistisch bruggenhoofd in Nederland gevormd Blijkens artikel 2 van de
statuten stelt de Grondpartij zich op het standpunt:
a. dat ieder mens door het feit van zijn geboorte een onvervreemdbaar recht heeft op het leven, op vrijheid en het
zelfstandig streven naar geluk.
b. dat ieder kind recht heeft op een opvoeding in het gezin waartoe het behoort, waardoor het in staat gesteld wordt later dit
levensrecht te kunnen uitoefenen.
c. dat de aarde zo goed als de lucht, het licht en het water, ten dienste moet staan aan de gehele gemeenschap en dus niet
door enkelen aan de gemeenschap mag worden onttrokken.
d. dat de economisch wanverhoudingen in onze samenleving met haar naar alle kanten zowel voor het persoonlijke gezinsals maatschappelijke leven veroorzaakt worden door het grondmonopolie, waardoor de onmisbare levensvoorwaarden voor
allen in handen zijn gekomen van weinigen.
Stoffel was bijzonder ingenomen met de kritiek van Henry George op de encycliek Rerum Novarum. Hij zorgde voor de
Nederlandse vertaling van George‟s open brief aan de paus, “Het Vraagstuk van de Arbeid”, dat in 1892 verscheen. Stoffel
grote vereerder van George, was het niet op alle punten met George eens, met name George‟s visie op kapitaalrente en
George‟s strategie van de 'Single tax'. In het naschrift van de vertaling door Stoffel van Henry George‟s brief aan de Paus
blijkt de Nederlandse Georgist andere strategieën te willen volgen dan de grondlegger Henry George. En daar is de
polemiek in de Nederlandse Georgistische beweging.

Het blad van de Bond voor Landnationalisatie “De Grond aan Allen” dat destijds als een blad voor intellectuelen kon worden
aangemerkt werd gedrukt bij J. Kuiken Jz te St Annaparochie. J. Kuiken gaf zelf een populair maandblad uit: “Grond en
Arbeid, maandblad ter aanbeveling van het gemeentelijk grondeigendom”, met A. Rauwerda als redakteur.
Door grond in gemeentelijk eigendom te verwerven trachtte men de talrijke werkloze landarbeiders toegang tot de grond te
verschaffen. Als partij nam men deel aan de verkiezingen, Bij de verkiezingen in 1925 ontstonden twee stromingen,
enerzijds de Amsterdamse richting van van prof. Franz Oppenheimer die de strategie van Stoffel en de Bond voor
Landnationalisatie voorstond met gelijke behandeling van zowel grond- als goederenkapitalisten, anderzijds de
Fries/Groningse richting die de single tax strategie van Henry George voorstond. Deze richting, waartoe drukker Kuiken. Ds
Reinders en Arjen Sevenster behoorden redigeerden het maandblad “De Nieuwe aarde”.
In 1931 werd een nieuwe partij opgericht, “Recht en Vrijheid” met als politiek program:
1. De pachtwaarde van den blooten grond in de kas der gemeensachap.
2. afschaffing van alle belastingen Op dit programma werd Kolthek in Groningen in de gemeenteraad gekozen en ook in
Provinciale Staten. De partij gaf een weekblad uit,”Recht en Vrijheid”, geredigeerd door Harm Kolthek. Het werd bij de
verkiezingen op grote schaal verspreid in de stad Groningen. Het resultaat was dat de partij in 1935 in de gemeenteraad
kwam met een 5 man sterke fractie. Het maandblad “De Nieuwe Aarde” werd in het weekblad “Recht en Vrijheid”
opgenomen. Een stormachtige periode.
De stilte na de storm kwam na de oorlog toen het weekblad een maandblad werd. In 1946 overleed Kolthek en nam Arjen
Sevenster de redactie over. Vanaf 1964 werd het blad, toen “Ons Erfdeel” genoemd het tweemaandelijks orgaan van de
vereniging Recht en Vrijheid. In 1971 werd door Recht en Vrijheid de Stichting Grondvest in het leven geroepen om het
gedachtegoed van de Georgistische beweging te verspreiden en de mogelijkheden te onderzoeken „de menselijke
samenleving juridisch en economisch te grondvesten op het principieel gelijke recht van alle leden van de samenleving op
de natuurgave grond (art 3 statuten)‟
De stichting wil haar doel bevorderen en verwezenlijken met de volgende middelen ( art. 4 statuten):
Wetenschappelijk onderzoek ter beantwoording van de volgende vragen:
a. wie kunnen rechte doen gelden op de natuurgaven?
b. is de huidige beheersing en verdeling van de natuurgaven en de voortbrengselen daarvan rechtens juist?
c. hoe kunnen de rechten van de leden der menselijke samenleving optimaal worden verwezenlijkt?
d. welke sociaal economische gevolgen kunnen voortvloeien uit de beantwoording van deze vragen,met betrekking tot het
huidige systeem van belastingheffing op arbeid en vermogen?
2 het opdragen van onderzoekingen door deskundigen
3 het openbaar maken van de resultaten van het onder 1 en 2 vermelde, welke het doel der stichting kunnen bevorderen
4 alle geoorloofde middelen die zij doelmatig acht Stichting Grondvest geeft een kwartaalblad “Grondvest” uit.
Het tweemaandelijks orgaan “Ons Erfdeel” van de vereniging is per mei 1977 deels opgegaan in “Grondvest”, deels als
mededelingenblad “Recht en Vrijheid” van de vereniging blijven bestaan. Gedurende de eerste 20 jaar van haar bestaan
heeft de stichting erg veel energie gestoken in het beantwoorden van de vraag door de opdrachtgever gesteld in art 4 lid 1
sub c : hoe kunnen de rechten van de leden der menselijke samenleving op de natuurgaven optimaal worden verwezenlijkt?
De vraag naar de juiste strategie. Deze vraag had de opdrachtgever overigens al beantwoord na de meningenstrijd met de
Grondpartij over de Single-tax. Bleef de stichting niets anders te doen dan de single-tax van Henry George voor Nederland
te vertalen en te verpakken in een vorm die politiek haalbaar zou zijn.
De vertaling werd “grondrecht innen”; en de verpakking werd grond uitgeven in erfpacht tegen een canon periodiek vast te
stellen naar zijn economische waarde. En de onroerendgoedbelasting ombouwen in die zin dat slechts belasting wordt
geheven over het gronddeel van het onroerend goed en uitsluitend bij de eigenaar. Deze strategie is weinig succesvol
geweest. Ondertussen werd een nieuwe dimensie waargenomen aan het verschijnsel „economische vooruitgang‟
Naast de dimensie „sociale armoede‟ verschijnt nu de dimensie „ecologische armoede‟. Voor de Nederlandse Georgisten en
wetenschappers J.G. Backhaus en J.J. Krabbe aanleiding om de oorspronkelijke theorie van Henry George te onderzoeken
op zijn oplossend vermogen van de hedendaagse milieu-economische vraagstukken om te concluderen: ”De visie van
George op productie kan men zien als een vroege vorm van ecologisch georiënteerde economie-beoefening”
Voor de grondvester Wim Sweers aanleiding om terug te gaan naar de stichter van het Nederlandse Georgisme J.Stoffel
teneinde diens inzichten te toetsen op hun waarde voor het terugdringen van de sociaal economische en ecologische
problemen van de jaren negentig. Vervolgens ontleent hij aan: - de ideologie van George grondlegger van het
internationaal Georgisme - de ideologie van Stoffel de stichter van het Nederlandse Georgisme - de ideologie van Arjan en
Siebe Sevenster, de belangrijkste ideologen van Recht en Vrijheid de doelstelling van Grondvest voor de jaren negentig.
En aldus wordt in de Grondvest informatiekrant 1989 de kern van de Grondvestidee anno 1990 en doel van het
Grondveststreven als volgt omschreven:

Komen tot Natuureconomie of Organistische Groei-economie, een nieuw economisch systeem dat van zichzelf
milieuvriendelijk en duurzaam, mensvriendelijk en rechtvaardig is en ook – agressiebeperkend en coöperatief,
maatschappelijk productief en cultuurscheppend. Gestuurd door een Eenvoudig en Doelmatig Systeem van
Overheidsfinanciering.
-

-

Geen heffing, belasting en premie-inhouding op het resultaat van de bedrijvigheid, lonen, salarissen, producten, huizen,
gebouwen enz.
Wel grondrecht innen, innen van gebruiksrechten van grond, grondstoffen, energie, water, lucht, enz. , zo nodig
aangevuld met een selectieve belasting op milieubelastende consumptieve bestedingen (ecotax) Een
inkomensafhankelijk Persoonlijk Basisinkomen op zodanig niveau, dat het in de plaats treedt van het dure arbeid
belastende systeem van sociale voorzieningen.
Dat het van de „uitkeringseconomie‟ een „werkeconomie‟ maakt.

Na 100 jaar meningenstrijd een werkbaar compromis ?

De betekenis van Edward Bellamy tijdgenoot van Henry George
Edward Bellamy, Amerikaans schrijver, werd geboren in 1850 te Chicopee Falls, en is daar ook overleden in 1898.
Studeerde in de Verenigde Staten en Duitsland; in 1871 journalist bij de Evening Post, schreef een aantal novellen en in
1888 zijn Looking backward (Ned: In het jaar 2000), waarin hij een beeld schetst van een socialistische toekomststaat,
waarin de leiding van de productie uitgaat van de staat, en niet van de concurrerende, afzonderlijke ondernemingen. Dit
boek werd een wereldsucces en is in vele talen vertaald, terwijl het ook fel werd bestreden. Bellamy stichtte een vereniging
die verwezenlijking van de in het boek neergelegde beginselen nastreefde, maar hier bleef alle succes uit. Op Looking
backward volgde in 1897 een tweede toekomstroman, Equality (gelijkheid). Bellamy‟s gezondheid liet inmiddels te wensen
over en hij overleed in 1898.
Bellamyaanse visie en oplossingen In zijn boeken beschreef Bellamy hoe de Grote Omwenteling met als startpunt het jaar
2000 uit een periode met veel ellende een andere en betere wereld te voorschijn zal komen. Bellamyanen willen de
gemeenschap bewust maken dat die andere wereld mogelijk is. Zij werken aan alternatieven die tot die betere wereld
moeten leiden met zo weinig mogelijke schade tijdens de omwenteling. De Bellamy Stichting exponent van deze beweging
zoekt steun bij andere toekomstbewuste mensen, individuen, groepen, instellingen en organisaties en tracht zelf ook steun
te geven. Zij is revolutionair evolutionair door met nieuwe gedachten te komen en om daarmee ook het bewustzijn van de
mensen te verhogen en dat is wat Edward Bellamy verkondigde.
Een mooie wereld, op basis van de mensenrechten, te bereiken door het bewustzijn van de mensen te verhogen om zo de
Grote Omwenteling wereldwijd tot stand te brengen zonder oorlogen en honger. Met een bedrijvigheid, die niet concurreert
maar samenwerkt. Het loopt niet uit op een nieuwe vorm van communisme. Bellamy voorspelde die periode wel, maar
uitsluitend als een verkeerd systeem voor die eeuw en die hebben we gehad. Het draait uiteindelijk uit op een veredelde
vorm van liberalisme en socialisme, vrijheid in gebondenheid en welzijn voor iedereen.
Stond Bellamy alleen in zijn idee van de Grote Omwenteling? Nee dat stond hij niet. Andere grote zieners hebben hetzelfde
verteld over de Grote Omwenteling die zich in twee achtereenvolgende jaren zal voltrekken. Deze zieners zijn,
Nostradamus, Jules Verne, George Orwell en Vladimir Solovjov. Edward Bellamy was daarin niet uniek. Niet alleen zieners
waren hem al voorgegaan. Zelfs hele volksbewegingen zoals de Franse Revolutie met de slogan: “Liberté, Egalité en
Fraternité” die geen wezenlijke verandering bracht maar slechts boompje wisselen van machtigen. Zo ook zijn tijdgenoot
Henry George die midden 19e eeuw succes oogstte met zijn werk Progress and Poverty waarin hij een belastingsysteem
voor de moderne samenleving voorstelde dat zou leiden tot sociale rechtvaardigheid, geestelijke vrijheid en menselijke
waardigheid.
De beste onderbouwing voor Bellamy's Grote Omwenteling is evenwel de praktijk. Wie zijn boeken leest herkent veel zaken
van nu die in zijn tijd niet aan de orde waren,zoals het internet en de bewustzijnsverhoging die dat tot gevolg heeft, als
gevolg van het verkrijgen van meer informatie, door de massa. Juist nu meer dan een eeuw geleden na zijn schrijven, is dat
aan de orde en niet een eeuw terug.
Dat brengt ons op het punt dat hij als Amerikaan anders dacht en rekende dan de Europeaan. Daar zit met ons een eeuw
e
e
verschil in. Wij noemen deze eeuw de 21 en zij de 20 , daar moet men wel rekening mee houden bij het lezen van zijn
boeken. Hij voorspelde: het begint pas met de voorbereiding van de Grote Omwenteling op 10 sept. 2000 en dat heeft
geklopt met het wereldwijd ineen storten van de beurzen na de internethype. Dat betekent hier en nu dat we strategieën en
wetten enz. moeten ontwikkelen om de Grote Omwenteling zo beheerst mogelijk te laten verlopen.
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Wat
Grondvest ijvert voor een rechtvaardige en duurzame economie

Waarom
Alle mensen nu en in de toekomst hebben recht op een gelijkwaardig aandeel in het gebruik van de aarde en haar rijkdom,
de natuurlijke bestaansbronnen.

Want
Wie voor persoonlijke doeleinden, met uitsluiting van anderen, over een bestaansbron beschikt, bijvoorbeeld grond, dient
daarom het voordeel uit dit voorrecht ten volle te vereffenen met de gemeenschap.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onderzoek en voorlichting aangaande economische rechtvaardigheid en
duurzaamheid, beïnvloeding van de politiek en samenwerking met andere maatschappelijke organisaties die eveneens een
holistische economie nastreven.
Internationaal werkt de Stichting Grondvest samen met gelijkgestemde organisaties in de Council of Georgist Organisations
en de Bellamy foundation.
In Nederland maakt Grondvest deel uit van de Coalitie voor Duurzame Ontwikkeling.

Waar
Schrijf voor nadere informatie:
Stichting Grondvest
Postbus 60051, 6800 JB Arnhem
Of kijk op www.sdnl.nl/grondvest.htm

