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burger’ 
 
Een verslag 
 
Op  zaterdag 8 september 2012 vond een marathondenksessie plaats op de biologisch‐
dynamische boerderij Zonnehoeve in Zeewolde, Flevoland. Zo'n 150 deelnemers 
kwamen in de maalderij van het bedrijf bijeen om te praten over de rol van de boer, de 
burger en de bankier. Welke uitgangspunten en eigendomsverhoudingen hebben we 
nodig voor een vitale landbouw en een gezonde economie? En hoe komen we weg uit de 
crisis en het paradigma dat tot de crisis leidde? Zonnehoeve, die al 30 jaar lang laat zien 
hoe je een boerenbedrijf (en inmiddels ook zorg) vanuit intrinsieke waarden kunt 
vormgeven, vormde het decor voor deze zoektocht naar vruchtbare oplossingen. 
  
De denksessie bestond uit drie delen: Boer, Bankier en Burger. In het eerste deel kwam  
biodynamisch boer Piet van IJzendoorn, oprichter van Zonnehoeve, aan het woord. In 
het tweede deel sprak bankier Peter Blom, directievoorzitter Triodos Bank en oprichter 
van de Global Alliance for Banking on Values . In het derde deel was de microfoon voor 
burger Damaris Matthijsen, oprichter van de Economy Transformers, een beweging 
van mensen die zich inzetten voor een nieuwe economie. Ewald Engelen, hoogleraar 
financiële geografie aan de Universiteit aan Amsterdam, filosoof, publicist en 
commentator, gaf bij elk onderdeel zijn overwegingen. Felix Rottenberg leidde de dag 
met passie en veel kennis  van de wordingsgeschiedenis van ons bancaire en 
landbouwsysteem. 
 
 

 
 



Introductie door Felix Rottenberg 
Felix Rottenberg begint de dag met een welkomstwoord en vraagt naar de achtergrond 
van de circa 150 aanwezigen. Er blijken enkele boeren in de zaal te zijn, wat mensen die 
zijn opgegroeid in de landbouw, een behoorlijk aantal bankiers (zowel van Triodos Bank 
als andere banken), adviseurs, duurzame ondernemers, een handvol wetenschappers, 
enkele studenten, wat filmers en journalisten, één vertegenwoordiger van de 
Rijksoverheid, en burgers. Een gemêleerd gezelschap dus. 
Rottenberg noemt het eigenaardig dat in de aanloop naar de verkiezingen bijna alle 
politieke discussie over de economische crisis gaat, maar niet over de onderliggende 
ecologische crisis, ofschoon 2 miljoen Nederlanders zich daarmee intensief 
bezighouden. Hij wijst erop dat een regeerperiode veel te kort is om grote 
veranderingen tot stand te brengen. Als we van de natuur willen leren om onze 
instituties en ons menselijk gedrag aan te passen, moeten we eerder denken aan een 
veranderingsproces van 50 jaar. Dat is het soort termijn van termijn dat we vandaag in 
het achterhoofd houden. 
 
 
Deel 1: De Boer 
 
Piet van IJzendoorn: "Tegen alle aannames van de gangbare landbouw in"  
Piet van IJzendoorn, de oprichter van  Zonnehoeve, is naast BD‐boer ook een denker en 
doener die milieukunde heeft gestudeerd en orthopedagogisch geschoold is. In 1982 
vestigde hij zich in het kale landschap van Flevoland met 7 kompanen; dit jaar bestaat 
Zonnehoeve 30 jaar. Een melkveebedrijf waar geen antibiotica wordt gebruikt en waar 
de kalfjes bij de koeien in de wei staan.  
 
 

 
 
 



 
Het ontstaan van Zonnehoeve 
"Ik ben opgegroeid in de Betuwe op een groot familiebedrijf. In de jaren zestig zag ik de 
industriële landbouw opkomen. De kunstmest bracht hogere opbrengsten, maar leidde 
ook vrijwel meteen tot meer schimmels en plagen.  Begin jaren '60 werd er één keer 
gespoten met groeistoffen en kleurstoffen. Eind jaren zestig werden er al 18 
verschillende middelen gebruikt voor dezelfde tarweoogst. Ergens in die tijd heb ik een 
keer 60 uur achter elkaar op een trekker gezeten en besefte: dit is niet meer echt "boer 
zijn". In de landbouw was het inmiddels zo dat steeds meer van buitenaf werd bepaald 
hoe je te werk moest gaan. Als boer had je weinig in te brengen, want de 
wetenschappers wisten hoe het moest. Daarom ben ik vanaf 1972 weer gaan studeren, 
en heb me verdiept in de BD‐landbouw.  Wat is er vanuit de natuur zelf mogelijk? Wat is 
de rol van de aarde en het fenomeen zon? Is bio iets elitairs of kan je er de wereld mee 
voeden? Ik kwam al snel tot de conclusie dat een regionale landbouw, die ingebed is in 
de streek, het beste systeem is om voedselveiligheid en voedselzekerheid te 
waarborgen.  
In 1982 zijn we hier in de kale vlakte vanuit het niets begonnen. Ik wilde bewijzen dat 
BD‐landbouw niet van vroeger is, maar van de toekomst, passend in een nieuwe cultuur. 
We kozen ervoor om in de bedrijfsinrichting aan te sluiten op de schaalgrootte van 
gangbare boeren, want wij wilden dat ze kwamen kijken. Dat gebeurde ook. In de eerste 
jaren keken ze vooral met wantrouwen, maar gaandeweg vond er een omkering plaats 
en gingen steeds meer boeren in de regio omschakelen. Voor die boeren heb ik erg veel 
bewondering, want als je uit de gangbare hoek komt ondervind je veel weerstand. 
Inmiddels zijn er heel veel biologische en BD‐boeren in Flevoland." 
 
De aanpak van Zonnehoeve 
"Wij zijn met ons bedrijf tegen alle aannames van de gangbare landbouw in gegaan. We 
zochten naar een positieve spiraal, waarbij je kunt produceren op basis van zonnekracht 
en tegelijk de bodem vruchtbaarder maakt. In de jaren '60 zaten gangbare bedrijven in 
een negatieve spiraal. Alle grote veebedrijven hadden inmiddels drijfmest. Die is 
dodelijk voor het bodemleven, na het injecteren zie je overal dode regenwormen liggen. 
Ik wist dat ik een nieuw soort mest moest genereren, die de grond en het bodemleven 
echt kon voeden, een aeroob mengsel van mest en stro. Daarom gingen we uitruilen met 
andere boeren die akkerbouwer zijn; zij kregen mest van ons, wij hun stro.  
We moesten ook kijken naar de koeien. In die tijd had iedereen grote zwartbonte koeien 
die zoveel mogelijk liters melk gaven op basis van krachtvoer, gevoelig voor klauwrot, 
niet sterk genoeg om zelf te baren, etc. Wij wilden sterke koeien die planten en gras zo 
goed mogelijk omzetten in mest, melk en vlees. In die volgorde. De koe is dienend aan de 
bodem, niet aan ons. We begonnen daarom met 60 verschillende kalfjes, met veel 
diversiteit, en daardoor ook meer ziektes. In het eerste jaar vielen er kalfjes uit, dat 
hebben we laten gebeuren. We zijn ze gaan selecteren op de lokale omstandigheden. In 
de loop der jaren hebben we zo ons eigen lokale ras gekweekt. De melkproductie ligt 
wat lager, maar de kosten liggen véél lager. We hebben maar 10 euro dierenartskosten 
per koe per jaar en gebruiken geen antibiotica. De koeien hebben hoorns, de kalfjes 
worden vanzelf geboren en lopen de eerste vier maanden gewoon bij de koeien in de 
wei. Dat brengt alleen maar voordelen. We hoeven de kalfjes niet meer met de hand te 
voeren en ze groeien goed. De jaarproductie van de koeien is niet minder geworden, 
eerder meer. Het lijkt erop dat alles wat de kalfjes wegdrinken, door de koe meer wordt 
geproduceerd. "  



 
De maatschappelijke kant 
"Er zit ook een maatschappelijke kant aan. De meeste boeren zijn helemaal niet blij met 
de ontwikkeling naar grootschaligheid en steeds lagere prijzen, het wordt ze door de 
strot geduwd.  Maar als we iets willen veranderen, moeten burgers ook mee willen doen. 
We wilden directe interactie met burgers. We hebben daarom een bakkerij opgezet, om 
meer met ons graan te doen. Ook daar hebben we onze eigen weg gevolgd. Je kunt brood 
bakken van Nederlands graan, met alleen meel, water en zout; je hebt echt geen 20 
middelen nodig. We zijn dit gaan doen, gaandeweg lerend, zodat we nu een totaal 
streekeigen product hebben. We merkten ook dat landbouw een mogelijkheid is om je 
leven inhoud te geven en te verrijken, dus zijn we samen met de jeugdzorg gezinshuizen 
gaan opzetten, om mensen met problemen weer een levensperspectief te geven. Er 
wonen nu 20 mensen vanuit de zorg op dit bedrijf, 33 mensen in totaal. Daarmee is 
Zonnehoeve geen familiebedrijf meer, maar een gemeenschapsbedrijf."   
 
Vooruitblik 
"Ik hoop dat wij in de landbouw over dertig jaar niet meer kiezen voor een 
verdiensysteem op de korte termijn, gebaseerd op import en export, want dat resulteert 
nu in erosie, overbemesting, neokolonialisme en honger. Ik hoop dat we dan kiezen voor 
een landbouw waarin de mens centraal staat. Als je kijkt naar de problematiek in de VS, 
is het verschrikkelijk wat de industriële aanpak heeft teweeggebracht. Driekwart van de 
VS is door de monoculturen  een soort woestijn geworden. Er staat geen enkele boom 
meer. Het is allemaal kortetermijndenken. Wat de landbouw nodig heeft, is zorg voor de 
aarde en zorg voor de mens." 
 
 
Ewald Engelen: "Het paradigma van de grootschaligheid  is passé" 
Ewald Engelen is een van de weinige economische denkers die zich regelmatig 
uitspreken in het openbaar debat, aldus Felix Rottenberg. Hij studeerde filosofie en is nu 
hoogleraar Financiële geografie, alsmede Bijzonder Hoogleraar Ethisch Ondernemen. 
Daarnaast is hij publicist. 
 
Het paradigma van de grootschaligheid heerst overal 
"Mijn reactie op het verhaal van Piet stoelt op drie boeken. Het eerste boek is "De 
graanrepubliek" van Frank Westerman. Dat gaat over Sicco Mansholt, die in de jaren '50 
en '60 een landbouwaanpak introduceerde die nu, 60 jaar later, nog steeds de basis is 
van de economische situatie waarin we zitten. Namelijk het paradigma van de 
grootschaligheid. Dit paradigma stelt dat we er altijd naar moeten streven om markten 
te vergroten en tegelijk de kosten per eenheid product omlaag te brengen. Frank 
Westerman  beschrijft in zijn boek de vreselijke gevolgen voor het landschap. Er werden 
enorme landerijen geschapen zonder afbakeningen, waarin nauwelijks dieren te zien 
zijn, waar monoculturen heersen, en die uiterst kwetsbaar zijn voor klimatologische en 
andere onvoorziene gebeurtenissen. Het paradigma van grootschaligheid is terug te 
vinden in een heel scala van disciplines. Ook in de economie heerst het idee dat we 
bedrijven groter moeten maken en samenvoegen om ze efficiënter te maken, teneinde 
de concurrentie aan te gaan met andere delen van de aardkloot, waar ze nog veel verder 
zijn met hun opschaling. China heeft meer dan een miljardmensen, dus wij moeten 
inzetten op grootschaligheid, anders etc. " 
 



 

 
 
Grootschaligheid is niet zaligmakend 
"Het tweede boek dat ik wil aanraden, ontkracht dit idee. Het is van de economen 
Michael Piore en Charles Sable. Zij schreven het boek "The Second Industrial Divide", 
een fantastisch boek met empirisch onderzoek naar de verschillende manieren waarop 
je productieprocessen kunt organiseren. Ze kijken in het boek naar de textiel‐industrie, 
auto‐industrie en staal‐industrie en tonen aan dat grootschaligheid slechts één van 
meerdere mogelijke methoden is, en niet altijd de beste. Het kan goed werken, maar er 
zitten ook heel veel nadelen aan, en er zijn andere opties. Kijk bijvoorbeeld naar de 
landbouw in het midwesten van de VS: daar heerst de grootschaligheid, een gigantisch 
monocultuur, een drama voor het landschap die leidt tot misoogsten. Vergelijk dat 
vervolgens met Italië; daar zie je een grote hoeveelheid locale, kleinschalige 
producenten, allemaal met een eigen karakter en authenticiteit. Die aanpak is voor 
mensen veel aantrekkelijker. Grootschaligheid is slechts een optie. Je kunt heel goed 
ingrijpen op organisatieniveau om meer eigenheid en diversiteit aan te brengen in 
productieprocessen. Zonnehoeve is hiervan een mooi voorbeeld. Het laat zien dat er 
naast het industriële principe van organiseren ook een ambachtelijk en locaal principe 
is, dat Piet in staat stelt een goede boterham te verdienen, en daarnaast ook verrijkend 
is voor mens, dier en omgeving." 
 
Een schrikbarende geestelijke armoede 
"We zitten nu met een economische, een financiële, een ecologische en een politieke 
crisis in Europa. Dit is een reset‐moment. We moeten te rade gaan bij ons historisch 
erfgoed, juist de economen. Economen hebben de neiging om van alles een kosten‐baten 
analyse te maken. We gebruiken de cijfers van het CPB om maatregelen te beoordelen, in 
plaats van te kijken naar de inhoud van de plannen. Willen we wel inzetten op 
agrarische export, op Nederland als slachthuis? Die discussie wordt niet gevoerd, het 
gaat alleen over het kostenplaatje. Dat is van een schrikbarende geestelijke armoede. 



Een schrijnend voorbeeld is het economie‐onderwijs aan de Universiteit: de 
geschiedenis van het economische denken is uit het curriculum geschrapt. Terwijl niets 
leerzamer is en meer inzicht verschaft dan te duiken in de geschiedenis van je eigen 
vakgebied." 
 
Onze welvaart is gefundeerd op landbouwgrond, niet op derivaten 
"Dit brengt mij bij het derde boek. Voor een gezonde landbouweconomie kunnen wij 
leren van de 18e‐eeuwse school der Franse fysiocraten. Zij stellen dat de bron van alle 
waarden ligt in wat de aarde ons geeft. De rijkdom van de natie is opgebouwd op 
landbouwgrond, die je gezond moet houden. Vergelijk dat eens met de huidige 
economie: die heeft als fundering een financiële sector die afgeleide financiële 
producten maakt op basis van onze hypotheken, waarop weer afgeleide producten 
worden gebouwd, etc. En deze sector heeft vrij toegang tot Den Haag in de persoon van 
Elco Brinkman, als hoofd van de bouwsector. We moeten weer kijken naar wat die 
fysiocraten hebben geschreven aan eind van de 18e eeuw. Lees hiervoor bijvoorbeeld 
"The History of Economic Thought", 2003."  
 
 
Zaaldiscussie over "De Boer" 
 

 
 
 
Niet het bezit van grond moet beloond worden, maar het goed beheer ervan 
 
Anneke Hoekstra, biodynamisch boerin: "Wij hebben een Demeter melkveebedrijf in 
Harlingen. Het is leuk om over kleinschaligheid en authenticiteit te praten, maar ik vraag 
me af: zijn er straks nog wel kleine boeren? Men zegt dat we moeten verbreden. Maar 
dat brengt heel veel extra arbeid mee, die je toch met je producten moet terugverdienen. 
En dat is bijna onmogelijk want de markt wordt beheerst door de gangbare langbouw. 



De groothandel kijkt alleen naar prijzen. Zelfs in de natuurvoedingswinkelketen wordt 
veelal alleen gekeken wie de goedkoopste leverancier is. Ondertussen gaat de pacht 
omhoog. Toen wij begonnen was de pacht 13.000 euro per jaar, inmiddels is dat 50.000 
euro. Maar de melkprijs is geen cent omhoog gegaan."  
 
Jac Hielema, Aardespiegel: "Ik zou de boerenbedrijven adviseren om de band met 
burgers aan te halen. Zoek een constructie waarin burgers stukken grond kopen en ter 
beschikking aan boeren stellen, zodat je als stadsbewoner biologisch kunt eten. Als 
consument betalen we immers ook mee aan de pachtprijs."  
 
Jan‐Diek van Mansvelt: "Ik ben voorzitter van de Stichting BD‐grondbeheer, daar doen 
we iets dergelijks. We willen grond vrijkopen met geld van burgers en ter beschikking 
stellen aan boeren. Dat gaat echter niet zo snel als we zouden willen, de burger zit op z'n 
centen."  
 
Paul van Oyen: "Ik ben betrokken bij de Kredietunie Nederland. Kredietunies zijn een 
mogelijke oplossing voor dit soort financieringsvraagstukken. Daarbij vorm je met een 
aantal ondernemers een kring waarbinnen je kan sparen of lenen. Het is een 
coöperatieve en democratische structuur. Daar moeten we naar terug."  
 
Piet van IJzendoorn: "Je moet je afvragen of grond iets is wat je in eigendom kunt 
hebben. Grond is eigenlijk gemeenschappelijk bezit van de mensheid, een bestaansgrond 
net als lucht en water. We moeten die grond beheren voor toekomstige generaties. 
Boeren bezitten nu 50 procent van alle grond in Nederland. Door het eigendomschap 
ontstaat er speculatie met grond. Wij betalen op Zonnehoeve 1035 euro pacht per 
hectare, dat is meer dan de helft van de opbrengst. Tegelijk proberen wij de grond beter 
te maken voor de toekomst. Wij zouden eigenlijk geld moeten krijgen voor het beheren 
van de grond." 
 
 
Het probleem van de groei: we moeten van "meer" naar "beter"  
 
Deelnemer: "Wat mij verbaast is dat alle politieke partijen erop hameren dat er 
economische groei moet zijn. Terwijl economen als John Stuart Mill en John Maynard 
Keynes laten zien dat je niet altijd kunt groeien." 
 
Jan Juffermans: "Het streven naar groei in onze maatschappij is een onrecht. Wij pakken 
veel meer dan de aarde kan opbrengen. Het westen staat volkomen in het rood bij 
andere landen. Dit is een schending van mensenrechten over de hele aarde." 
 
Guus Geurts, auteur van het boek Wereldvoedsel: "We moeten over van groeien naar 
repareren en beheren, we leggen nu veel te veel beslag op grond buiten Europa. We 
moeten meer zelfvoorzienend worden. Daarvoor is ook overheidsbeleid nodig. We 
moeten o.a. de mogelijkheid hebben om vrijhandelsbedragen te beperken om onze eigen 
landbouw te beschermen, mits we andere markten daarmee niet beschadigen." 
 
Deelnemer: "Ik vind groei en ontwikkeling heel essentieel. Wat Piet van IJzendoorn hier 
in dertig jaar heeft gerealiseerd, is ook groei. Ik wens onze kinderen groei toe. Het gaat 
er alleen om, dat je kwaliteitsaspecten meeneemt in het begrip groei."  



 
Ewald Engelen: "Er is een duidelijke roep om te komen tot een herdefiniëring van het 
begrip groei. Het probleem is dat we de groei op een oude manier meten. Na WO2 
hebben we "nationale rekeningen" opgesteld. Daarin ligt het zwaartepunt bij extensieve, 
cijfermatige groei: hoe meer mensen op aarde, hoe groter de economie, dus hoe meer 
groei. Nederland heeft inmiddels veel kwantitatieve groei doorgemaakt. We moeten toe 
naar een  toekomst waarin we gaan repareren, verbeteren en verfijnen. We moeten naar 
een economie waarin we dingen beter gaan maken, in plaats van alleen maar meer. Op 
dit moment zijn er bij de voedselproductie heel veel externaliteiten, kosten voor de 
maatschappij die niet worden gemeten in de groei. BTW‐toeslag op sterk vervuilende 
producten zou een goede manier zijn om deze externaliteiten te internaliseren."  
 
Piet van IJzendoorn: "Het begrip groei moet weer mensgericht worden. Mensgerichte  
groei betekent de groei van mogelijkheden om je leven vorm te geven. We moeten ons 
meer richten op de dingen die echt belangrijk zijn voor iedereen. Kleinschaligheid wordt 
dan belangrijk, de connectie met je omgeving en de mensen om je heen. 
Bedrijfseconomie is een essentieel onderdeel, maar is nooit een doel op zich. Dat idee 
moet verschuiven. Wat we nodig hebben is een verschuiving in de groei: van productie 
die een aanslag is op de aarde naar productie die ons meer mens maakt." 
 
 
De machtsconcentratie in handel en bedrijfsleven is in strijd met de vrije markt 
 
Een melkveehouder: "De machtsverdeling in de markt is ontzettend ongelijk. Daardoor 
hebben boeren vrijwel geen invloed op de prijs. De prijs wordt opgelegd door de 
inkooporganisaties. Het is heel moeilijk om je te verzetten tegen de continue druk van 
banken, LTO en melkfabriek; die zeggen continu dat je moet groeien, groeien, groeien." 
 
Ewald Engelen: "Het probleem van de machtsongelijkheid is fundamenteel. De 
kleinschalige producenten moeten nu onderhandelen met gigantische 
inkooporganisaties. Dat maakt een functionerende markteconomie onmogelijk. Ik wil 
weer verwijzen naar een boek, namelijk "The wealth of nations" van Adam Smith. Adam 
Smith snapte in de 18e eeuw al dat het begrip markteconomie niet synoniem is met 
kapitalisme. Hij waarschuwde ervoor dat kapitalisten de koppen bij elkaar zouden 
steken om prijsafspraken te maken, wat ten koste gaat van consument en overheid. 
Wanneer je als overheid de markteconomie overeind wil houden moet je constant 
waken dat er niet te grote economische  machtsconcentraties ontstaan. Vreemd genoeg 
hoeft onze overheid dat juist al jaren als beleid: het creëren van machtsconcentraties. De 
overheid heeft aangestuurd op grote banken, zodat we de concurrentie konden aangaan 
met de Deutsch Bank, etc ... "To big to fail" is het credo, terwijl het juist gezond zou zijn 
als de grote banken werden opgebroken. De overheid zou elke vijf jaar een exercitie 
moeten uitvoeren waarbij al te grote bedrijven worden gedwongen om op te breken en 
nieuw management in te voeren."  
 
 
 



 
 
 
Hoe komen we van het oude paradigma af? 
 
Ewald Engelen: "Nu is er een crisis: dat is de kans, kairos in het Oud‐Grieks. Grijp dat 
moment. Richt een Kredietunie op. Vind gelijkgezinden. Door de ICT is dit tegenwoordig 
een stuk makkelijker dan tien jaar geleden." 
 
Inno Kock, winkelier in Wageningen: "Wij hebben een food community gemaakt van 
onze winkel. We hebben de consument en de leverancier bij elkaar aan tafel gezet. Dat 
verandert alles." 
 
Anneke Hoekstra: "Helaas, zelfs in de natuurvoedingswinkel wordt juist het anonieme 
product gepromoot. Het product wordt geanomiseerd, maar op de verpakking wordt 
gesuggereerd dat het niet zo is, door een plaatje van een voorbeeldboer erop te zetten." 
 
Piet van IJzendoorn: "Er moet weer een breed gedragen besef komen dat landbouw, 
gezondheidszorg en onderwijs de werkelijke basis van onze samenleving zijn. Dat de 
belangen van boeren en burgers hetzelfde zijn: namelijk om samen voedsel te 
produceren."   
 
 
 



Deel 2: De Bankier 
 
Peter Blom: "Grootschaligheid in het bankwezen is een doodlopende weg " 
 
Felix Rottenberg: “Peter Blom is directievoorzitter van Triodos Bank en oprichter van de 
Global Alliance for Banking on Values. In 1980 kwam hij als dienstweigeraar terecht bij 
de in oprichting zijnde Triodos Bank. Literator Kees Fens schreef ooit dat een mens de 
volgende personen nodig heeft in zijn leven: een goede onderwijzer, een goede 
fietsenmaker, een goede advocaat, een prettige geliefde, en een betrouwbare en 
bescheiden bankier.” Het type bankier dat je dan voor ogen hebt, is Peter Blom, aldus 
Felix Rottenberg. 
 
 

 
 
 
De ontwikkeling van het bankwezen in de afgelopen dertig jaar 
"Toen ik dertig jaar bij Triodos Bank kwam, waren er nog heel veel banken. Die 
diversiteit had een kwaliteit: elke bank had kennis van een sector. De ABN wist echt iets 
van internationaal ondernemen, Mees & Hoop zat in de handel, de Middenstandsbank 
wist toegevoegde waarde te leveren voor middenstanders. Door consolidatie zijn veel 
van die banken verdwenen. Maar opschaling draagt het risico van verschraling in zich. 
In die tijd was het balanstotaal van alle banken samen ongeveer even groot als het bruto 
nationaal product. Nu, in 2012, is het 3 ½ keer zo groot. Dat is internationaal gezien 
buitensporig. In de VS is het ongeveer de helft. Er zijn nog maar een paar enorme 
banken: Rabobank, ABN/AMRO en ING. De kleintjes vallen een voor een af.  
Vroeger waren banken ingesteld op het onderhouden van relaties. In de loop der jaren is 
dit omslagen naar transacties. De opdracht werd om zoveel mogelijk deals te sluiten. De 
bonuscultuur was het gevolg. Die nadruk op het sluiten van deals heeft tot de crisis 
geleid." 



 
Anno 2012: tijd voor verandering 
"De huidige schaal van banken is onhoudbaar. Grote banken moeten weer kleiner 
worden. We hebben diversiteit nodig. Dat is niet terug in de tijd, dat is vooruit, met de 
hulp van moderne technologie. In sommige gevallen is eenheid en samenwerking wel 
nuttig. Wij hadden in Nederland altijd een heel effectief betalingssysteem. Er was geen 
concurrentie en toch was het een van de beste systemen in Europa. Plots moest daar 
marktwerking in komen. Het is uit elkaar gehaald en ondergebracht in verschillende 
betaalsystemen. Het enige resultaat is dat het nu aantoonbaar duurder is geworden. 
Zo'n voorbeeld maakt duidelijk dat er plekken in de economie zijn waar de markt niet 
werkt. Dat je algemene nutsfuncties soms beter niet aan de markt kunt overlaten. 
De crisis heeft één ding duidelijk gemaakt. Namelijk dat niemand de stabiliteit van ons 
bankwezen op dit moment kan garanderen. De balans van de grootbanken is 3 ½ keer 
het nationaal product. De overheid kan dat niet overeind houden als het valt. Over het 
gevaar van die balans is voor de crisis nooit nagedacht.  
De focus op transacties in plaats van relaties heeft tot verarming geleid. In de landbouw 
gebeurt hetzelfde. Je kunt kunstmest gebruiken als hefboom om de productie tien keer 
zo hoog te maken, maar wat zijn de onderliggende waarden? Niks. De grond is niet tien 
keer zo vruchtbaar geworden. De productiestijging is hol. Dus stort het op zeker 
moment in. Je geeft een boost aan je productie, maar de prijs betaal je later, omdat solide 
waarden eronder ontbreken. Het product heeft minder voedingswaarde en de grond 
raakt uitgeput. Alle weerbaarheid is weg. 
Waar moet de verandering vandaan komen? We moeten niet teveel verwachten van de 
grootbanken. De echte verandering zal moeten komen van nieuwe banken en van een 
nieuwe generatie bankiers. De kredietverlening van banken loopt terug en dat moet ook. 
Die factor 3 ½ is veel te groot. Maar er is een groot vraagteken: hoe financier je de 
kleinschalige economie zonder vast te lopen in grootschalige regelgeving? De banken 
hebben alles opgeschaald. De enige manier om het midden‐ en kleinbedrijf nog te 
financieren is zorgen dat er nieuwe systemen ontstaan, zoals de kredietunies." 
 
Het bankwezen over 30 jaar 
"Hoe zie ik het bankwezen over 30 jaar? Je moet dan kijken naar het betalingsverkeer, 
het sparen en lenen, de beurs en de financiering van overheden.  
Ik verwacht dat het betalingsverkeer over dertig jaar goed is geregeld. We moeten er 
weer een efficiënte nutsfunctie van maken. Als we de kraan opendraaien, willen we 
gewoon schoon water. Je wilt niet dat waterbedrijven zich gaan profileren met hun 
water en dat geldt ook voor betalingsverkeer.  
Het sparen en lenen gebeurt over dertig jaar bewuster. De banken moeten weer 
sectorkennis gaan toevoegen en een breed veld van banken creëren. Consumenten 
moeten zich ervan bewust worden dat ze met de keuze van hun spaarbank invloed 
uitoefenen op de economie. Dat ze met hun kapitaal kunnen meesturen en meebeslissen. 
Hoe ziet de beurs eruit over 30 jaar? Ik verwacht dat hij er niet meer zal zijn. De beurs is 
te eendimensionaal om de vraag te bedienen. De regelgeving probeert nu alles via 
beurzen te regelen. Als je maar alles via de beurs doet, zou je als bedrijf je kapitaal 
geobjectiveerd hebben. Dat is een schijnwereld. Het moet duidelijk worden dat de 
beurskoers niet de maat der dingen is. 60% van de beurstransacties is 
computergestuurd om kleine koersverschillen af te romen. Dat heeft niets te maken met 
het investeren in bedrijven. 



Wie financiert over dertig jaar de overheden? De vraag is of een overheid wel schuld via 
banken kan hebben. De overheidsfinanciën kan je niet vergelijken met een 
huishoudboekje. De regelgeving eist nu dat banken een deel van hun geld in 
staatsobligaties steken. Daarbij maken de regels geen onderscheid tussen landen. 
Inmiddels is wel duidelijk dat Griekse en Nederlands obligaties niet hetzelfde zijn. Het 
systeem werkt niet, obligaties zijn géén veilige haven. Je moet dat niet meer mengen: de 
overheid moet door de centrale bank gefinancierd worden en niet door de private 
sector. Het liquiditeitsoverschot van banken moet bij de centrale bank of andere banken 
geparkeerd worden, niet bij overheden. 
Samenvattend denk ik dat de financiële wereld er over 30 jaar anders uit ziet. We zullen 
nog door vele crisissen gaan. De relatie moet weer centraal komen te staan, in plaats van 
de transactie. Grootschaligheid is een doodlopende weg, zowel in het bankwezen als in 
de landbouw." 
 
Ewald Engelen: "De bank van de toekomst is een bescheiden bank" 
"Ik ben het met veel punten van Peter Blom eens. Het in de lucht houden van "too big to 
fail" banken moet stoppen. We hoeven de banken niet op te splitsen, er moet gewoon 
een plafond komen voor de balansen. Want als het mis gaat, zullen de belastingbetalers 
hun portemonnee moeten trekken. De banken moeten losgetrokken worden van de 
overheid, zodat ze failliet kunnen gaan indien nodig. Het huidige systeem is verkapt 
socialisme, waarbij de bankiers alle voordeel plukken, en wij het verlies." 
 
De Franse en Britse Verlichting: overmoed vs. voorzichtigheid 
"In mijn opleiding als filosoof heb ik altijd geleerd dat er verschillende Verlichtingen zijn 
geweest: een Italiaanse, een Franse, een Duitse, een Britse en een Nederlandse. En er 
was een diepe kloof tussen de Franse Verlichting enerzijds en de Brits/Schotse 
Verlichting anderzijds. De Franse verlichters dachten dat de sociale werkelijkheid 
rationeel geordend kan worden. De Schotten waren van mening dat de causale relaties 
zeer complex zijn en dat het menselijke kenvermogen ontoereikend is om de 
consequenties van zijn handelen op de lange termijn te overzien. Je ziet deze 
tegenstelling nog steeds terug in het hedendaags beleid. Frankrijk is erg geneigd om 
grote projecten te ondernemen. Het hele euro‐project van Jacques Delors is typisch een 
product van de Franse traditie. Terwijl John Maynard Keynes, uit de Schotse traditie, ons 
waarschuwt voor onverwachte effecten van ons handelen, waardoor je behoedzaam 
moet zijn met grote projecten. 
Keynes vond een gelijkgestemde geest in de Amerikaanse econoom Frank Knight, en ze 
schreven een tractaat waarin ze risico en onzekerheid tegenover elkaar zetten. (Risk, 
uncertainty and Profit, Frank Knight) Knight spreekt over risico wanneer je de kansen 
kunt berekenen. In dat geval kan je nauwkeurig anticiperen. Bij onzekerheid zijn er 
teveel variabelen om de kans op mislukking of succes te berekenen, en kun je in feite 
geen rationele keuzes meer maken.  De Fransen houden geen enkele rekening met het 
verschijnsel onzekerheid en denken dat alles rationeel te bepalen is." 
 
De bankiers klooiden maar wat aan 
"Je ziet dat het economische beleid van de afgelopen 15 jaar volledig gestoeld is op de 
Franse school. De aanname van rationaliteit heeft de crisis mogelijk gemaakt. De 
financiële instellingen gebruikten risico‐managementmodellen en dachten dat ze precies 
wisten waar de risico’s zaten. Ze waren echter zelf de controleurs van hun eigen 
modellen. Ze dachten: "Wij hebben weliswaar 2 ½ keer het BNP op onze balans staan, 



maar we weten precies hoe we dat kunnen managen." In 2008 is gebleken dat dit totale 
onzin was.  
Vroeger was ik altijd erg geïntimideerd door de banken langs de Amsterdamse Noord‐
Zuidas. Als ik er nu langs fiets, kan ik een zacht gegrinnik niet onderdrukken. De 
bankiers staan nu zonder kleren, ze zijn naakt. De bank van de toekomst moet 
accepteren dat we niet alles weten, dat we maar wat aanklooien. Juist de bankiers 
klooiden maar wat aan. Dat roept wel de vraag op waarom deze mensen zo veel moesten 
verdienen. En waarom de politiek zich zo door de banken laat gijzelen. De bank van de 
toekomst is een bescheiden bank. Een bank die erkent dat er veel meer variabelen in het 
risicomanagement schuilen dan je ooit kunt opnemen in je modellen." 
 
We hebben waardesystemen nodig 
"De socioloog Max Weber maakt in zijn meesterwerk Wirtschaft und Gesellsschaft 
onderscheid tussen de verschillende redenen waarom mensen handelen: doelratio, 
waarderatio, affecten en gewoontes. Hij maakt duidelijk dat mensen niet alleen handelen 
op basis van rationele doelen, maar ook op basis van affecten en gewoontes. Dat geldt 
ook voor bankiers. Wij hebben echter bankiers met bonussen gekweekt die alleen keken 
naar instrumentele rationaliteit. We moeten terug naar waardesystemen waarbij we 
dingen zo goed mogelijk willen doen. We hebben andere bankiers nodig, meer 
bescheiden banken, en een besef van de beperktheid van risicomanagementmodellen." 
 
 
Zaaldiscussie over "De bankier" 
 
Felix Rottenberg begint de zaaldiscussie met het voorstel om een nieuwe kredietunie op 
te zetten voor het melkveebedrijf in Harlingen. In de pauze kan iedereen die iets wil 
bijdragen, aanschuiven. In de pauze komt een groep van zo'n 15 mensen bijeen om te 
kijken of ze het bedrijf kunnen helpen en wordt er een tweede bijeenkomst gepland op 
het bedrijf, om tot nieuwe financieringsmodellen te komen met directe betrokkenheid 
van burgers.  
 
De nieuwe bank / de nieuwe bankier 
 
Peter Blom:  "Een kredietunie is een interessante optie om bedrijven te financieren. Als 
je een kredietunie opzet, moet je oppassen dat je niet boven de 50, 60 mensen komt. 
Boven de 100 komt er iets van een systeem in en ga je grote risico’s lopen. Dan word je 
een bank en krijg je te maken met eindeloze regulatie. Na de crisis zagen de politici de 
grote balken niet en de splinters wel. Voor die splinters kwamen er telkens regels bij. 
Politici leven bij meer regels. De coöperatieve banken in Duitsland zijn een goed 
voorbeeld van hoe het wel kan. Ze hebben een gemeenschappelijk garantiefonds maar 
ze kunnen op lokaal niveau belissen wat ze doen. Het zou fantastisch zijn als dat weer 
terug komt in Nederland." 
 
Jos de Putter, VPRO: "Ik constateer begripsverwarring tussen bank en bankier. Er wordt 
hier gepleit voor meer regionale binding en persoonlijke relaties, maar dat was in het 
verleden niet altijd een pretje. De ene Boerenleenbank was de andere niet. De ene 
persoon was de andere niet. Ik herinner me een van die bankrelaties in Zeeland, die 
kwam persoonlijk langs. Daarna hingen de boeren zich op. En dat doen ze niet zo snel in  
streng gereformeerde dorpen." 



"Misschien moet je niet vragen wat de bank van de toekomst is, maar wie de bankier van 
de toekomst is. In Amerika werden bankiers aangenomen op basis van de lengte van 
hun wijsvinger ten opzichte van hun ringvinger; dat verraadt testosteron. Maar 
inmiddels is bekend dat vrouwen hoger scoren bij beleggen, omdat ze meer 
risicomijdend gedrag vertonen. Kortom: de bankier van de toekomst is een vrouw." 
 
Deelnemer: "In het buitenland zijn er banken die experimenteren met crowd‐sourcen, 
waarbij ze ideeën van consumenten vragen en doorvoeren. Daarnaast zijn er op vele 
plekken experimenten met community currencies."  
 
 
Hoe kun je grote bedrijven via de beurs betrekken in de veranderingen? 
 
Floris Lambrechtsen, Double Dividend: "Veel ecologische en maatschappelijke 
problemen vinden niet meer op kleine schaal, maar op zeer grote schaal plaats. Die 
beursgenoteerde ondernemingen zijn de schaduw over alle kleinschalige oplossingen 
die wij hier vandaag bedenken. Hoe kunnen we beursgenoteerde ondernemingen ook in 
de verandering betrekken, ook via de beurzen? Hoe kun je grootschalige oplossingen 
implementeren?" 
 
Ewald Engelen: "Dat is geen makkelijke vraag. Unilever is zo'n duurzame omschakeling 
aan het maken. Ik wil niet af van grote ondernemingen, maar eens in de zoveel tijd moet 
ze de maat genomen worden. Vertegenwoordigen ze niet teveel marktmacht? Beurzen 
waren oorspronkelijk bedoeld als platforms waar verstrekkers  en vragers van kapitaal 
bij elkaar kwamen. Het is echter totaal verworden en geperverteerd."  
 
Peter Blom: "Een beursnotering helpt niet bij het opstellen van een langetermijnvisie. 
Indien een duurzaamheidsverhaal geen extra rendement oplevert, wordt het 
afgeschoten. De aandeelhouder denkt niet na over hoe bedrijf er over tien jaar uit ziet. 
Het bijsturen van ondernemingen lukt je niet via geanonimiseerde beurzen. Bij 
financiële instellingen is dat een extra groot gevaar. Ik denk dat banken niet 
beursgenoteerd moeten zijn. Ik kom steeds meer tot de conclusie dat de echte 
veranderingen bij ondernemingen niet via beleggers tot stand worden gebracht, maar 
via consumenten. Wij als duurzame beleggers proberen ook invloed uit te oefenen, maar 
de vraag van de consument is veel dwingender." 
 
Matthijs Bierman, Triodos Bank Nederland: "Ik zit maandag met ondernemers aan tafel, 
om te kijken of we een directe relatie tussen spaarders en ondernemers kunnen gaan 
aanbrengen. Het geld is dan ineens niet meer van de bank, maar van die spaarder. En het 
gaat niet naar een aandeel, maar naar een persoon. Dat heeft een direct effect op het 
verantwoordelijkheidsgevoel aan beide zijden." 
 
Wouter van der Weijden,  Stichting CLM: "We moeten ook naar de pensioenfondsen 
kijken.  De anonimisering is daar heel ver doorgevoerd. Het geld wordt daar vaak belegd 
in Verweggistan‐casino's." 
 
Marleen Janssen Groesbeek, Eumedion: "We hebben onszelf aangedaan dat 
pensioenfondsen anoniem zijn. In de jaren '80 heeft de politiek de pensioenfondsen aan 
elkaar gekoppeld."   



 
Ewald Engelen: "Je kunt pensioenfondsen dwingen om rekening te houden met 
maatschappelijke belangen en om transparanter te worden. Veel pensioenfondsen zijn 
hun portfolio's al aan het verversen. Als je de hele beleggingsketen doorloopt, heb je een 
uitstekend instrument om bij te sturen." 
 
 
 
 

 
 
 
 



Deel 3: De burger 
 
Na het diner en rondleidingen over Zonnehoeve vindt 's avonds het derde deel van de 
denksessie plaats. Als voorbereiding op dit laatste deel is aan alle deelnemers gevraagd 
om van te voren korte tafelgesprekken te voeren. Daarbij moesten per tafel een stuk of 
drie kwesties worden genoteerd, die worden meegenomen in het laatste deel van de 
dag.  
 
Damaris Matthijsen 
Felix Rottenberg introduceert Damaris Matthijsen, die als burger de beweging Economy 
Transformers opzette (www.economytransformers.com). Dit is inmiddels een groep van 
zo'n 500 mensen, die samen vorm en inhoud willen geven aan een nieuwe economie. 
Rottenberg stelt dat er een grote behoefte aan een transitie op meerdere terreinen is. 
Hoe kunnen gezondheidszorg, onderwijs en landbouw aan elkaar gekoppeld worden in 
de transitie naar een nieuwe economie?  
 

 
 
 
Damaris Matthijsen: "De transitie begint bij de burger, het individu. Het ligt bij elk van 
ons individueel om de transitie vorm te geven. In een van onze eerste bijeenkomsten 
hebben we gekeken naar 10 duurzame pioniers. We hebben ze helemaal gescreend en 
zijn tot de ontdekking gekomen dat die pioniers allemaal op dezelfde belangrijke 
aspecten transformatief bezig zijn." 
 
Een model om nieuwe initiatieven te beoordelen op hun transformatiekracht 
"Op basis daarvan hebben we een model met zes dimensies ontwikkeld, waarmee je heel 
snel kan zien of een nieuw initiatief neerkomt op oude wijn in nieuwe zakken, of een 
echte verandering betekent. Ook op Zonnehoeve zijn al die zes dimensies van 
verandering terug te vinden. 



De eerste dimensie is: Identiteit, ofwel "Ik ben". Piet beschreef hoe Zonnehoeve een 
unieke eigen identiteit heeft ontwikkeld, waar de 8 ondernemers zich als individu mee 
verbinden. 
De tweede dimensie is: Dialoog. Klassieke marketing is éénrichtingsverkeer. Op 
Zonnehoeve heeft de marketing de vorm van een dialoog. Stakeholders worden 
uitgenodigd op het bedrijf en verbinden zich met het bedrijf vanuit vrijheid. 
De derde dimensie is: Eigendom. In Piets bedrijf wordt een constructie opgezet waarin 
het eigendom van het onroerend goed niet meer bij de ondernemers ligt. De 
ondernemer verbindt zich met het bedrijf vanuit identiteit en vakmanschap, in plaats 
van eigenaarschap. 
De vierde dimensie is: Organiseervormen. In het geval van Zonnehoeve worden 
belangrijke beslissingen collectief genomen. Een van de ondernemers beheert de 
bakkerij, maar hij beslist niet in zijn eentje. De winsten zijn collectief en worden 
collectief geïnvesteerd.  
De vijfde dimensie is: Waardebepaling. Dit is een economische dimensie, gaat over keten 
en prijsbepaling. Zonnehoeve is hiermee aan het worstelen. Hoe breng je een 
samenwerking tot stand waarin iedereen een eerlijke prijs krijgt? Dat is nog een 
zoektocht. 
De zesde dimensie is: Aarde. Die brengt ecologische principes in het systeem zoals 
diversiteit, de cyclus van dood en geboorte, en de menselijke maat.  
Dit model blijkt praktisch heel toepasbaar; je kunt heel snel als een soort quick‐scan 
nagaan of een bedrijf op al deze dimensies transformatief bezig is, en hoe de 
verschillende aspecten samenhangen." 
 
 

Zaaldiscussie over "De burger" 
 
Transitie: topdown gedreven, bottomup, of vanuit overheid? 
 
Felix Rottenberg: "In de tafelgesprekken kwam de volgende vraag meermaals naar 
voren. De transitie kan top‐down aangedreven worden, zoals bij Unilever die inzet op 
duurzaamheid, of bottom‐up, zoals bij Zonnehoeve; en de overheid kan ook invloed 
uitoefenen door middel van beleid. Waar liggen de beste kansen voor transitie?"  
 
Peter Blom: "Het is nooit of‐of. Ik heb zelf het gevoel dat we als Triodos Bank sterk 
bottom‐up werken. Maar naarmate je groter wordt, ga je ook kijken wat er top‐down 
nodig is om zaken te veranderen. Om het dicht bij onszelf te houden: we willen laten 
zien dat we een gezonde bank zijn, maar tegelijk willen we ook laten zien dat we samen 
met anderen op zoek gaan naar mogelijkheden om het financiële systeem te veranderen. 
Dat is een top‐down benadering, waarbij je op zoek gaat naar knoppen waar je aan kunt 
draaien. En meestal kun je dat niet alleen, maar moet je daar partners bij zoeken. Het 
Sustainable Finance Lab (www.sustainablefinancelab.nl) is daar een goed voorbeeld 
van."  
 
Ewald Engelen: "Ik proef in deze vraag een geloof in maakbaarheid. Wij geloven dat we 
transitie kunnen veroorzaken door strategieën na te jagen. Wel, zo werkt het niet. Het 
tot stand brengen van een paradigmawisseling kan je vergelijken met het boren door 
een enorm dikke taaie plank van conservatisme. De inspanning moet steeds worden 
hernieuwd, tot op zeker moment de boor door de plank schiet; en je kunt niet zeggen dat 



de persoon die op dat moment de boor vasthoudt, de held is. Nee, dat hebben we met z'n 
allen gedaan. Daarom zijn dit soort bijeenkomsten belangrijk."  
 
Wouter van der Weijden: "Ik wil wel even aandacht vragen voor het enorme belang van 
een goede aansturing uit de top, bijvoorbeeld de overheid. Als je aan de bovenkant heel 
slim aan de juiste knoppen draait, kun je veel meer bottom‐up werk mogelijk maken. 
Daarom kijk ik met grote bewondering naar het Duitse energiebeleid, waar ze nu 
lichtjaren voorlopen op Nederland."  
 
Ewald Engelen: "We hebben in Nederland een dysfunctioneel politiek stelsel. Als je 
denkt dat politieke kanalen voertuigen kunnen zijn voor verandering, kom je van een 
heel koude kermis thuis. Dat is niet de weg.  Wij moeten echt als geheime agenten van de 
verandering de maatschappij in en ons individuele bijdrage leveren."  
 
Manfred van Doorn, psychotherapeut en managementcoach: "We hebben een stip op de 
horizon nodig. Moeten we geen stelling nemen dat we een economie willen die niet op 
schulden is gebaseerd? Dat het fenomeen rente over 50 jaar afgeschaft moet zijn? We 
moeten met elkaar de moed hebben om een zekere radicaliteit in onze stellingen te 
plaatsen." 
 
Damaris Matthijsen: "Ik geloof erg in de S‐curves die bij verandering horen. De S‐curve 
van ons kapitalisme zit in de degeneratiefasie en dat betekent dat hij vanzelf implodeert. 
Daar moet je niet teveel aandacht aan geven, want dan vertraag je de implosie. Je zit nu 
in het begin van een nieuwe S‐curve en daarin moet je zoveel mogelijk diversiteit en 
pioniers toestaan. Niet nu al gaan bepalen wat werkt en niet werkt. Op een gegeven 
moment merk je dan wel wat de nieuwe golf is die je kunt gaan berijden."  
 
De economie moet weer in dienst staan van de mens, i.p.v. andersom 
 
Piet van IJzendoorn: "De economie zou weer een economie moeten zijn die dienend voor 
de mens is. Een economie van geven. Peter Kropotkin wees er al op dat de lol van het 
leven meer zit in geven dan in nemen. In ieder mens zitten een altruïstische en een 
egoïstische kant. Als die altruïstische kant meer kans krijgt om zich te ontwikkelen, 
ontstaat er veel meer levensplezier en wijsheid. Dan krijg je een hele omkering van het 
economisch systeem. Je kunt dit top down stimuleren met verschillende maatregelen: 
door regeneratie van de bodem en andere productiemiddelen te belonen, door de 
grondgebonden regionale landbouw te ondersteunen, en met een verbod op 
geïmporteerd veevoer. De reële economie wordt dan leidend en de virtuele financiële 
wereld wordt afgebouwd. We moeten toe naar een economie waarin je geen geld met 
geld verdient, maar met een productie die in dienst staat van menselijke waarden."  
 
Aansluiting zoeken bij de omgeving 
 
Felix Rottenberg: "Piet, toen je hier dertig jaar geleden begon, wilde je ontwikkelen op 
een schaal die herkenbaar was voor de conventionele boeren in de buurt. Dat vond ik 
een prachtig gegeven. Je wilde je niet afzonderen, maar juist inpassen in de context, 
zodat andere boeren zich op den duur aansloten. Bijna twee miljoen mensen zijn in 
Nederland bezig met duurzaamheid. Als je dat kunt mobiliseren, zijn daar werelden te 
winnen." 



 
Piet van IJzendoorn: "Ja, we wilden iets creëren waarbij een toekomst mogelijk werd. In 
het begin zaten die boeren alleen te kijken hoe het fout zou lopen en wanneer. Het eerste 
respect ontstond na een jaar of drie. Na tien jaar was het al zover dat heel veel mensen 
omgeschakeld waren en dat we niet meer alleen boeren, maar ook burgers en 
overheden over de vloer kregen. Hier heb ik aan overgehouden dat je heel erg moet 
vasthouden aan je eigen inzichten en manier van handelen." 
 
Damaris Mathijssen: "Het in gang brengen van verandering in je omgeving vraagt om 
persoonlijk leiderschap. Je eigen pad volgen. We spraken een keer een  wetenschapper 
op de VU. Die wilde meer multidisciplinair werken, maar dat leek onmogelijk. Op zeker 
moment is ze opgestaan en toen bleek dat de helft van haar faculteit het ook wilde."  
 
Peter Blom: "Je moet ook de juist gremia uitzoeken om je invloed uit te oefenen. Dat kan 
niet overal. Ik zit bijvoorbeeld in de Nederlandse Vereniging van Banken, waar ik in het 
het bestuur zit namens de kleine banken. Zij geloven nog oprecht in de het paradigma 
waar we vandaan komen. Je kunt daar alleen kleine stapjes zetten.  In de Global Alliance 
for Banking on Values (www.gabv.org) waar ik ook in het bestuur zit kunnen we een 
veel agenderender rol vervullen. Nu we dat met 20 duurzame banken wereldwijd doen, 
ziet men dat er iets groters achter zit. Dit soort banken maken een beter rendement, 
hebben een betere solvabiliteit, en een groter deel van het spaargeld komt echt in de 
reële economie terecht. Dat maakt iets los bij de oude grootbanken." 
 
 
Nu is het juiste moment voor verandering 
 
Ewald Engelen: "Wij hebben het geluk dat de heersende machten hun uiterste best doen 
om zoveel mogelijk kansen voor transitie te genereren: de eurocrisis, een dysfunctioneel 
politiek systeem, een ecologische crisis die alleen groter en dieper wordt, een financiële 
crisis die steeds opnieuw voeding levert aan iedereen die het huidige bancaire stelsel op 
de schop wil. Je denkt even dat de rust is wedergekeerd, en dan blijkt weer dat de 
banken jarenlang het basisrentetarief hebben gemanipuleerd in hun voordeel. Ze liggen 
als sinds 2008 onder vuur; je zou denken dat ze een beetje voorzichtiger zijn geworden 
maar nee, ze werpen telkens opnieuw schandalen op. De heersende machten geven ons 
continu kansen; laten we ze bij de hoorns vatten!" 
 
 
Afsluiting: Wat heeft je tijdens deze denksessie het meest getriggerd? 
 
Damaris Matthijsen: "Het vraagstuk van de eerlijke prijs voor Piet. De waardebepaling. 
Een eerlijke samenwerking in de keten staat haaks op het concurrentiedogma waar we 
nu collectief in gevangen zitten. We moeten van concurrentie naar samenwerking in de 
keten."  
 
Peter Blom: "Het dilemma van de Schotse vs de Franse Verlichting. Die twee 
Verlichtingen leven allebei in ons. Hoe dwing je verandering af zonder dat je in een 
maakbaarheidsvalkuil stapt? Iets anders wat mij triggert, is de vraag hoe we ons credo 
"Iedereen is een bankier" meer handen en voeten kunnen geven. Het is makkelijk om 



tegen de grote banken aan te trappen, maar hoe kunnen we zorgen dat bankieren 
horizontaler wordt? Ik heb het gevoel dat daar nog heel veel transformatiekracht zit." 
 
Martijn Lampert, Motivaction: "In onze onderzoeken zie je dat het draagvlak in de 
bevolking voor verandering heel erg aan het groeien is. We zien een roep om meer 
moraliteit. Ook bij de nieuwe conservatieven, de mensen die aan de macht zijn. Toch 
gaat de verandering erg traag, doordat veel bestuurders vastzitten in hun rol van 
superambtenaar. We moeten voor onze besturen actief op zoek gaan naar andere 
bestuursstijlen." 
 
Ewald Engelen: "In de boeken van John le Carré kom je heel veel eenzame spionnen 
tegen. Ik voel me soms ook een spion voor de nieuwe economie. Ik vond deze dag erg 
leuk omdat ik erachter kwam dat er vele medespionnen met mij zijn. Wat ik meeneem: 
ik wil gaan onderzoeken hoe het komt dat de voedselproductienetwerken in 
verschillende Europese lidstaten zo verschillend van karakter en schaal zijn."  
 
Erik van Praag, schrijver en managementcoach: "Ik ben vandaag het meest getroffen 
door de opmerking van Ewald over de aanmatigheid van de Franse Verlichting. Dat is 
hoogmoed, hubris. Wij hebben het hier over bewustwording, dus we hebben allemaal 
wel een klap van die molen van de hubris te pakken. Als ik zoek naar verandering, moet 
ik beginnen naar mezelf te kijken. Daarnaast is het belangrijk om met anderen te delen. 
Anders word je op jezelf teruggeworpen, en dan ga je ofwel doemdenken, ofwel 
relativeren." 
 
Felix Rottenberg: "Aan Piet van IJzendoorn het laatste woord." 
 
Piet van IJzendoorn: "Ik wil jullie ontzettend hartelijk danken voor je aanwezigheid. Dat 
geeft ons het gevoel dat we niet alleen zijn, maar dat er heel veel mensen zijn die ons 
steunen. Al die beetjes tellen. Er komt een moment dat we door die dikke plank, waar 
Ewald over sprak, heen gaan. Geluk is niet te koop. Geluk ontstaat wanneer mensen iets 
in hun leven kunnen doen wat zinvol voor hunzelf is én voor een ander. Ik hoop dat 
Zonnehoeve een setting is waar dat kan gebeuren. Op dezelfde manier kunnen we 
ruimte scheppen in de samenleving, om die ervaring van zingeving aan iedereen te 
schenken." 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