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Voorwoord

Ik probeer mij te verplaatsen in de gedachten van een goedbedoelende burger, ambtenaar of minister. Zij zullen mjjn tekst 
met gemengde gevoelens lezen. Zij zullen misschien zeggen dat een alternatief helemaal niet nodig is en dat dit een teken van 
wantrouwen is. Alles gaat immers de goede kant op en we moeten er samen uitkomen.

30 jaar geleden constateerde ik voor het eerst een vrij fundamenteel probleem van een top-down bestuur, uitgevoerd door 
mensen die inhoudelijk niet op de hoogte zijn en die het geheel niet overzien. Alles is opgedeeld in kleine hokjes en niemand 
is in staat om een werkelijke vernieuwing door te voeren. Ik voel het als een plicht om op zijn minst een voorstel voor een 
alternatief  te doen.

Los van de Coronacrisis gaat het niet goed met de mensheid. Er is een gebrek aan zingeving en alles wordt steeds  virtueler 
en individualistischer. De kloof tussen arm en rijk groeit. We worden steeds ongezonder, zowel mentaal als fysiek. We leven 
in een goedkope weggooimaatschappij en bijna alles wat we doen is op de één of andere manier vervuilend.  Mijn plan is 
bedoeld om ook al deze problemen aan te pakken.

De spreekwoordelijke druppel is voor mij de ‘coronapas’. De overheid laat nu heel duidelijk zien hoe de vlag ervoor staat. 
Men drukt een beleid erdoor. Zonder debat of wetenschappelijke argumenten. In Nederland bepalen slechts 10 personen wat 
de waarheid is en wat er moet gebeuren. Duizenden artsen en wetenschappers worden genegeerd en weggezet als antivax.

Ik kijk ver voor uit en omdat ik dit al mij hele leven doe, begin ik patronen te herkennen. Deze patronen maken het mogelijk om 
een toekomst te zien. Waarschijnlijk gaat het langzaam deze kant op en alleen als je het eindoel kent kun je overeenkomsten 
zien in schijnbaar willekeurige gebeurtenissen.

Het is niet meer mogelijk om op een objectieve manier met mensen in gesprek te gaan. De mening van veel mensen is 
uitsluitend gebaseerd op informatie van televisie en kranten. Ik ben gestopt om uit te leggen wat ik denk om de simpele reden 
dat een goede onderbouwing van mijn verhaal uren in beslag neemt en dat mensen vervolgens denken dat ik gek ben. Als ik 
een korte uitleg geef, dan ben ik een complotdenker. Een inhoudelijke reactie op mijn verhaal ontbreekt. Verder ontstaat er 
groepsvorming, die doet denken aan een religie. Compleet met rituelen en heilige geschriften. Ketters worden beschimpt en 
buitengesloten.

Met mijn tekst wil ik het dan ook vooral hebben over een oplossing. Iets wat concreet en haalbaar is. Ik presenteer dit wel in 
een context van een mogelijke wereldwijde agenda. Deze agenda is geen theorie. Het verhaal is volledig uitgewerkt en men 
gaat er van uit dat het geaccepteerd zal worden, omdat er geen alternatief is.

Deze tekst is een eerste versie. Er ontbreekt nog heel veel en hier en daar staan dingen dubbel genoemd en sommige stukken 
zijn nog niet af. Laat van je horen als je mee wilt denken.
Op internet heb ik de nu volgende tekst ook neergezet om lokaal te gaan werken aan een economie die kan functioneren 
zonder euro’s. www.oikoslibre.org/ristrilin-fr.pdf
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In het kort

We hebben een manier nodig om waarde op te slaan en uit te wisselen, zonder daarbij euro’s te gebruiken. Ik stel 3 manieren 
voor om dit te doen. Het belangijkste op de korte termijn is ervaring op doen op kleine schaal om systemen van uitwisseling te 
testen en te verbeteren. Ik heb geprobeerd om mijn voorstel zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Vandaar dat de tekst nogal 
lang geworden is. Als je niet de tijd vindt om dit allemaal te lezen kun je ook langs komen in de ruimte naast de Silo. Iedere 
vrijdag van 19.00 tot 21.00 is er een bijeenkomst voor eigenwijze pioniers die een nieuwe samenleving vorm willen geven. 
Ik heb deze tekst geschreven om heel veel zaken te noemen en om de discussie op gang te brengen. Misschien ontstaan er 
wel meerdere verschillende visies om de maatschappij van de toekomst in te richten. We zouden deze modellen naast elkaar 
uit kunnen werken en in praktijk brengen. Wel denk ik dat het goed is om bij iedere ‘module’ in de maatschappij een soort 
aansluitstekker te ontwerpen, zodat we de verschillende samenlevingsvormen op elkaar aan kunnen sluiten. 

Ristrilin is een ontwerp voor een samenleving van de toekomst. De samenleving is opgebouwd uit Ecoregio’s. Dit zijn 
economische regio’s met een ecologische basis.  Deze regio’s kunnen verschillend zijn in afmeting en starten parallel aan de 
huidige samenleving. De regio kan starten met een netwerk van mensen die besluiten om samen te gaan werken zonder een 
leidende rol voor de overheid. Door alles kleinschaliger en regionaler te laten functioneren kan de maatschappij effectiever, 
duurzamer en weerbaarder worden. Het is niet zo dat de ecoregio’s de bestaande samenleving volledig gaan vervangen. 
Zie een Ecoregio als een extra laag. Je zou het ook kunnen zien als een vangnet of reddingsboot. Binnen de Ecoregio zou 
een cooperatie de motor kunnen zijn van de lokale economie. Ik stel voor om in plaats van coöperatie het woord Oikos te 
gebruiken. Ristrilin wordt hierdoor wat minder een bedrijf.

De onderliggende waarde voor de lokale munteenheid wordt gevormd door de waardevaste beleggingen binnen de Oikos. 
Denk bij waarde niet aan goud en dure dingen. Denk bij waarde aan het vermogen om eerste levensbehoeften zelf te 
produceren. Op het moment dat je geld koppelt aan een lokale productie, ben je er dus zeker van dat je iets kunt kopen 
voor je geld. Door bijvoorbeeld productiemiddelen te gebruiken als waardevaste belegging kan er een transformatie op gang 
komen. Een transitie van een anonieme consumenten wegwerpmaatschappij, naar een maatschappij van betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid. 

Een belangrijk onderdeel is het activeren van zoveel mogelijk handen en het omvormen van een consumenten maatschappij 
naar een maatschappij waar iedereen producent is. Denk daarbij aan gepensioneerden en jongeren, maar ook aan mensen 
die hun gezondheid belangrijker vinden dan hun werk in de slavenmaatschappij. We zullen iedereen nodig hebben, want 
we gaan alles zelf doen. We gaan geen kopie maken van de oude maatschappij. Dit is een kans om het voor het eerst in de 
menselijke geschiedenis goed aan te pakken.

De cooperatie heeft een minimaal aantal spelregels. Het doel van de spelregels is bloei en zelforganisatie. De spelregels 
vormen de basis voor 3 manieren van uitwisselen van goederen en diensten, zonder dat daarbij euro’s nodig zijn.
Ruilen of lenen is een belangrijke basis. Effectiviteit en toegankelijkheid zijn hierbij belangrijk. Verder is er een soort 
puntensysteem zonder waarde, dat ik de ‘Frey’ genoemd heb en tot slot is er een lokale munteenheid met waarde. Deze 
munteenheid is de Franc.  De waarde van de Franc is die van de vroegere franse Franc.  De theoretische waarde van de Frey is 
gelijk hieraan. Het is de bedoeling dat de Franc waardevast is. Er is geen koppeling met de waarde van de euro.  

Een belangrijke motor voor de lokale economie is ecologisch en duurzaam toerisme. Verder is het goed om overschotten om 
te zetten in een waardevaste beleggingen. Kunst, architectuur en cultuur spelen hierbij een belangrijke rol. Dit is vervolgens 
weer interessant voor toeristen. Het doel is voor mij om de ecologische transitie vorm te geven en dit hele proces als 
toeristische attractie te zien.  Ecodisney!
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Waarom ?

Er zijn 17 global sustainable development goals. Alle regeringen van de wereld werken mee aan het bereiken van deze doelen.  
Op zich is dit een goede ontwikkeling. De vraag is hoe men deze doelen wil bereiken. Het antwoord hierop lijkt te zijn dat 
de westerse economiën langzaam afgeremd worden.  Verder zal via inflatie de westerse economie verder worden uitgehold. 
Ondertussen liggen de plannen voor de ‘Great Reset’ klaar. Het zal hierbij vooral om een financieële reset gaan. Contant geld 
wordt afgeschaft en je kunt alleen nog betalen als je vaccinatiestatus op orde is.

De beste manier om ons voor te bereiden op deze ‘great reset’ is door zelf een plan te hebben voor onze eigen ‘small reset‘. 
Als wij geen volwaardig alternatief hebben is er niets te kiezen. Terug naar vroeger is geen optie. Alle politici zijn of volledig 
incompetent, of totaal corrupt. De 2030 agenda is op zich een goed initiatief. De agenda heeft een heel problematisch kant en 
dat is dat men suggereert dat de urgentie van de agenda een argument is om de democratie af te schaffen.  De demissionair 
minister president van Nederland citeerde onlangs het volgende van Abraham Kuypers:

“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan de Staat nooit medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, 
die, in zonde en zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor.”

Wat Kuypers bedoelde is dat wanneer je een overheid hebt die te ver gaat, dan zijn de burgers daaraan schuldig, want zij 
hadden het nooit zover mogen laten komen. Je kunt dan ook niet de staat aansprakelijk stellen, want je bent zelf in gebreke 
gebleven door dit te tolereren. Het is je burgerplicht je vrijheid te beschermen en als je dat niet doet dan zijn de gevolgen je 
eigen schuld en niet die van de dader. Als je weet dat regelingen en wetten van een overheid niet juist zijn, dan is het je morele 
plicht om die niet te gehoorzamen en weerstand te bieden aan een tirannieke overheid. Niet alleen dacht Kuypers daar zo 
over, maar bijvoorbeeld ook de Amerikaanse president Thomas Jefferson.

Ik merk dat het de mensen zelf zijn die elkaar controleren. Er is een tweedeling in de maatschappij aan het ontstaan. Dit kan 
ook als positief worden gezien, omdat veel mensen nu worden gewongen om keuzes te maken. Als je je laat vaccineren uit 
angst of om niets te hoeven veranderen in je leven, dan moet je je realiseren dat het niet stopt bij 2 injecties. Je zult meerdere 
keren per jaar een injectie moeten halen om up to date te blijven.

Het doel is om zelf een duurzame en autonome samenleving op te zetten. De regeringen van de wereld hebben niets gedaan. 
De voorstellen om energie op te wekken met zonnepanelen en windturbines zijn niet realistisch.  Electrische auto’s zijn 
absoluut geen oplossing. Het grootste probleem is het afval. Het belangrijkste doel voor onze nieuwe samenleving is om 
te stoppen met dingen weg te gooien. We zullen zelf met een voorstel moeten komen dat voldoet aan alle punten van 
de ‘sustainable development goals’ terwijl wij zelf de regie blijven houden.  Het belangrijkste is de opzet van een lokale 
economie. Onze eigen éénzijdige Green Deal. 

Ga ervanuit dat er wordt aangestuurd op een puinhoop. Als oplossing zal het plan van het WEF komen. Kijk eens op de site 
we-forum.org en meld je gratis aan. Je kunt dan het hele plan lezen. Als dit je een goed plan lijkt, dan hoef je niets te doen.  
Als je vrijheid en individueel recht je lief zijn, dan is het verstandig om na te denken over een alternatief.

Schuld als percentage van het GDP in Frankrijk

ristrilin@oikoslibre.org
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We zullen alles, maar dan ook echt alles, zelf moeten regelen.

   Vergeet evolutie.
Iets gaat nooit ‘per ongeluk’ goed.
Zonder bewuste aandacht is er uitsluitend verval en misbruik.
We zullen onze aandacht bewust moeten richten op wat we willen.

Daarbij moeten we realistisch zijn en niet vergeten dat een auto zonder motor 
niet werkt en een boot met een lek zinkt.

!

Het heeft geen zin om het in je eentje helemaal voor elkaar te hebben.
Iedereen moet het goed hebben in jou omgeving.
Voorkom dat je in een situatie komt dat de sterkste wint,
als je niet de sterkste bent.

  Vrijheid kan alleen bestaan als je onafhankelijk bent en je eigen keuzes kunt 
maken op basis van duidelijke informatie. Wat nu voor vrijheid door moet gaan 
is op zijn best een comfortabele slavernij.

“

   Als je geen alternatief hebt is er niets te kiezen

Je kunt je aandacht beter richten op het wegnemen van de oorzaken van de 
problemen dan alleen maar te reageren op de gevolgen.
Op het moment is het dweilen met de kraan open.

Stemmen op een persoon is als het uitschrijven van een blanco cheque.

   Als u geen belangstelling toont voor de zaken van uw regering, bent u gedoemd 
te leven onder het bewind van dwazen.“

!
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Randvoorwaarden

Activeer zoveel mogelijk handen met een systeem waarbij het loont als je hard werkt

Zorg dat niemand buiten de boot valt

Zorg voor zingeving en waardering voor iemands bijdrage

Werk aan een lokale en herkenbare cultuur

Organiseer een centrum voor uitwisseling.  zaden, een kantine. Een hart van de regio

Voorkom dat mensen van buiten de regio voor niets werken binnen de regio

Dit geldt ook voor goedkope producten van buiten de regio

Een systeem voor lokaal geld moet je ontwerpen en het moet vervolgens  beheerd worden

Voorkom fraude en diefstal.  Er is volledige transparantie

keep it simple, maar vermijd marginaliteit

Er wordt gestemd op anonieme voorstellen en niet op personen

Het dagelijks bestuur heeft geen beslissingsbevoegdheid. Het bestuur bestaat uit willekeurig gekozen inwoners.

Alleen als er een daadwerkelijk probleem is, dan is er pas behoefte aan regels

Er zijn geen wetten. Ieder geschil tussen 2 personen wordt per geval bekeken

Er zijn geen ambtenaren.  Alles is deeltijd en ad hoc

Er is absoluut geen basis inkomen

Iedereen is ondernemer en heeft meerdere bronnen van inkomsten

Er is geen voltijd onderwijs en onderwijs is toegankelijk voor alle leeftijden

Er is geen rente en verhuur is alleen mogelijk tegen kostprijs voor het onderhoud en afschrijving

De regio is een gebied rond Argentat met een diameter van ongeveer 14km

ristrilin@oikoslibre.org
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You never change things by fighting the existing reality.
To change something, build a new model that makes the existing model 
obsolete.
Buckminster Fuller

“

    Je start niet met eenvoud. Eenvoud is iets waar je op uit komt, nadat je alles 
wat overbodig is hebt achtergelaten.“

   Als je een put gaat graven als je huis in brand staat,
dan ben je te laat.
!
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SCIC

Ristrilin is een coöperatie in oprichting. Het doel van deze cooperatie is om een duidelijk kader te maken voor een lokale 
economie die in eerste instantie de garantie moet geven voor huisvesting en voedselvoorziening. De coöperatie krijgt de 
juridische vorm van een SCIC. Dat is een ‘Société Coopérative d’Intérêt Collectif’ De SCIC wordt ingericht als SA. Dat is ‘Société 
Anonyme’. Op deze manier kunnen er eindeloos veel aandeelhouders meedoen.  Het is de bedoeling dat de hele regio aandelen 
heeft in de coöperatie en via een rekening bij de coöperatie deel kan nemen aan de nieuwe economie. De coöperatie heeft de 
rol van een bank en wisselkantoor. Je kunt je aandelen omzetten naar euro’s en in de toekomst naar een wereldmunt. 

De onderliggende reden om een voorstel te schrijven voor de oprichting van een cooperatie is dat er nu vrij duidelijk begint 
te worden dat het huidige systeem aan vervanging toe is. Het is de bedoeling om parallel aan de huidige maatschappij op 
te starten. Langzaam maar zeker kunnen wij de overstap maken van een centraal georganiseerde economie naar een lokaal 
georganiseerde economie.

Een Oikos is een groep met een gemeenschappelijke boekhouding. In een Ecoregio kunnen meerdere Oikoi samenwerken. 
een individu kan bij meerder Oikoi horen. Een Oikos zou uit één persoon kunnen bestaan, maar ook uit 100.000 personen. 
Afhankelijk van de grootte is er meer specialisatie.
Een Oikos is een soort fundering en voorziet in de basisbehoeftes. Een Oikos zou een eco dorp kunnen zijn, een grote familie, 
een klooster of een commune. 

2 Doelen

Het eerste doel is zo simpel mogelijk starten om ervaring op te doen.  We gaan experimenteren met alternatieven voor 
transport, energie, economie.en bestuur. Een randvoorwaarde is een minimum aan regels.
Gewoontes doorbreken is wel het allerbelangrijkste.  Je consumptie delen door 10. Je verplaatsen zonder auto. Kleinere 
en verplaatsbare huizen. Een leven zonder euro’s te gebruiken. Een leven zonder electriciteit, internet en mobiel. Alles in 
het kader van duurzaamheid en het voorkomen van afhankelijkheid en crisisbestendigheid. dit werkt alleen als je werkelijk 
alles zelf kunt doen. Een, ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Concreet betekent dit dat we bijvoorbeeld aan een eigen 
energievoorziening moeten gaan werken. Tegelijkertijd zal de consumptie van energie met 90% gereduceerd moeten worden. 
Zolang alles nog ‘gewoon’ werkt kun je ervoor kiezen om het probleem van afhankelijkheid te negeren. Vergeet alleen niet dat 
experimenteren gewoon leuk is. Zeker als je dit kunt doen terwijl de maatschappij nog functioneert.
   
Het tweede doel is om voor de coöperatie een juridische vorm te kiezen en hiervoor statuten te schrijven. De juridische 
vorm moet het mogelijk maken om euro’s te beleggen in productiemiddelen, grondstoffen, cultureel erfgoed en grond. De 
waarde van de lokale munt is hier direct aan gekoppeld. Ik stel voor om op korte termijn al te gaan experimenteren met 
een puntensysteem als lokaal betaalmiddel. Er is alleen sprake van crisisbestendigheid als wij erin slagen om een werkend 
alternatief voor de euro te introduceren, in combinatie met een solide systeem om een euro’s om te zetten in een lokale 
productie. Het achterliggende doel is het aantrekken van investeerders. Een duidelijke juridische vorm en statuten die in 
detail het functioneren van de coöperatie beschrijven moeten de investeerder vertrouwen geven.

ristrilin@oikoslibre.org
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Wie kunnen er meedoen ?

Ik ben op zoek naar mensen die mee willen denken over alternatieven. Als je suggesties hebt voor het plan dat ik hier 
presenteer, laat me dat dan weten. Alle opmerkingen ga ik verwerken in een verbeterde en meer uitgewerkte versie. Je kunt 
ook een volledig ander voorstel doen. Ik zal dan mijn best doen om daar inhoudelijk op te reageren. 

De eerste groep die mee kan doen bestaat uit de bewoners van de regio. Producenten zouden kunnen beginnen om een klein 
deel van de productie aan te bieden voor betaling in een lokale munt.  Tegelijkertijd zullen consumenten iets op kleine schaal 
moeten gaan aanbieden, om zo ook producent te worden. Door waarde te gaan produceren kunnen zij gaan uitwisselen met 
andere kleinschalige producenten. De coöperatie zal bij de opstart een rol kunnen spelen om vraag en aanbod op elkaar af 
te stemmen.

Een tweede belangrijke groep is investeerders die hun geld waardevast willen beleggen. Voor dit geld worden met name 
materialen en productie middelen gekocht. De bewoners van de regio kunnen ook meedoen als investeerder door een klein 
bedrag in euro’s om te zetten in aandelen. Met deze aandelen kun je dingen kopen van de cooperatie. Je kunt ook in euro’s 
blijven betalen, want de cooperatie heeft ook onkosten in euro’s.

Een belangrijke groep voor de opzet van de regio zijn jongeren en mensen met vakkennis die geen geld hebben. Deze groep 
kan met de materialen die door de investeerders betaald zijn een productie opzetten. De vruchten van de productie kunnen 
door de aandeelhouders met aandelen worden betaald en daardoor wordt de nieuwe generatie ook aandeelhouder in de 
coöperatie.  Bij nieuwkomers is de kans aanwezig dat men mollen op de coöperatie afstuurt, die op subtiele wijze alles in het 
honderd laten lopen. Het is verstandig om in de statuten hier iets over te zeggen. Als de coöperatie een succes wordt, kun je 
er zeker van zijn dat de gevestigde orde het nodige zal ondernemen om het geheel te ondermijnen.

Hoe kun je meedoen ?

Je ondertekent een contract met alle spelregels van de cooperatie. Zie het begin als een gezelschapsspel. Er wordt dan in de 
boekhouding van de cooperatie een rekening geopend met een saldo in Francs, Freys en aandelen.
Vervolgens ontvang je een uniek boekje om de transacties bij te houden.  Je kunt alleen betalen of ontvangen van iemand die 
voor de transactie hetzelfde boekje gebruikt als kenmerk dat deze persoon een rekening bij dezelfde cooperatie heeft. Het 
belangrijkste wapen tegen fraude is er voor te zorgen dat je de mensen kent aan wie jij betaalt of dat er een manier is om te 
controleren dat zij zijn wie zij zijn.  

Als identiteit gebruik je een fictieve naam. Deze naam is tijdens het maken in het transactie papier opgenomen. Het is 
belangrijk dat er geen transactiepapieren zonder namen op voorraad zijn en dat het aanbrengen van de naam op zich niet te 
vervalsen is.  Het hele idee van een ander naam is dat je een rollenspel gaat spelen en dat je deelneemt als iemand anders, 
buiten de maatschappij. Het doel van dit spel is ook om te gaan experimenteren met volledige duurzaamheid. Je gaat het spel 
spelen als iemand die je zou willen zijn. 

Het is lastig om gestolen Francs buiten de cooperatie te krijgen. Diefstal zal eerder gebeuren door iets te kopen met een 
gestolen of vervalst transactiepapier. De dief heeft dan geen rekening bij de cooperatie of een rekening onder een andere 
naam. Bij optellen van alle saldo’s zal dit bedrag ontbreken en de verkoper moet betalen.
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betalen zonder euro’s

Iedere transactie is in feite een verandering in de boekhouding van de cooperatie. Om te voorkomen dat iemand anders al 
jou transacties moet bijhouden, doe je dit zelf. Om fouten en fraude te voorkomen wordt er een aantal controles ingebouwd.       

Als je iemand wilt betalen heb je van deze persoon een transactiepapier nodig. Als je bijvoorbeeld 100 Franc wilt betalen vul 
je op jou papier -100 en op het papier van degene aan wie je betaald komt +100. Bij de transactie schrijf je de naam op van 
de persoon, de datum en het nummer van het papier waarop de tegenboeking gedaan is.

Aan het eind van ieder seizoen worden alle eindsaldo’s opgeteld en dit moet samen 0 zijn in het geval van de Frey en het moet 
overeenkomen met de hoeveeelheid geld die in omloop is gebracht in het geval van de Franc.

Als er een afwijking is, dan zijn er dus fouten gemaakt of er is iemand niet eerlijk geweest.  Met een publieke stemming moet 
bepaald worden hoe groot de fout mag zijn en wat er gedaan wordt als deze marge wordt overschreden. Als uitgangspunt 
is er een foutmarge van 1%.  Bij overschrijding worden alle transacties in de computer gezet. De tijd die hiervoor nodig is zal 
naar verhouding worden doorberekend aan degenen die fouten in hun saldo hebben. Om te voorkomen dat één persoon 
moet opdraaien voor het opnieuw optellen van alle saldo’s is het een idee dat iedereen zelf aan het einde van een seizoen de 
transacties in de computer zet. Om te voorkomen dat er teveel kleine transacties zijn is het handig om bij winkels waar je vaak 
komt te werken met een rekening die per maand wordt betaald. Voor kleine bedragen zullen er munten in omloop worden 
gebracht. er is een munt van 1 F en van 10 F. Dit is 15 ct en 1.50 euro, zolang de euro nog iets waard is.

Ik wil voorkomen dat het systeem niet werkt als er geen computers zijn. De basis blijft dus papier en iedere transactie is terug 
te vinden. De transacties op papier zijn bedoeld voor bedragen vanaf 100 F

Je eigen boekhouding bestaat uit 2 delen. Thuis is een centraal papier met alle opgetelde saldo’s en voor dagelijks gebruik is 
er een kleiner papier met alleen de transacties van kortere periodes. Op deze manier hoef je niet met je hele boekhouding 
over straat en bovendien in je saldo niet zichtbaar.

Er moeten afspraken worden gemaakt over een maximaal negatief saldo.  In een contract met de coöperatie gaan alle 
deelnemers akkoord met het betalen van 0.15 €, of een vergelijkbare waarde, per Franc of Frey als er een negatief saldo is en 
de coöperatie zou worden opgeheven. De compensatie is niet inflatie gecorrigeerd

Als iemand zijn transactieformulier kwijtraakt door bijvoorbeeld brand , dan zal een oproep worden gedaan aan iedereen 
om de boekhouding te voorzien van alle boekingen met jou naam.  Op deze manier is een ontbrekende boekhouding te 
reconstrueren.

Planning

In de komende maanden wordt het idee voor een coöperatie verder uitgewerkt. Als er alternatieven zijn kunnen we daar ook 
aan werken. Vanaf 12 november is er iedere vrijdag een bijeenkomst.  19.00-21.00 naast de Silo.
Voorjaar 2022 wil ik beginnen met uitwisseling via punten. Voorjaar 2023 wordt de SCIC opgestart en gaan we euro’s omzetten 
in waardevaste investeringen, waarmee een lokale productie kan worden opgestart.

ristrilin@oikoslibre.org
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Divoc is Covid in spiegelbeeld

De betekenis van de naam DIVOC... Bezetenheid van een boze geest en is van 
Hebreeuwse oorsprong. Divoc betekent in het Latijn... 
opbreken, verscheuren/ontleden. verdelen. wegscheuren/openen/apart, in 
stukken scheuren/in twee

Verbeeldingskracht is onze motor voor vernieuwing.
Stel je voor wat je wilt en stel je ook het pad daar na toe voor.
Gebruik dit beeld als doel om op weg te gaan.
Laat je vervolgens verrassen door het leven

   Wat doe je als je op een boot zit die zinkt
en de kapitein doet niets ?

?

  Every record has been destroyed or falsified, every book 
rewritten, every picture has been repainted, every statue and 
street building has been renamed, every date has been altered. 
And the process is continuing day by day and minute by minute. 
History has stopped. Nothing exists except an endless present 
in which the Party is always right.”

George Orwell, 1984

“
‘Ordo ab Chao’ 
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Uitwerking

‘Ordo ab Chao’ 

ristrilin@oikoslibre.org
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Organiseren van hoofdlijnen

Het is belangrijk om vooraf te bepalen welke complexiteit de samenleving krijgt. Hoe complexer, hoe kwetsbaarder. Maar 
ook  kost het relatief meer moeite om een complexe samenleving draaiend te houden. Verder moet duidelijk zijn met welke 
marges de Oikos werkt. Als er weinig marge is kost het relatief meer moeite om de Oikos te laten functioneren. Denk hierbij 
vooral aan regelgeving. ‘Laissez faire’ en ‘keep it simple’ is het motto en dan accepteren we dat er soms een paar steken 
missen. Dit is te vergelijken met welke tolerantie je werkt.  Een groot gebouw hoeft niet op de milimeter nauwkeurig te zijn .

Tot nu toe dachten sommigen van ons dat wij de systemen waarin we werken zelf creëerden en organiseerden. Een natuurlijk 
systeem is echt zelforganiserend. Een dergelijk systeem gaan reorganiseren is verspilde moeite.

Richt je aandacht op een ideaalbeeld, iets wat je werkelijk wilt.  Ga in het begin uit van wat binnen je bereik ligt. Maak een 
plan. Gebruik dit plan als motivatie om in beweging te komen. Alles vanuit vertrouwen. Laat je vervolgens verrassen door het 
leven en houdt niet teveel vast an het oorspronkelijke plan. Verlies het ideaalbeeld niet uit het oog, maar vergeet een tijdlijn.

We gaan een kader vormgeven waarbinnen een nieuwe cultuur kan ontstaan die in feite terug gaat naar oudere fundamenten, 
zoals de Occitaanse cultuur of de Griekse cultuur.  We kunnen deze cultuur verrijken met onderdelen van ander culturen over 
de hele wereld. Hoe was de rechtspraak geregeld bij de Indianen? of bij een stam in Afrika? Wat kunnen we leren van de Inca 
cultuur? Is het logischer om een kalender van 13 manen van 4 weken met 7 dagen te introduceren? Je verjaardag valt dan 
ieder jaar op dezelfde dag.  Welke plek geven we aan rituelen?

Het volgen van de sutainable development goals zou ook een belangrijke basis kunnen zijn, waarbij de lokale bewoners zelf 
de regie hebben over hun eigen leven.

Als je een gebouw of een ander groot projekt wilt realiseren, dan moet je dit tot in detail organiseren. Als je bij een groot projekt 
gaat improviseren, dan weet je zeker dat het resultaat niet optimaal is. Voor elke minuut die je besteedt aan organiseren, 
verdien je een uur. Eigen belangen spelen in dit proces geen grote rol.

In een maatschappij spelen eigen belangen een veel grotere rol.  Er moet duidelijk worden waar het eigen belang de 
maatschappij ondermijnt. Creëer een netwerk van gelijkgestemden.
Het doel ligt niet vast bij een maatschappij. Het doel wordt ook nooit bereikt. In die zin is een maatschappij geen groot 
projekt.

Het opzetten van een cooperatie die kan voorzien in de basisbehoeften. Dit moet onafhankelijk kunnen functioneren van 
de economische situatie in de wereld. Een belangrijk onderdeel  van de cooperatie is beheer en opbouw van persoonlijk 
vermogen als pensioen. Wij moeten zelf eigenaar worden van de vruchten van onze arbeid. Werken moet lonen.
De sleutel voor bloei en effectiviteit is een onafhankelijk economisch systeem. Als iedere bewoner op een eenvoudige manier 
productie om kan zetten in blijvende waarde, dan hebben wij binnen 5 jaar een bloeiende samenleving.

Vastleggen en organiseren zonder te beperken. Het vermogen van een maatschappij om zichzelf snel en effectief te 
reorganiseren is belangrijk.  Veder zijn de details zijn minstens zo belangrijk als de globale regels. Vervolgens moet er heen en 
weer worden bewogen tussen de schaalniveau’s om het geheel coherent te krijgen.
Goede afspraken zijn geen beperking.  Ze geven juist ruimte voor vertrouwen en efficientie. Met mensen die zich niet willen 
vastleggen moet je niet gaan samenwerken.

Hoe ontwerp je iets dat te complex is om in één keer te begrijpen? Je kunt de handdoek in de ring gooien of je accepteert 
dat het zo is en je gaat aan de slag. We kunnen leidende thema’s definiëren, zonder daarmee teveel vast te leggen. Verder 
moet de groei en ontwikkeling in het ontwerp zijn ingebouwd.  Verder kunnen we kleinschaig beginnen en al doende leren 
en bijsturen. Het belangrijkst is om van een top-down doelgericht aanpak over te gaan naar een proces van itteratie en 
collectieve zelforganiserende systemen. De natuur is het beste voorbeeld. Vergis je niet. Het universum is een ontwerp dat in 
staat is om te evolueren. Alles draait hierbij om creativiteit en verrassing. Dit is meer een Ying of vrouwelijk principe. Het is 
wel belangrijk dat op een kleinere schaal mannelijke doelgerichtheid of het Yang principe nodig is om iets af te maken.
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Politiek en bureaucratie worden afgeschaft. Er is geen overheid. Er wordt nooit gestemd op personen. Er wordt uitsluitend 
gestemd op voorstellen, waarbij niets doen altijd één van de opties is. Er zijn geen wetten meer. Er is wel rechtspraak en 
alles wordt in een relevante en lokale context beoordeeld. Er is maar één leefregel: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe 
dat ook een ander niet. Het allerbelangrijkste is wel om uit een slachtoffer rol te stappen en veel meer te zien dat wij onze 
werkelijkheid zelf creëren.

Transformatie van een anonieme en vervuilende consumenten maatschappij, waar bijna alles binnen een paar jaar wordt 
weggegooid, naar een maatschappij gebaseerd op onderhoud en behoud van waarde. In dit behoud van waarde zit de 
mogelijkheid van een waardevast onderpand voor de lokale munt. Consumenten moeten worden omgeschoold. Activeer alle 
handen met een doeltreffende  en voor iedereen toegankelijk aanpak. Zorg ervoor dat iedereen een rol heeft en dat iedereen 
nodig is en gewaardeerd wordt. Start met een goede basis kwaliteit, duurzaamheid, gezondheid

Stop met steeds reageren op problemen. Doe iets aan de oorzaak van de problemen. Het land wordt gerund door mensen die 
de problemen niet oplossen. Zij zijn de oorzaak van de problemen. De keizer zonder kleren.

beheers volledige cycli. Van grondstof tot bruikbaar product en zorg ervoor dat je dit product kunt onderhouden. Zorg ervoor 
dat je alles wat nodig is voor het onderhoud en gebruik ook kunt onderhouden. Denk holistisch. Je hebt niets aan een koelkast 
als er geen electriciteit is of als je de pomp niet kunt repareren.

Voorkom lineaire processen. Als één schakel ontbreekt, dan stopt het proces. Voorkom opslag van waarde in zaken die niets 
produceren. Goud is alleen een zinnig opslag voor de waarde van de overvloed, in een maatschappij waar alles al functioneert 
en onderhouden wordt.  Maak een duidelijke scheiding tussen basis behoeftes en luxe

Zorg voor een duidelijke beschrijving van de basisbehoeften en aan welke eisen de producten moeten voldoen. We gaan de 
consumenten opleiden tot producent.  Iemand die weet hoe je zuurkool kunt maken die minstens een jaar goed blijft kan dit 
leren aan anderen.  Als je een opleiding hebt gevolgd weet je waar je op moet letten en kun je een eigen zuurkool productie 
opstarten. Een consument moet een zekere garantie hebben dat het product volgens de regels van de kunst gemaakt is.

Overal zijn mogelijkheden om een toegevoegde waarde te creëren. Conserveren van overschotten en onderhouden 
van bestaande producten. De hele maatschappij verandert van een consumenten en wegwerpmaatschappij naar een 
onderhoudsmaatschappij. 

ristrilin@oikoslibre.org



16

Waarde

Wat is van waarde? We zitten nu gevangen in een systeem van relatieve waarde. Voor de cooperatie stel ik voor om een 
overstap te maken naar absolute waarde. Relatieve waarde betekent dat iets waarde heeft in een bepaalde context. Op een 
onbewoond eiland heeft goud geen waarde. Goud heeft ook geen waarde als je moet onderhandelen met iemand  die een 
pistool heeft.

Bij absolute waarde gaat het om iets dat waardevol is onder alle omstandigheden en dat bovendien te verdedigen is.  De 
beste vorm van verdediging is om de waarde te verdelen of verspreiden. Verder is het handig als zaken van waarde niet te 
transporteren zijn. Het meest waardevol is een leefbare en  omgeving en vlak daarna een goede gezondheid.  Vervolgens is 
een stabiel sociaal netwerk van belang. 

Tot slot is een transparant en eerlijk economisch systeem van waarde. Dit wordt pas echt relevant bij een samenleving van 
meer dan 100 personen. Een goed ontworpen economisch syteem is de basis voor bloei van en lokale economie.
Als referentie waarde geldt 100 frey = 100 Franc = 1 uur werk, gebaseerd op uitsluitend aanwezigheid en licht ongeschoold 
werk.

Als je een appelboom op een bestaande boom ent is er nog geen waarde gecreerd, maar potentie. Als je niets aan de boom 
doet is er weinig productie. Snoeien, onderhoud en het plukken van de appels zorgen voor een waardevermeerdering. De 
boom geeft ieder jaar appels en er ontstaat een productie. Naast een waarde is dus ook know-how nodig om de potentie om 
te zetten in een productie.

Om een economie te laten functioneren is een lokale munteenheid nodig. Ruilen of lenen kan altijd de basis blijven. Om 
duidelijk te maken wat het verschil is tussen een ruilsamenleving en een economie die gebaseerd is op een munt moet je je 
afvragen hoe in een ruilsamenleving een hele mooie viool geruild moet worden. Hoe ga je in een ruilsamenleving een gebouw 
realiseren waar een concert voor viool gegeven wordt? Wie gaat op de viool leren spelen en hoe ruil je de waarde van deze 
vaardigheid? Een ruil samenleving blijft beperkt tot eerste levensbehoeften, omdat overwaarde niet opgeslagen kan worden.

Voor opslag van waarde is er een onderpand van de munt nodig.  waardevast, niet gevoelig voor diefstal, als eerste investeren 
in productie middelen. Diversiteit is belangrijk bij het waardevast beleggen van de overproductie. Het heeft geen zin om 10 
tractors te hebben. 1 tractor brengt een risico. Als deze stuk is kun je niets produceren.

Verder is een economie nodig om overwaarde op te slaan. In een gestapelde economie kunnen kunst en cultuur ook een plek 
krijgen. Als de producenten van bijvoorbeeld groenten meer inkomsten hebben dan uitgaven, dan ontstaat er na verloop 
van tijd de vraag naar een zekere luxe. Er komt ruimte voor een bakker die lekkere taarten maakt en niet alleen brood. Als 
op een goed moment voldoende luxe wordt geproduceerd ontstaat behoefte aan andere manieren om het geld dat je over 
hebt uit te geven. Dit is de derde trap van een gestapelde economie. Opslaan in de vorm van goud is de slechtste keuze. Goud 
produceert niets en is gevoelig voor diefstal. Sierraden zijn een betere keuze. Op deze manier wordt het goud verspreid en 
hiermee is het risico van diefstal minder. De toegevoegde waarde die het sierraad heeft ten opzichte van puur goud is ook een 
goede investering. 
De vierde trap van de gestapelde economie is dat er ruimte ontstaat voor algemene voorzieningen als mogelijkheid voor 
investeren van overschotten. Een regio zou kunnen besluiten om een heel mooie zaal te bouwen. De bewoners kunnen 
aandelen kopen in dit project als investering. Er wordt geen rendement betaald. Er is alleen de garantie dat het gebouw 
onderhouden wordt en verzekerd is. Om deze kosten te dekken wordt het gebouw verhuurt voor bruiloften, concerten en 
feesten. Je kunt goud ook gebruiken om ornamenten op een toren mee te vergulden.  Een dun laagje goud heeft relatief 
weinig waarde en de stenen die met goud bedekt zijn zitten buiten bereik en vast in de toren. Wel is het belangrijk dat het 
goud niet slijt en eeuwenlang blijft zitten. Door goud op deze manier te gebruiken ontstaat een esthetische en vooral culturele 
meerwaarde. Ook gewoon lauzes kunen een opslag zijn van waarde. Puur door het feit dat de stenen eeuwig mee gaan. Door 
waarde op te slaan in mooie dingen ontstaat er  een aantrekkelijke omgeving voor toeristen. 
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Het meest lastige van het verhaal is de bepaling van waarde.   Tijdens de opstart betaal je voor dingen in euro’s en het zou 
logisch zijn als de waarde in de boekhouding overeenkomt met de  prijs die betaald is. Wat doe je als er een probleem is met 
de investering of wanneer iets onherstelbaar stuk gaat?

Als de cooperatie investeert in materiaal dan zou het altijd moeten gaan om goed te onderhouden en nuttige investeringen. 
De coöperatie moet dus ook de machines en kennis in huis hebben om het onderhoud te doen. Een eeuwige levensduur is de   
voornaamste randvoorwaarde voor duurzaamheid.   Het is dus een absolute waarde en veel minder een relatieve waarde, 
waarbij ook slechte producten goed scoren als ze maar goedkoop genoeg zijn. Het gaat erom dat we euro’s omzetten in iets 
waar je wat aan hebt in de toekomst. De blijvende waarde is een investering en daarmee een onderpand voor de lokale 
munteenheid.
In de waardebepaling moeten nut en productie verhoging tot uitdrukking komen. Verder wordt gekeken naar levensduur, 
onderhoud en tijdloosheid of culturele/esthetische waarde.

Wie bepaalt wat er gekocht wordt en wat een redelijke prijs is.   Belangenverstrengeling of slechte onderhandeling is hier een 
probleem. Je ziet dit nu bij ambtenaren die miljoenen uitgeven aan onzin en vergeten te onderhandelen, of op de kwaliteit of 
voorwaarden te letten. Het is toch niet hun geld en ze hoeven de producten niet zelf te gebruiken.
Als er bijvoorbeeld een tractor wordt aangeschaft door de cooperatie is het logisch dat de gebruikers goed kijken of ze de 
gekozen tractor ook echt kunnen gebruiken.

Wie beheert en onderhoudt de investeringen? wie bepaalt wie dat gaat doen? In kleine lokale gemeentes zie je veel dat 
besluiten met algemene instemming genomen worden. Zonder dat men werkelijk snapt wat er precies de gevolgen zijn. Het 
meest logisch is het onderverdelen van alle investeringen in duidelijke groepen. Binnen deze groepen wordt gestemd over 
zaken die alleen binnen de groep relevant zijn. Onderhoud en beheer lijken daar bij te horen. Wel moet er worden opgelet dat 
er binnen groepen geen privileges ontstaan en dat er een vermenging is van eigen belang en algemeen belang.

Ik ga er van uit dat grond en bestaande gebouwen in de toekomst weinig waarde hebben. De grond en de huizen zijn er.
Er is aangekondigd dat in de komende jaren de bevolking met 50% zal afnemen. Veel moderne landbouw zal door gebrek 
aan subsidie,  brandstof en reserveonderdelen tot stilstand komen. Er is dus heel veel land en en er zijn veel gebouwen 
beschikbaar. Gebouwen die nodig zijn voor de productie en opslag moeten misschien gebouwd worden. Als dit een duidelijk 
voordeel geeft voor de productie is dit een zinnige investering. Het voornaamste probleem met de bestaande gebouwen 
zou een verkeerde ligging kunnen zijn. Alles is nu bereikbaar met een auto. In de toekomst worden gebouwen die aan een 
fietsroute liggen relatief waardevoller. Ook gebouwen die goed geïsoleerd en tochtdicht zijn hebben meer waarde.

Er zal een verschuiving komen in prioriteiten en waarde. Zaden koop je nu voor weinig, dit wordt het goud van de toekomst.
Ouderwetse en goed te onderhouden handpompen zijn nu weinig waard. Als je electrische pomp, om wat voor reden ook, 
niet werkt. Wat is dan de waarde van een handpomp? Als je vervolgens geen slangen of leidingen hebt, zul je het water 
moeten dragen. Iedere liter.

Verwerven en creëren van absolute waarde is de opstap naar een autonome toekomst. Vervolgens gaat het om behoud van 
waarde. Op een goed moment heb je genoeg.  Delen is een logische volgende stap.

   

ristrilin@oikoslibre.org
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Economie

De economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de verdeling van schaarse middelen (producten en diensten) in 
een samenleving. Het richt zich voornamelijk op het maken van producten en de verdeling van deze producten. Het begrip 
schaarste speelt in de economie een grote rol. Hier begint ook het probleem zichtbaar te worden. Men is schaarste gaan 
cultiveren.

De economen in de wereld gaan ervan uit dat de conomie van de aarde een gesloten systeem is. Dat is helaas niet zo. Je zou 
verwachten dat betaalde rente weer terugvloeit in de wereldeconomie. Het zou logisch zijn als alles van waarde bij iemand 
op aarde in bezit is.

Om dit beter te voelen kun je de wereld terugbrengen naar de maat van een eiland. Hoe zou dit eiland eruitzien als je 100 jaar 
lang aan de slag gaat met alle eilandbewoners? Het gemiddeld bezit is nu 80.000 dollar per volwassen aardbewoner volgens 
Wikipedia. Ik ga er vanuit dat bezit een soort vrucht van alle arbeid is, nadat je het dagelijks leven betaald hebt. Bezit is iets 
wat overblijft. Als een persoon  per jaar maar 800 euro aan overwaarde gerealiseerd heeft. Ongeveer 70 euro per maand.  Bij 
15 euro per uur is dat ongeveer 5 uur per maand. Dan stelt dat niet veel voor. Ik denk dat er veel meer waarde gecreëerd is. 
De vraag is hoe men dit heeft zoekgemaakt. Volgens wikipedia is er 400.000 miljard aan totaal bezit. Alleen de waarde van al 
het goud is hier al bijna 4% van.  Zou de waarde van het bezit van landen hier niet bij in zitten? Alle infrastructuur hoort hier 
waarschijnlijk niet bij. Op het eiland blijken de bewoners maar gedeeltelijk eigenaar te zijn van alles wat er is op het eiland. 
Iemand op een ander eiland net achter de horizon is eigenaar van het overgrote deel. 

Dit vraagstuk begrijpen is belangrijk om de nieuwe economie beter vorm te geven. Rente, oorlogen en een gekmakende 
inefficientie hebben verder geleid tot heel veel verlies. Tel voor de grap eens alle uren op van mensen die feitelijk niets 
produceren. Deze negatieve productie gaat tenkoste van de positieve productie van bijvoorbeeld boeren en ambachtslieden.

De laatste 100 jaar is er sprake van een constante verschuivinging van bezit naar een kleine groep. Bij iedere instorting van 
de markt kan voor relatief weinig ‘geld’ echte waarde verworven worden. Verder is er rendement op aandelen en onroerend 
goed. Men verdient geld met geld en voegt feitelijk niets toe. Voeg waarde toe en behoud waarde is het motto van de 
toekomst.

De lokale economie moet geen gevangenis worden. Je zou bijvoorbeeld moeten kunnen verhuizen naar een andere Ecoregio 
en je spaargeld mee nemen.  Zorg verder voor een gesloten systeem. Voorkom verliezen, voorkom lekken. Begeerte en 
voldoening moeten een duidelijke plek krijgen in de context van zingeving. Het is ook belangrijk om ieders doel in het leven, 
Dharma, in relatie te zien met een economie.  

Ieder seizoen moet iedere deelnemer opgeven hoeveel productie of omzet er verwacht wordt.  De Oikos moet er vervolgens 
voor zorgen dat er voldoende Francs in omloop zijn, zodat er geen tekorten ontstaan. Het is hierbij belangrijk dat Francs die in 
omloop zijn ook daadwerkelijk beschikbaar zijn.  Oppotten is niet de bedoeling. De hele economie functioneert als die van een 
klein landje.  Veel aandacht zal er zijn voor het beschermen van de interne markt en het creëren van gunstige randvoorwaarden 
voor export. Het doel is om een crisis bestendige lokale economie op te zetten. Export heeft niet de prioriteit.

Export kan wel van belang zijn om import mogelijk te maken van goederen die lokaal niet geproduceerd worden. Het is goed 
mogelijk dat men op wereldschaal streeft naar een crypto munteenheid, die gekoppeld is aan een soort biologische sleutel 
voor toegang tot dit systeem.  De grote bedrijven vormen de basis en alle mensen loggen in met hun unieke biologische 
sleutel. Het merkteken uit de bijbel. Patentnummer 060606 voor een CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY 
DATA. Dit wordt waarschijnlijk gekoppeld aan alle gegevens van je en het zou me niet verbazen als er vrij snel een vorm van 
social credit aan gekoppeld wordt. Dit betekent dat wanneer je je niet keurig gedraagt, je geen toegang meer hebt tot geld 
of vervoer. Ongetwijfeld krijg je ook een maximaal CO2 quotum. Je mag dan nog één keer per jaar iets vervuilends doen en 
verder krijg je een bonus als je een insectenburger nuttigt.

De reden om Ristrilin op te zetten is om hier een alternatief voor te creëren, waarbij je comfortabel buiten de technomaatschappij 
kunt leven. Het zou kunnen zijn dat er dan alleen nog geruild kan worden met de buitenwereld. Misschien wonen er binnen 
de Ecoregio mensen die lid zijn van de cooperatie, maar ook crypto toegang hebben. Het venijnige van de techno gevangenis 
is dat men erop aanstuurt dat je niets meer bezit. Je huurt alles.  Op deze manier kun je dus niet een computer ruilen voor 
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eten, want de computer is niet van jou. De vraag is nu hoe de coöperatie dan aan spullen van buiten de regio komt.

Een belangrijke pijler van de lokale economie is ecologisch toerisme. Hoe ga je iets betalen in de regio, als je bijvoorbeeld een 
Chineese toerist bent?  Vermoedelijk is al het goud tegen die tijd van de mensen afgepakt. Verder kom je geen enkel poortje 
door bij een luchthaven zonder dat ze je goud in de gaten hebben.

In de verre toekomst zijn er op de aarde 2 gescheiden werelden. Of je woont in een stedelijke techno-samenleving, of je 
woont in een Ecoregio. Op het platteland zullen heel veel vormen van samenwerking ontstaan en in praktijk zijn dit allemaal 
vormen van een ecoregio. Deze regio’s hebben tussen de 100 en 100.000 inwoners. De scheiding is nu al aan het ontstaan 
tussen gevaccineerd of niet gevaccineerd.  De duidelijkste scheiding wordt uiteindelijk een fysieke scheiding. Reizen zal in de 
toekomst steeds lastiger worden en net als bij een stoelendans is er een beperkte keuze als de muziek stopt.
Het is wel aannemelijk dat in het komend jaar er nog heel veel mensen gaan verhuizen.

Concreet zijn er drie vormen van uitwisseling.  De uitwisseling binnen Ecoregio’s en tussen Ecoregio’s. Dan is er ook de 
uitwisseling tussen de stedelijke samenleving en de Ecoregio’s. Binnen een Eco-regio is er ook ruimte voor een onderverdeling. 
Iedere uitwisseling zal een bepaald evenwicht hebben. Je exporteert en importeert ongeveer evenveel.

Regelmatig kom ik mensen tegen die mij wijzen op diverse initiatieven, waarbij een lokale munt is gekoppeld aan het simpele 
feit dat je er bent. Je krijgt elke maand een bedrag en men verwacht dan dat je gelukkig wordt en precies gaat doen wat je leuk 
vindt. Volgens deze filosofie komt het dan vanzelf goed allemaal. Men neemt in dit geval de boodschap van de alternatieve 
media letterlijk. Geld wordt immers uit het niets gecreëerd. Nou, dan kunnen we dat net zo goed zelf doen. Men lost dus niets 
op en gaat door met hetzelfde probleem.

Er is pas geld nodig als er iets te koop is. In de gratis geld filosofie draait men dit om, maar wat gebeurt er dan? Er ontstaat een 
toevoer van geld zonder dat er iets geproduceerd wordt. Om het probleem hiervan beter te begrijpen moet je je voorstellen 
wat er gebeurt als Dagobert Duck met een miljoen euro bij een afgelegen marktkraampje komt met maar één komkommer. 
Wat is dan de prijs voor deze komkommer?  Er is zelfs kans dat de marktkoopman liever ruilt met een bos wortels, dan dat hij 
een miljoen euro aannneemt. Geld kun je niet eten.
Geld wordt pas zinvol als er een balans is tussen vraag en aanbod. Er moet marktwerking zijn en daardoor zijn er ook mensen 
te vinden die het minder leuke werk doen. Er wordt ook niet teveel geproduceerd en je let goed op waar behoefte aan is, want 
anders blijf je ook met je voorraad zitten. 

Hard werken moet lonen. De productie mag alleen niet ten koste gaan van iets of iemand. De productie moet duurzaam zijn. 
Dit opstarten is alleen mogelijk in een gesloten economie met eigen spelregels. Er mag geen concurrentie zijn van goedkope, 
niet duurzame, producten.
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Iedere transactie is een boekhoudkundige handeling. De balans is altijd in 
evenwicht.

Als ik jou 100 Franc wil betalen komt er -100 op mijn balans en +100 op jou 
balans. Bij de transactie komt een naam , datum en handtekening

Bij een boekhouding in freys is het totaal altijd 0. Bij een boekhouding in Francs 
is het totaal gelijk aan de hoeveelheid Francs die in omloop is.

De frey kan gebruikt worden binnen een gesloten groep. Uitwisseling met de 
buitenwereld is niet mogelijk. Er is geen juridische structuur of bedrijfsvorm.

De Franc is gekoppeld aan de boekwaarde van de cooperatie. Je kunt alleen 
met andere deelnemers Francs uitwisselen. Uitwisselen met de buitenwereld is 
wel mogelijk door de Francs op jou balans in de boekhouding van de coöperatie 
te wisselen met bijvoorbeeld euro’s op de algemene balans van de coöperatie.

Slechts een deel van de boekwaarde van de coöperatie wordt ingezet als 
onderpand voor de Franc. Het gaat hierbij om alles wat volledig waardevast 
is.  Denk aan productiemiddelen en materialen.



21

De boekhouding doen we zelf

Iedere deelnemer houdt een eigen saldo bij van Francs en Freys. Ieder seizoen geven alle deelnemers hun saldo door aan de 
boekhouding.  Het totaal van alle saldo’s in Freys moet 0 zijn en het totaal van alle saldo’s in Francs moet overeenkomen moet 
de hoeveelheid Francs die in omloop zijn. Deze hoeveelheid is exact bekend.

Op het moment dat er een negatieve afwijking is van meer dan 1% moeten alle transacties in een computerprogramma gezet 
worden om te achterhalen waar de fouten zitten. De kosten voor deze controle worden  naar verhouding van de hoogte van 
de verkeerde saldo’s doorberekend. Het doen van spookboekingen wordt relatief zwaarder bestraft dan het maken van optel 
fouten.

Bij de boekhouding gaat het om het optellen van hele aantallen. Het is aan te raden om  je eigen boekhouding goed te 
controleren.  Er is gekozen voor een systeem op papier om onafhankelijk te zijn van electronische storingen.  Dit systeem is 
volledig transparant en goed te controleren. Afhankelijk van de mogelijkheden is het denkbaar dat de duidelijk ingevulde 
transacties worden gescand en met behulp van intelligente software gelezen en automatisch opgeteld en gecontroleerd of bij 
iedere boeking een tegen boeking hoort.

Met een software systeem is het ook mogelijk om een complexer algorythme voor belastingheffing en wisselkoersen toe te 
passen. De voorkeur gaat uit naar een handmatige benadering.

Voor deelnemers die hun volledige boekhouding kwijt zijn moet een oplossing bedacht worden.  Je neemt maar één blad mee 
om dagelijkse transacties op te schrijven. Als je huis afbrandt kun je de hele boekhouding kwijt zijn. Het is handig om een 
kopie van alles bij de centrale boekhouding te hebben.

Wie gaat de centrale boekhouding doen? De hele cooperatie functioneert als een groot bedrijf en heeft ook wel iets weg van 
een klein landje. Er is import en export. De eigen markt moet beschermd kunnen worden. Er is een parte boekhouding in 
wereld valuta en binnen de cooperatie gaat de boekhouding de rol van een soort wisselkantoor en bank krijgen. Verder wordt 
hier bepaald hoeveel geld er in omloop moet zijn. In het begin zal deze geld hoeveelheid groeien, maar er zal een moment 
komen dat de regio en de activiteiten binnen de regio niet meer groeien. De regio is dan volgroeid en de geldhoeveelheid is 
min of meer constant. In een volgende fase zou er behoefte kunnen komen aan meer geld in omloop als de regio tot bloei 
komt.

Sparen doe je niet in geld , maar in aandelen. Dit wordt ook door de boekhouding beheerd. De boekhouding is een kwetsbaar 
onderdeel van de cooperatie. Er moet worden voorkomen dat een kleine groep de boel runt. Misschien moet er een maximale 
periode zijn voor werken bij de boekhouding. Verder is een deel van de werknemers een willekeurige groep uit de bevolking. 
Deze groep ziet ook toe op het dagelijks bestuur van de cooperatie. Iedere bewoner moet min of meer snappen hoe het 
geheel werkt. Verder is alles volledig transparant 

Wat belangrijk is voor de cooperatie wordt door de inwoners bepaald. Dit is dan vooral waar geld aan wordt uitgegeven. 
Inwoners kunnen doorgeven wat ze nodig hebben voor de productie van alles wat in het algemeen belang is. Welk deel van 
een aankoop wordt omgezet in aandelen, moet per geval bekeken worden. 

Euro’s van buiten de regio kunnen nooit volledig in aandelen waarde worden omgezet. Het geld komt binnen op een tijdelijke 
rekening en via stemming wordt gekeken wat er voor het geinvesteerde geld gekocht wordt.  Het is theoretisch mogelijk dat 
er niets gekocht wordt, omdat er niets wordt aangeboden. Het geld wordt dan teruggegeven aan de investeerder. Meestal 
zal voor nodige zaken op zoek worden gegaan naar investeerders. Er zou hier sprake kunnen zijn van marktwerking. De 
investeerder kan een bod doen voor hoeveel aandelen er voor de euro’s betaald worden. De investeerder met het laagste 
percentage krijgt de aandelen. Er is nooit bekend van wie het geld is dat wordt aangeboden.
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Ruilen, uitwisselen, betalen, sparen

De basis van de economie is die van gedeeld gebruik.  Dit is van toepassing om zaken die geen onderhoud vragen. Op het 
moment dat er wel onderhoud nodig is worden de producten verhuurd. Zelf eigenaar zijn van dingen die zelden gebruikt is 
iets van het verleden.  Je bezit bijvoorbeeld een fiets voor alledaags gebruik en huurt af en toe een auto om naar de stad te 
rijden.

Voor ruilen is is het lastige dat je dit eigenlijk alleen doet met mensen die je kent en dat er altijd het probleem van ongelijke 
waarde en de behoefte aan wisselgeld is. Het nadeel van een ruilbeurs of een vorm van ruilen tussen meerdere mensen is dat 
je moet er zijn om deel te nemen. Je kunt niet ruilen met iets wat er niet is. Het werkt alleen met kleinere groepen en echt 
mooie dingen vind je er niet. 

Om effectief uit te wisselen met een groep is er een soort punten systeem zonder waarde. Je kunt hieraan alleen deelnemen 
als je net zoveel produceert als je wilt consumeren.  Het is mogelijk om vrij snel een dergelijk systeem uit te proberen. De 
eenheid is de ‘Frey’ en de waarde is ongeveer 15 eurocent. De waarde is gekoppeld aan een uur werk van 100 frey. Oftewel 15 
euro.  Deze koppeling blijft. De koppeling met de euro is meer om de frey een denkbeeldig waarde te geven.  Je kunt de frey 
niet omwisselen voor euro’s en als de euro last gaat krijgen van inflatie wordt de frey relatief meer waard. Je kunt wel met 
Freys euro’s kopen of verkopen. Een euro is dan in feite een produkt of dienst geworden.

Op het moment dat er een puntensysteem is kun je dingen gaan verhuren. Je kunt ook punten vragen als onderpand bij 
uitlenen. Een winkel zou bijvoorbeeld kinderkleren kunnen verkopen, met als garantie dat ze ook weer teruggekocht worden 
voor een percentage van de verkoopwaarde. In dit geval is er geen probleem als de kleding niet terugkomt. 

Het nadeel van de Frey is dat je er buiten de regio niets mee kunt kopen en dat sparen welliswaar zou kunnen, maar dit is niet 
de bedoeling van de Frey. Als jij namelijk veel Freys hebt, zal dit betekenen dat anderen ver negatief staan op hun saldo. Het 
geheel is altijd 0.

Als ‘echte’ munteenheid binnen de cooperatie is er de Franc. De Franc is ook 15 eurocent waard en de Franc kun je wel 
wisselen voor euro’s bij de boekhouding. De Franc is gekoppeld aan aandelen in de cooperatie en de waarde van de aandelen 
is gekoppeld aan de boekwaarde van materialen en productiemiddelen. De Franc zal binnen de cooperatie de waarde 
behouden. Je zult na verloop van tijd steeds meer euro’s voor je Francs kunnen krijgen. De waarde van de euro is net als de 
dollar nergens op gebaseerd en deze munten zullen onvermijdelijk hun waarde gaan verliezen. In praktijk noemen we alles in 
de boekjes ‘frey’.   Kijk voor een uitgebreide uitleg naar de laatste hoofdstukken van dit boekje.

Het is misschien een idee om een kleine hoeveelheid muntgeld in omloop te hebben voor kleine bedragen. Dit zijn dan 
uitsluitend munten van 1 en 10 Franc. Het risico is dat toeristen de munten meenemen als aandenken en deze op een 
willekeurig moment in de toekomst weer uitgeven.

Sparen doe je in aandelen. een aandeel kun je omzetten naar Francs of Euro’s, maar je kunt er niet mee betalen.
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Geschillen

Voor mij bestaat er alleen een geschil tussen 2 personen. We zullen alle rechtspraak terug moeten brengen naar dit niveau. 
De overheid speelt hier geen enkele rol in. Verder zal ieder geschil per geval bekeken moeten worden.

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Ik denk dat je hiermee zelfs een regelrechte psychopaat een 
duidelijk kader kunt bieden.  Er is wel een schemergebied door bijvoorbeeld het aannemen of accepteren van een slachtoffer 
rol. Als je toestemming geeft, dan geef je dus aan dat je wel wilt wat geschiedt. Het duurt waarschijnlijk 2 generaties, voordat 
we een bevolking hebben die voldoende volwassen is om verantwoordelijk en autonoom te zijn. “Juist” betekent in dit geval 
“volgens de feiten”. Met andere woorden, het suggereert dat we de dingen zien zoals ze zijn en niet zoals we zouden willen 
dat ze zijn.

Verder kan er sprake zijn van het overtreden van een spelregel van de coöperatie. Het is mijn doel om de statuten zover uit 
te schrijven dat duidelijk is wat er gebeurt in het geval van overtreding van regels. Het is van belang om het aantal regels tot 
een minimum te beperken. Als je mee wilt doe aan een spel, zonder je aan de spelregels te houden, dan kun je het spel niet 
spelen. Bij een spel als schaken leg je vooraf vast wat alle stukken wel en niet kunnen en wat het doel van het spel is.
Verzekeringen moeten binnen dit kader ook opnieuw bekeken worden. Wat spreken we samen af?

ristrilin@oikoslibre.org
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Belasting

De Oikos betaalt belasting over de winst. De Oikos is te zien als een klein landje of als groot bedrijf. Alleen over de winst 
door export wordt belasting betaald. Afhankelijk van het land waarin de Oikos gevestigd is kan een belasting voor algemene 
zaken geheven worden. Het is waarschijnlijk dat dit in de toekomst een soort wereldbelasting is. Dit zou het karakter van een 
soort verzekering kunnen hebben, in het geval van rampen. Het is ondenkbaar dat er geld gegeven wordt voor een mondiaal 
bureaucratisch systeem met dikbetaalde ambtenaren

Binnen de Oikos zijn er 3 belasting mechanismen

De belangrijkste belasting is een klein percentage op het wisselen van aandelen naar Francs of euro’s. Het percentage is 
afhankelijk van de vraag en afhankelijk van het aandelen saldo. Iemand met meer aandelen betaald meer belasting.
Verder is er een klein percentage op het gebruik van Francs. Als je de Francs weinig gebruikt verlies je een paar procent per 
seizoen. Er is een stimulans om Francs uit te geven en  Francs oppotten is niet de bedoeling. 

Als je wilt sparen dan wissel je de Francs in voor aandelen.  Deze zijn waardevast en worden niet belast. Hier zit wel een grens 
aan.  Aandelen waarde die niet meer in verhouding is tot persoonlijk gebruik wordt wel belast. Deze derde belastingvorm 
is een soort vermogensbelasting. Hiermee samen hangt de winst bij verkoop van de aandelen aan derden buiten de Oikos. 
Winst bij verkoop van aandelen gaat bijna in zijn geheel naar de cooperatie. Het feit dat een aandeel iets waard is komt 
doordat we daar met zijn allen hard voor werken. Het is niet de bedoeling dat een individu hiervan profiteert.

Het belastinggeld wordt gebruikt om algemene kosten te betalen. De tarieven worden in de regionale vergadering bepaald. 
Het is de bedoeling om zo weinig mogelijk belasting te heffen. Denk bij algemene kosten ook aan onderwijs en ziektekosten.
Verder is er een boekhouding en administratie nodig. Productie en aanbod moeten opelkaar worden afgestemd en de lokale 
geld hoeveelheid moet gereguleerd worden. 
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De regionale vergadering

Het feitelijk bestuur van de regio is de regionale vergadering. Wij zullen een manier moeten vinden om de groep aan het 
woord te laten. Het is absoluut niet de bedoeling dat ‘iemand’ op de regionale vergadering een toespraak houdt en dat er in 
de zaal instemmend geknikt wordt. Voorstellen worden anoniem ingebracht via een nauwkeurig omschreven protocol. Het 
lijkt een beetje op een prijsvraag met anonieme inzendingen.  Het tijdelijke bestuur weet dus ook niet van wie de voorstellen 
zijn. 

De vergadering wordt geleid door de meest onkreukbare grijze muis die we kunnen vinden. Ieder voorstel kan op anonieme 
manier van kritiek en overwegingen worden voorzien. Ik hoop dat dit in de praktijk betekent dat inwoners die verstand van 
zaken hebben hun mening geven en dat hun vakkennis direct toegankelijk is voor iedereen. De meerderheid heeft zelden 
gelijk. Vaak is het een goed geïnformeerde minderheid die snapt wat de consequenties zijn. Het is enorme belangrijk om 
voorstellen en voor en nadelen goed te presenteren. Waar stem je voor, als je niet op de hoogte bent?  Als niemand iets wil 
veranderen, dan gebeurt er niets. Ambtenaren zijn dus niet meer een soort ongeleide regelfabriek, die ook doorgaat met 
het maken van regels als daar door niemand om gevraagd wordt. In praktijk zal er een organische langzame verandering 
zijn en het moet niet mogelijk zijn om iedere paar jaar van koers te wijzigen. De hele opzet van Ristrilin is om een solide 
basis te creëren. De basis gaat over tradities en cultuur. Als je hip, techno en modern wilt zijn, dan kun je dit doen buiten de 
cooperatie, maar wellicht wel binnen de ecoregio.

Over het toelaten van vervuiling kan niet gestemd worden. Dit betekent dat draadloze signalen niet zijn toegestaan. Ik 
realiseer me dat ik hiermee tegen het principe van volledige vrijheid in ga, maar het voorkomen van vervuiling is één van 
de redenen om ons los te koppelen van een wereld waar vervuiling de norm is. De vraag is nu hoever je hierin gaat bij de 
oprichting. Rubber banden is ook een probleem. Wat is natuurlijk en wat is onnatuurlijk? Wat is vervuiling? Over dit soort 
zaken ze willen we heel nauwkeurig op moeten schrijven wat we verstaan onder alledaagse woorden. Wat is duurzaam? De 
definitie van duurzaam zou kunnen zijn dat een bepaalde activiteit geen problemen in de toekomst oplevert. Alles wat wel 
problemen geeft zouden we kunnen aanmerken als vervuiling.  Erosie en degradatie zijn ook een vorm van vervuiling. een 
afnemende biodiversiteit is hier een gevolg van.  In het begin is 100% duurzaam onhaalbaar. Ik stel voor om te beginnen met 
90% en dan nemen vervolgens 50 jaar om de overgebleven 10% duurzaam te krijgen.

Verder vind ik het belangrijk dat bij alle voorstellen een inhoudelijke reactie is verreist. negeren van voorstellen is niet 
mogelijk. Argumentatie van zowel het plan, als de reaktie daarop, moeten in een soort standaard vorm geschreven worden.
Vervolgens is er alleen voor bewoners van de regio stemrecht. Of deze nu wel of geen aandelen hebben doet er niet toe. 

Hoe stem je?  Anoniem, maar zonder mogelijkheid van fraude. Dit zal nog wel een puzzel worden, want er wordt over vrij 
veel zaken gestemd. We zouden een zaal kunnen voorzien van stoelen met 2 knoppen. Op het podium is een groot bord waar 
de uitslag getoond wordt als iedereen gestemd heeft. Je kunt zo in korte tijd over een groot aantal zaken anoniem en blind 
stemmen.

Je denkt misschien dat dit allemaal veel te ver gaat. Als je een simpeler oplossing hebt hoor ik dat graag. We kunnen ook 
accepteren dat stemmen niet anoniem is, maar ik wil helemaal af van de rol en invloed van een zichtbare persoonlijke mening.
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Libre

De Sociale Vooruitgangsindex (SPI) meet de mate waarin landen voorzien in de sociale en milieubehoeften van hun burgers. 
Vierenvijftig indicatoren op het gebied van menselijke basisbehoeften, fundamenten van welzijn, en kansen op vooruitgang 
laten de relatieve prestaties van landen zien. De index wordt gepubliceerd door de non-profit organisatie Social Progress 
Imperative, en is gebaseerd op de geschriften van Amartya Sen, Douglass North, en Joseph Stiglitz. De SPI meet het welzijn 
van een samenleving door de sociale en milieu-uitkomsten direct te observeren in plaats van de economische factoren. 
De sociale en milieufactoren omvatten welzijn (waaronder gezondheid, onderdak en sanitaire voorzieningen), gelijkheid, 
integratie, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en veiligheid.

Als je geboren wordt in een gevangenis. Een gevangenis waarvan je de tralies niet kunt zien. Een mentale gevangenis begrensd 
door je voorstellingsvermogen. Dan is de SPI een relatieve index. De index is gerelateerd aan het land dat het beste scoort 
binnen de gevangenis.

Ik wil in dit kader het woord ‘Libre’ gebruiken om werkelijke vrijheid aan te geven. De toestand waarbij je je bewust bent van  
onbegrensde mogelijkheden. Een toestand, of staat van zijn, waarbij je als eerste je beperkingen duidelijk ziet. Het simpelweg 
weten dat je beperkt bent is voldoende om inhoud te geven aan het woord Libre. Laat tot je doordringen dat je de grens van 
je beperkingen op kunt schuiven, maar dat hieraan geen beperkingen zitten. Er zijn misschien fysieke beperkingen, maar je 
voorstellingsvermogen is echt onbeperkt.

De betekenis van Libre in het Frans is ook onbelemmerd. 
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What’s in a name

Het woord coöperatie komt oorspronkelijk van de combinatie van het Latijnse voorvoegsel co-, dat “samen” betekent, en 
operari, dat “werken” betekent. De term “co-op” is een verkorting van coöperatie en wordt gebruikt wanneer mensen 
samenwerken.  coöperatie lijkt echter op corporation. De negatieve bijklank van corporation is dat we hier nu juist van af 
willen. Geen grote bedrijven meer in de toekomst, maar veel meer open samenwerkingsverbanden. Van Latijn corporatio 
(“aannemen van een lichaam”)

Ik stel voor om het woord Oikos te gebruiken in plaats van coöperatie. Het Oudgriekse woord oikos (Oudgrieks: 
οἶκος, meervoud: οἶκοι; Engels voorvoegsel: eco- voor ecologie en economie verwijst naar drie verwante maar 
verschillende begrippen: het gezin, het familiebezit, en het huis. De betekenis ervan verschuift zelfs binnen teksten, 
wat tot verwarring kan leiden. De oikos was de basiseenheid van de samenleving in de meeste Griekse stadstaten. 
In het normale Attische gebruik verwees de oikos, in de context van families, naar een lijn van afstamming van vader 
op zoon van generatie op generatie.Als alternatief, zoals Aristoteles het gebruikte in zijn Politica, werd de term soms 
gebruikt om te verwijzen naar iedereen die in een bepaald huis woonde. Zo zou het hoofd van de oikos, samen met 
zijn naaste familie en medebewoners er allemaal onder vallen. Grote oikoi hadden ook boerderijen die gewoonlijk 
werden onderhouden door de bewoners, die ook de agrarische basiseenheid van de oude Griekse economie vormden. 

De term oikos wordt heden ten dage gebruikt om sociale groepen te beschrijven. Enkele tientallen tot enkele honderden 
mensen kunnen bekend zijn, maar de kwaliteitstijd die met anderen wordt doorgebracht is uiterst beperkt: alleen van degenen 
aan wie kwaliteitstijd (face-to-face) wordt besteed kan worden gezegd dat zij deel uitmaken van een oikos. Elk individu heeft 
een primaire groep die familieleden en vrienden omvat die met het individu te maken hebben door werk, recreatie, hobby’s, 
of door buren te zijn. De moderne oikos omvat echter mensen die gedurende ten minste een uur per week een of andere 
vorm van sociale interactie met elkaar hebben, hetzij door een gesprek, hetzij door een eenvoudige relatie.

Omdat Ristrilin een projekt is dat niet bestaat en op geen enkele manier aansluit bij iets dat bestaat, is een naam gekozen 
die nog niets betekent. Een leeg doek. Het belang van een naam is om aandacht te richten. Een naam helpt daarbij. Er is 
resonantie als je het over hetzelfde hebt. De betekenis van de naam moet na verloop van tijd steeds duidelijker worden. 
Ristrilin heeft iets sprookjesachtigs. Iets ongrijpbaars. 

De lokale munt is de Franc. Dit woord betkent ook : waar ; werkelijk ; waarachtig ; echt ; eerlijk ; oprecht. In het Frans: 
qui exprime librement son opinion, als iemand openhartig is. ‘être franc avec’ is eerlijk zijn tegen iemand. ‘Jouons franc’   
Betekent open kaart spelen.

Frey is de naam voor de eenheid in punten. Frey is de Noorse god van viriliteit, vrede en voorspoed, met zonneschijn en mooi 
weer, en met een goede oogst. Verder voelt het woord als Free, Vrij en frei. Het doel van de Frey is vrije uitwisseling.

Laten we namen met zorg kiezen en met zorg gebruiken. George Orwell heeft het in zijn boek 1984 over ‘New speak’. Als de 
betekenis van bijvoorbeeld het woord kracht wordt vervangen door iets wat zwakte aangeeft, dan heb je geen woord meer om 
aan te geven dat je kracht bedoelt. Als je dit een paar generaties volhoudt, dan verdwijnt het concept van krachtig zijn. Niet 
alleen uit de taal, maar ook uit de samenleving. Je kunt wat hier gebeurt beter voelen als je een boek zou moeten schrijven 
met maar 100 woorden. Wat voor subtiliteit kun je dan nog overbrengen? Bij veel jongeren komt de gebruikte woordenschat 
al angstvallig in de buurt van een paar honderd woorden. En dan verkeerd gespeld of afgekort om sneller te sms’en. 

ristrilin@oikoslibre.org
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Hoe beginnen we?

Hoe vind je de motivatie om dingen te veranderen en gewoontes te doorbreken? Welke belangen heeft iedereen om door 
te gaan?  Ik stel voor om te werken aan een geheel. Ik neem dit boekje als basis en we gaan hoofdstukken toevoegen.  Het 
boekje moet in alle tussenstappen een functionerende minimaatschappij als geheel beschrijven. We moeten inventariseren 
wat er is en wat er nodig is. We moeten boven tafel krijgen welke kritische problemen het projekt als geheel onmogelijk 
maken. De opstart zou zoveel mogelijk gericht moeten zijn op eerste levensbehoeften. Het doel is resiliance en er moet 
worden voorkomen dat er een soort luxe economie wordt opgezet.

Ik stel voor om te beginnen in de marges van de huidige economie. Welke en hoeveel producten worden er weggegooid of niet 
benut? Denk aan niet verkochte groenten op de markt en in de winkels of aan appels die niet geplukt worden. Consumenten 
kunnen kleinschalig beginnen met het creëren van (toegevoegde)waarde. Denk aan het maken van appelmoes en zuurkool 
met de appels en kolen die niet meer verkocht kunnen worden. Je kunt de appels en kolen inkopen voor frey en vervolgens 
de appelmoes en zuurkool verkopen voor meer. Je werkt zo aan een positief saldo en met dit saldo kun je andere producten 
of diensten betalen.

We gaan naar een nieuw economisch systeem, met andere verhoudingen.  De werkelijke hoeveelheid werk die nodig is om 
een product te maken moet tot uiting komen in de prijs. Je moet de prijzen dus niet vergelijken met de winkelprijzen in euro’s, 
maar met de tijd die het jezelf zou kosten om een twintigtal potten appelmoes of zuurkool te maken. Bijvoorbeeld 4 uur voor 
20 potten van 500gr. We beginnen met uitwisselen op bassis van een puntensysteem.  Als referentiewaarde kunnen we 100 
punten gelijkstellen aan 1 uur werk en voorlopig is een punt 15 eurocent waard. De naam voor de punten is de Frey. 

Een alternatief wordt pas geaccepteerd als er voldoende vertrouwen is. Door geen eerste bijdrage in de vorm van euro’s te 
vragen en door op te starten met kleine transacties. Het begin is een soort spel en door het te spelen leren we en kunnen we 
de spelregels verbeteren.
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Plekken en routes

Naast een parallele economie moet er worden nagedacht over de concrete inrichting van de mini maatschappij. Duurzaam 
transport is een belangrijk uitgangspunt. Op het moment is het mogelijk om op willekeurige plekken te wonen en te werken. 
We hebben immers een auto.  Dit wordt nog eens versterkt door internet winkels, waarbij er enorm veel behoefte aan 
transport ontstaat. Verder is de behoefte aan een snelle levering de oorzaak van minder efficient transport. Er is ook sprake 
van dubbel werk.  De post komt langs, er wordt een pakket afgeleverd en men gaat zelf met de auto naar de winkel. Alles op 
één dag.

Routes gaan erg lang mee. Plekken en routes kunnen ontstaan door met nieuwe ogen naar de bestaande situatie te kijken. 
Vooral in de marges van het bestaande landschap zitten de mogelijkheden. Ongebruikte wegen en achteraf gelegen lokaties 
kunnen juist de plek zijn om te starten. Verplaatsbare huisjes zijn nodig om de fietsroutes te versterken en om projecten op te 
starten. Er zijn verder centrale plekken nodig langs de route. In het plaatje heb ik dit een ‘Ecocentre’ genoemd.  

ristrilin@oikoslibre.org
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Concreet

De politiek in het westen is krachteloos en niet in staat om een werkelijke ecologische transitie vorm te geven.
Aangedragen oplossingen zijn druppels op een gloeiende plaat. Windmolens en zonneparken gaan geen oplossing vormen. 
De politiek heeft alleen verstand van politiek en laat zich adviseren door het bedrijfsleven. Er is maar één oplossing: Minder 
consumeren, niets meer weggooien en bovenalles autonomie.  Dit is geen winstgevend bedrijfsmodel. Om concreet te 
worden zullen we werkelijkwaar alles zelf moeten gaan doen. De overheid heeft niets gedaan de afgelopen 30 jaar en de tijd 
van wachten tot er een oplossing uit deze hoek komt is voorbij.

De Silo is een spil voor een praktisch en lokaal netwerk en speelt een belangrijke rol bij het leggen van contacten tussen het 
alternatieve netwerk, nieuwkomers en de lokale bevolking. Tijdens de opstart is het logisch om alle energie te richten op 
plekken waar we het zelf voor het zeggen hebben. We moeten in beeld krijgen wie waar zit en bij wie we producten kunnen 
aanbieden of afnemen zonder euro’s. Vervolgens kunnen we kijken hoe we het transport zo goed mogelijk regelen. 

Laten we nadenken over alternatieven voor de winkel en de markt. Is het een idee om de voorraad zo dicht mogelijk bij de 
producent te houden en veel meer te werken met een wekelijkse vaste bestelling. Het product gaat dan direct van producent 
naar klant, zonder in de schappen van een winkel of op de markt te komen. Lokaal zou er dan een winkel kunnen zijn die 
gecombineerd wordt met het samenstellen van de wekelijkse bestelling. Het zou ook helpen als we veel meer zonder 
verpakking kopen en in grotere hoeveelheden. Misschien moeten we zelfs naar een maandelijkse bestelling toe.

We zullen concreet moeten worden over de details en stoppen met verspilling door het geheel veel beter te organiseren. 
Door verder veel meer uit te gaan van wat er beschikbaar is op een bepaald moment en door bijvoorbeeld soep te maken 
van groenten die niet verkocht zijn. Dit zal grotendeels vanzelf gaan ontstaan als dingen minder vanzelfsprekend worden. 
Een coöperatief samenwerkingsverband kan helpen om sneller tot een goede samenwerking te komen. We moeten zelf in de 
gaten houden of de lokale productie voldoende is. 

Stoppen met dingen weggooien is wel het allerbelangrijkste doel het hele project. Dit betekent dat de consumptiemaatschappij 
zal worden omgevormd in een  maatschappij die gebaseerd is op reparatie en onderhoud. Alleen door lokaal samen te werken 
kunnen we dit bereiken. Voor de maatschappij als geheel is dit bijna onmogelijk. Fossiele energie verbuiken is in zekere zin 
ook weggooien. De enige reden dat we dit nog doen is omdat het makkelijk en goedkoop is.
Vervuiling is een ander vraagstuk. Dan denk ik voornamelijk aan het stoken op hout. Het probleem is fijnstof en een aantal 
giftige bijprodukten.

Het is beter om over te gaan op het stoken op methaan. Dit levert bij volledige verbranding CO2 en H2O. Een boom neemt per 
jaar 30kg CO2 op en we hebben nogal wat bomen in de regio. Wel is het zo dat gas van vergisting gereinigd moet worden om 
zuiver methaan te krijgen. Verder is methaan lastig op te slaan, omdat het onder druk niet vloeibaar wordt.
Op het moment dat je methaan gaat produceren met organisch materiaal, dan is er geen sprake meer van weggooien. Een 
tank voor vergisting zou in een tank voor warmwater geplaats kunnen worden, zodat ook in de winter de vergisting optimaal 
is bij ongeveer 35°C.  Het water kan worden verwarmd met de zon en het geheel kan goed geïsoleerd worden.
In evenwicht met de natuur
Het nadeel is dat je een grotere tank nodig hebt en minder ver kunt rijden met een auto. In een kleine regio lijkt me dit geen 
enkel probleem. Verder zou op meerdere plaatsen in de regio een installatie voor vergisting kunnen staan en de mogelijkheid  
om een auto bij te vullen.

De meest geniaal oplossing voor transport is de vliegwiel bus. Elke 5 km is er een busstop en hier wordt het vliegwiel weer 
op toeren gebracht met een electra aansluiting. Ook bij remmen en een heuvel af rijden wordt energie in het vliegwiel 
opgeslagen. De bus heeft dus geen motor en geen batterijen
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Warmte is eenvoudig te maken. Electriciteit vraagt veel meer moeite. Ga daarom nooit iets verwarmen met electra. Tenzij 
je naast een stuwdam woont. Vervolgens grenst het aan waanzin om naast een stuwdam een windturbine te plaatsen. Dat 
doe je alleen als er enorm veel wind is. Het gaat bij het energie en transportvraagstuk om een goed ontwerp, waarbij naar 
alle aspecten gekeken moet worden. Een electrische auto is niet duurzaam en er zit een enorm vraagstuk van mijnbouw aan. 

Ik stel voor om te investeren in duurzame materialen met een lange levensduur. Lauzes op de daken bijvoorbeeld gaan 
bij zorgvuldig plaatsen eeuwig mee. Denk bij gebouwen met een oneindige levensduur ook gewoon aan een dikke laag 
gestampte    aarde als bouwmateriaal. Zolang er geen direkte regen op komt gaat een dergelijke gevel duizenden jaren mee. 
Het belangrijkste hierbij is tijdloosheid en het mooi verouderen. 
voor verplaatsbare of demontabele huizen

Concreet worden gaat over eerste stappen zetten en duidelijk visualiseren wat we nu echt willen. In het contract voor 
ecologische transitie van de Corrèze worden 4 punten genoemd die een aanleiding kunnen zijn om concreet te worden.

De Corrèze kan een voorbeeldgebied voor hernieuwbare energie worden.
Stel soberheid en efficiëntie centraal.
Bevordering van duurzame mobiliteit in plattelandsgebieden.
Creëren van banen door een duurzamer en lokaler te werken.

Als ik de kern heel kort moet samenvatten: Stop met weggooien. Stop om te beginnen met het kopen van dingen die je binnen 
10 jaar weg zult gooien. 

Aan de slag !

ristrilin@oikoslibre.org
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Context

Als context wil ik wijzen op een aantal agenda’s. De ‘Club van Rome’ heeft de basis gelegd voor de duurzame transformatie 
agenda met de boeken : limits to growth 1970 en Humanity at a turning point 1975. Het doel van deze agenda is in eerdere 
boeken en teksten terug te vinden.  Lees eens de Technocracy study course 1934, of de Protocollen van Sion 1903. The secret 
convenant 1850 is ook een nogal confronterende tekst. Verder is er een behoorlijk aantal voorspellende boeken, zoals Brave 
new world uit 1932, 1984 van George Orwell uit 1949 en niet te vergeten de wizard of Oz 1900. Rudolf Steiner 1861-1925 
slaat de spijker op zijn kop met een aantal voorspellingen. De Fabian society 1884 is geen theekransje en De muziek video 
van ‘Poppy’ met de titel ‘Time is up’ uit 2018, laat niets te raden over. ‘Your life is meaningless, you’re just like cockroaches, 
extermination’s your only hope’ en ‘I don’t need air to breathe when you kill the bees’  Het openingsritueel voor de Gotthard 
tunnel is ook de moeite waard als je niet weet welk spel er gespeeld wordt.

Als je weet welk spel je speelt en wat de regels zijn, dan kun je nadenken over een tactiek om het spel naar je hand te zetten.   
Als Je niet weet welke spel je speelt en wat de regels zijn, dan is er meer behoefte aan een strategie. Bij het uitwerken van een 
strategie is het handig om je af te vragen wat je niet weet. Verder moet je uitgaan van het meest waarschijnlijke en daarvoor  
kun je je het best verplaatsen in de belangen van machtige spelers. Ik ga er vanuit dat dingen niet toevallig gebeuren. Alles dient 
op de één of andere manier iemands agenda. Op het moment zijn er meerdere agenda’s tegelijkertijd. De belangrijkste agenda 
is die van 17 ‘Sustainable development goals’. Eigenlijk zou je alle agenda’s kunnen zien als onderdeel van dit plan. Westerse 
economieën zullen worden afgeremd en gedeindustrialiseerd.  Tegelijkertijd wordt het financieel systeem onderuitgehaald 
en zal een universeel basisinkomen worden ingevoerd, terwijl contant geld zal worden afgeschaft. Alles wordt gekoppeld aan 
een social credit systeem, waarvan het gezondheids paspoort de eerste stap is. Dit is ook de voorbereiding voor een digitale 
cryptomunteenheid, gekoppeld aan biologische data. Het befaamde patent van Bill, met nummer 060606.

In de context van weten wat je niet weet is het goed om je af te vragen waar bestaande technologie voor gebruikt kan worden. 
Als de hele wereld dagelijks een zender tegen het hoofd houdt dan geeft dit mogelijkheden. Als diezelfde wereldbevolking 
24 uur per dag in de Wifi gaat zitten, dan heeft dit effecten. Frequenties en resonantie zijn de basis van ons universum. Voeg 
daar intentie of bewuste aandacht aan toe en je hebt heel veel mogelijkheden.

Als legitimatie van deze drastische agenda zal ‘climate change’ worden opgevoerd. Deze klimaatverandering is een agenda 
en verhaal op zich. Het zou wel eens veel kouder kunnen worden. Het doel van deze agenda is om de bevolking financieel 
volledig uit te kleden door stijgende energieprijzen. De bevolking maak je afhankelijk en moet wennen aan controle en  
gehoorzaamheid. Vragen stellen is complotdenken. De covidpas is het begin van het inperken van de rechten van mensen. 
Alles voor het milieu. Vleeseters mogen niet meer met het vliegtuig.

Een andere agenda die volgt uit de sustainable development goals is die van depopulatie, onvruchtbaarheid en het ondermijnen 
van de weerbaarheid en gezondheid van mensen. Dan is er de agenda van transhumanisme. Vervolgens is er de agenda van 
een wereldregering.  Vervolgens is er de agenda van het leegmaken van het platteland en het vervangen van de bevolking in 
de steden. Het transhumanisme moet hier werkelijkheid gaan worden.  

Door steden failliet te laten gaan is er een eerste stap naar onteigening. ‘You will own nothing and you will be happy’
Boeren worden van hun land verdreven. Voedsel komt in de toekomst  uit fabrieken. Landbouw is niet duurzaam namelijk.
Wat zou de agenda van bijvoorbeeld China zijn? Zou het kunnen dat China christenen tegen moslims aan het uitspelen is? 
Het zou goed kunnen dat hat vaccineren van militairen, politie en hulpverleners als doel heeft om het westen te verzwakken. 

Er is een agenda om verdeeldheid te zaaien. Covid is het spiegelbeeld van divoC.  De betekenis van de naam Divoc... 
Bezetenheid van een boze geest en is van Hebreeuwse oorsprong. Divoc betekent in het Latijn... opbreken, verscheuren/
ontleden. verdelen. wegscheuren/openen/apart, in stukken scheuren/in twee delen. Langzaam zal de maatschappij in 2 
gedeeld worden. De meerderheid zal meedoen doordat ze bang zijn en niets te kiezen hebben. Deze scheiding zal na verloop 
van tijd zo duidelijk zijn dat je geen normaal gesprek meer kunt voeren met mensen uit het andere kamp. De mobiel, tv en  
andere media lokken je naar luilekkerland. Net als Pinokkio. 

Het zou kunnen dat er bewust wordt aangestuurd op een onvoorstelbare puinhoop en dat de regeringen de schuld gaan 
krijgen. Hierdoor ontstaat ruimte voor een wereldregering. Het lijkt erop dat de regering bestaat uit een aantal corrupte 
lieden en heel veel onvoorstelbaar goedgelovige fazalen. Is dat hoe je een maatschappij zou moeten opzetten? 
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Uit de protocollen van Sion (1903) het volgende fragment:
 
Wanneer wij de macht hebben verkregen, door staatsgrepen die door ons zijn voorbereid, zodat zij gelijktijdig in alle landen 
plaatsvinden, en onmiddellijk nadat de respectieve regeringen van deze landen officieel onbekwaam zijn verklaard om het volk 
te besturen - dit kan geruime tijd duren, misschien een hele eeuw - zullen wij alles in het werk stellen om te voorkomen dat er 
complotten tegen ons worden gesmeed.

Verder wil ik nog een agenda noemen op kosmische schaal. Deze agenda staat volledig los van alles waar men op aarde 
controle over heeft. Het zou kunnen dat alle agenda’s samen tot doel hebben om zoveel mogelijk controle te hebben over het 
‘bewust-zijn’ van mensen. Verder is het belangrijk voor controle dat er niet teveel mensen zijn die onder contole gehouden 
moeten worden tijdens de veranderingen op kosmische schaal. Er is hier sprake van grote cycli die duizenden jaren duren. Het 
zou goed kunnen dat wij ons in de overgangstijd naar een nieuwe cyclus bevinden.

Onderdeel van het kosmische grotere geheel is de vraag wie wij werkelijk zijn. Er is een ontwikkeling zichtbaar richting 
transhumanisme. Dit wordt gebracht als positief. De mens is een zwak en verre van optimaal wezen. Technologie kan een 
belangrijke rol spelen om ons te verbeteren en om bijvoorbeeld ziekte helemaal uit te bannen. Maar wat is eigenlijk ziekte?  
Je zou ziekte ook kunnen zien als teken van herstel bij een gezond lichaam. De transhumaistische agenda heeft als uiteindelijk 
doel om ons bewustzijn te manipuleren. De mobiele telefoon is hierbij de eerste stap. Zie de mobiel als een electromagnetisch  
frequentiewapen. Wat zou er gebeuren als je dit wapen tegen je hoofd houdt?  Niets?  De gebruikte frequenties zijn in feite 
licht, maar dan zonder schaduw.  Het licht schijnt dwars door je hoofd heen. 

De context die ik tot slot wil beschrijven is die van een fuik. We zijn daar, zonder er erg in te hebben, in gezwommen. Niemand 
is nog eigenaar. Alles hangt aanelkaar van de leningen en de rente. 50% van de kosten bestaat nu uit directe en indirecte rente. 
Dit is geen economie. Dit is een pyramidespel met Fiat currency.  Het systeem is al failliet doordat je niet langer dan 100 jaar 
rente op rente kunt stapelen. Er wordt gegokt met allerlei hefboom mechanismen om de risico’s af te dekken. Deze hefbomen 
grijpen diep in op de reële economie. Winsten worden tegen het geheel gekeerd en vloeien niet terug naar de samenleving.
Er wordt geld bijgedrukt en tegelijkertijd lopen de schulden op en neemt de productie en effectiviteit van de samenleving af.
De enigen die er niets van merken in hun portemonnee zijn de ambtenaren. Totdat het geld van de overheid niets meer waard 
is en dan is het te laat. De pensioenen zijn dadelijk niet meer te betalen en niet inflatie gecorrigeerd. De ziektekosten zullen in 
20 jaar verdubbelen. Verder zijn transportketens ernstig verstoord en er is overal ineens een energiecrisis. Als gevolg hiervan 
stoppen sommige energieintensieve bedrijven simpelweg hun productie. Hierdoor is er dadelijk geen kunstmest meer, geen 
reserveonderdelen voor landbouwmachines. Alles loopt krakend vast. 

Dit is het moment van de Great Reset. De politiek is niet meer dan een poppenkast. De hele samenleving doet niets en 
wacht tot de wetenschap of politiek ‘iets’ doet. Ga er vanuit dat het plan allang op de plank ligt. Er komt een basisinkomen, 
rantsoenering van zo ongeveer alles en een social credit systeem om de goede burgers te belonen. Er valt hier niets meer 
te kiezen. De kern van de transformatie in een door ons gekozen richting, is het doorbreken van de spiraal van collectief 
onvermogen. Een deel van dit onvermogen zit hem in het gebrek aan vrije denkers, die vervolgens hun ideeën realiseren. 
Zonder dat de enige drijfveer een lucratief verdienmodel is.

Wij zullen onszelf moeten organiseren.  Mensen met belangen zijn enorm goed georganiseerd. Gewone mensen met alleen een 
klein eigenbelang zijn niet georganiseerd. Alles loopt via de staat en alles loopt via geld. Alles loopt via de media. Informatie is 
de basis voor gedrag. Als je volledig op de hoogte bent kun je de juiste beslissingen nemen. Intuitie is verder een belangrijke 
raadgever. Laat nooit angst je belangrijkste motivatie zijn. We zullen alles zelf moeten gaan regelen en op geen enkele manier 
meer macht geven aan ambtenaren. We zullen moeten leren omgaan met onzekerheid en rekening houden met onbekende 
factoren. Als je zelf de touwtjes in handen hebt is niets doen ook een optie. Stoppen met updates en steeds weer het laatste 
model. Een samenleving waar niets meer verandert, maar waar een enorme creativiteit wel de vrije ruimte krijgt.

Heb je je ooit verplaatst in een psychopaat? 
Iemand die geen empathie kent en uitsluitend bezig is met materiële doelen. 
Wat doet zo iemand de hele dag? 
Ken uw vijand, maar bovenalles; 
Ken u zelve.

ristrilin@oikoslibre.org
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Spelregels

Ik wil voorstellen om een spel te gaan spelen, waarbij de lokale economie een belangrijke rol speelt. De uitdaging van het spel 
is dat iedere deelnemer net zoveel produceert als consumeert. Verder gaan we de ecologische transitie in het spel   want ook 
hier gaat het om een evenwicht, waarbij je niet meer neemt dan je geeft.
Je kunt alleen meedoen als je regelmatig in de regio bent. Verder moet je iets produceren om iets te kunnen kopen. Het spel 
is eigenlijk een gestroomlijnde vorm van ruilen.

Om te spelen moet je een personage creeren met een andere naam.  Dit personage leeft in een volledig duurzame toekomst 
en als je speelt dat je dit personage bent, dan draag je andere kleren en je probeert je zo bewust mogelijk te zijn van alle 
gewoontes die niet duurzaam zijn. Fake it until you make it.

Het doel van het spel is ervaring op doen met het uitwisselen van goederen en diensten zonder daarbij afhankelijk te zijn van 
het gebruik van euro’s. Deze ervaring is nodig om ons voor te bereiden op het theoretische, maar niet ondenkbare, geval dat 
de euro geen waarde meer heeft. Dit spel kan de lokale economie drijvend houden, als er werkelijk economische problemen 
ontstaan. De simulatie moet zo realistisch mogelijk zijn en af en toe kun je een week inlassen dat je niet meer in een winkel 
komt, maar alles lokaal en zonder euro’s oplost.

We spelen het spel 1 jaar om ervaring op te doen met zelf produceren en ruilen. Als je wilt stoppen moet je saldo op 0 staan.
Een transactie bestaat altijd uit een boeking en een tegenboeking. Bij beide boekingen staat dezelfde datum. Verder wordt 
de  naam van de tegenpartij en het bedrag genoteerd. Achter iedere boeking staat het totaal saldo. Voorlopig is het maximum 
saldo +1000 frey en het minimum saldo -1000 frey. 
Een transactie moet leesbaar zijn en beide ruilers moeten van elkaar de leesbaarheid controleren. Iedere 3 maanden moet 
het totaal saldo worden doorgegeven. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk rond de 0 te blijven.
Als je je transactie boekje kwijt bent, dan moet je dit opgeven.  Als je zonder opgaaf van reden de regels overtreedt, dan kun 
je niet meer deelnemen aan het spel.

Een belangrijk onderdeel van het spel zijn de aandelen.

Een aandeel met recht van gebruik
Maar dit betekent een plicht tot onderhoud en verzekering. Een deel van de waarde moet worden ondergebracht in 
waardevaste aandelen met als onderpand bijvoorbeeld profielen en plaatmateriaal van diverse metalen.  Het zou dan kunnen 
dat je met als inleg 10% van de waarde, een tractor het hele jaar gebruikt.  Het percentage voor de verzekering gerelateerd 
aan het risico dat de hele investering verloren gaat of onbruikbaar wordt. Bij een tractor is dit risico aanzienlijk hoger, dan bij 
een klein huisje.

Een aandeel als spaarpot
1/5 deel van de gebruiksverzekering moet beschikbaar zijn met een gegarandeerd waardevast onderpand

Een leeg aandeel. 
Dit is een aandeel, waarvan de waarde is omgezet in Francs. Iemand anders kan Francs omzetten naar dit aandeel. Dit kan zijn 
om te sparen of om het gebruiksrecht van iets te verwerven
Een deel van de lege aandelen is gedekt door waardevaste grondstoffen. Dit als verzekering om met deze waarde schade te 
kunnen herstellen. 
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De basis is en blijft papier. Ik heb wel duidelijke ideeen over de software die nodig is om het geheel te laten functioneren. Een 
belangrijk onderdeel is het hebben van aandelen in het geheel, als onderbouwing van de waarde van de lokale munt. Ik wil 
geen eiland maken waar je nooit meer vanaf kunt. Ook wil ik aan een pensioenvorm werken of de mogelijkheid om te sparen 
voor een wereldreis. Met deze waarde zou in andere Ecoregio’s ook iets gekocht moeten kunnen worden.

Ik denk hierbij aan een vorm waarbij Ecoregio’s aandeelhouder zijn in elkaars regio. Iemand die verhuist kan zijn opgebouwde 
vermogen dan meenemen. Let wel: vermogen is letterlijk jou arbeid, opgeslagen in aandelen. Er is geen rente of rendement. 
Verder wil ik een soort belasting op het gebruik van het systeem introduceren om de administratie te betalen. In praktijk is 
het handig om dit met een computer te doen en slimme software die voor alle regio’s gelijk is en via een crypto systeem is de 
boekhouding bij alle eco regio’s gelijk en heeft iedereen een backup van het geheel. Mij idee is om een soort multinational op 
te richten, met Ecoregio’s over de hele wereld. De cooperatie bezit zeilschepen en er is veel uitwisseling. 

Ik zou graag willen dat het  draait op een rasperrery-pi of arduino computer. Wellicht dat we nog verder terugschalen. We 
moeten in staat zijn om dit zonder al teveel problemen zelf in de lucht te houden. De grote vraag is hoe we contact houden 
over grotere afstanden.  


