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Concrete uitwerking van de eerste pijler van de Verklaring door H. Vanhaesebroeck (summiere inleiding)  

 

De eerste pijler van de Verklaring luidt “de economie wordt terug ten dienste gesteld van mens en 

natuur, met een boekhouding waarin de bescherming van mens en natuur verankerd wordt”.  

Hiertoe stellen wij de zogenaamde “multi-kapitaal-benadering” van de samenleving voor, die wij u in 

volgend verhaal gaan toelichten (en dat tevens gefilmd worden, zie hiervoor de link XXXX).  

Ik ga het u meteen vertellen wat ik bedoel met de “Multi-kapitaal-benadering van de samenleving”.  

Welk  kapitaal heeft momenteel de macht in onze maatschappij? het financieel kapitaal. Maar zijn er niet 

nog andere soorten kapitaal die ook macht moeten hebben? Inderdaad, natuurlijk en menselijk kapitaal…. 

Met de multi-kapitaal-benadering streven we naar evenwicht tussen de drie grote kapitalen: financieel 

kapitaal, menselijk en natuurlijk kapitaal (menselijk kapitaal: alle vormen van kapitaal, gecreëerd door de 

mens zoals cultureel en sociaal kapitaal, en eigenlijk ook de mens zelf).  Maar HOE  gaan we dit concreet 

tot stand brengen?  Door het opbouwen van een bijzonder model gebaseerd op de eeuwenoude 

rechtsfiguur vennootschap en het eeuwenoude dubbel boekhouden.  

Ik neem u mee in mijn verhaal.  Het huidige kapitalisme is ergens ongrijpbaar, men kan er geen greep op 

krijgen, het is – om actueel te zijn – zoals een virus.  Nochtans is het vrij eenvoudig om  toegang te krijgen 

tot het kapitalisme: via de taal en het eeuwenoude dubbel boekhouden. Kijken we eens naar ons 

taalgebruik: een idee in de markt zetten, de meerwaarde van iets, of toegevoegde waarde van iets, we 

worden concurrenten van elkaar op de weg, iets is van kapitaal belang, de balans van iets opmaken, 

andere!! het gaat zelfs zó ver: de liefde bedrijven, en dit in meerdere bedrijven… Het kapitalisme is 

zonder meer op vele vlakken hegemoniaal, ook in de taal en cultureel.  

Moeten we anderzijds niet tot het inzicht komen dat de maatschappij gewoon een grote vennootschap is 

geworden. Een bedrijf, waarin alleen het financieel kapitaal de macht heeft? We kunnen eigenlijk dit ook 

weergeven of verbeelden middels het dubbel boekhouden, met een zogenaamde T-rekening dat gebruikt 

worden voor de weergave van de balans. Rechts in deze balans staan de bronnen, links de bestedingen van 

deze bronnen.  

Nemen wij deze T in ogenschouw en rechts van de T zetten wij een kruisje: hiermee kunnen we eigenlijk 

de hele maatschappij verbeelden: de maatschappij als vennootschap met één bron : financieel kapitaal 

(tekenen op bord, T-lijn met 1 kruisje) 
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Maar er zijn toch nog andere bronnen in de samenleving? Inderdaad: mens en natuur. Ook zij moeten als 

bron in aanmerking genomen worden: aldus komen er nog twee XX bij, naast de X.  
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Aldus krijgen we een vennootschap ‘van de maatschappij’ met drie bronnen: financieel kapitaal, menselijk 

en natuurlijk kapitaal: de maatschappij zou aldus best van de huidige kapitalistische vennootschap (met één 

(machts)bron) evolueren naar duurzame, sociale en coöperatieve vennootschap evolueren waarin er evenwicht 

is tussen de drie voormelde bronnen (nu domineert het financieel kapitaal de twee andere bronnen).  

Als dit model overal gevolgd wordt, dan tekenen we een cirkel rond de voormelde T met de drie bronnen, 

de bronnen worden verder gelicht uit het het model en op de horizontale lijn, buiten het systeem, geplaatst.  

 

                                                                                  XXX 

 

 

 

In deze multi-kapitaal-maatschappij hebben menselijk en natuurlijk kapitaal systemische macht, men komt 

als het ware tot een soort scheiding der bronnen (vergelijkbaar met de scheiding der machten).  

Indien deze benadering overal zou gevolgd worden, dan tekenen we een gebogen lijn onder het laagste 

punt van de verticale lijn, wat dan leidt tot het volgende: 

 

                                                                                 XXX 

 

 

 

Niet alleen zou onze maatschappij hiernaar best evolueren, bovendien is het belangrijk dat de bedrijven 

dit model zouden kopiëren naar hun boekhouding.  

Nu moeten de bedrijven enkel rekening houden met financieel kapitaal (geld), in de toekomst zouden zij 

in hun boekhouding ook moeten rekening houden met menselijk en natuurlijk kapitaal. De vermelding 

van de drie ‘XXX’ in hun balans (op de horizontale lijn, zie het LOGO) geeft meteen duidelijk aan dat zij 

deze multi-kapitaal-benadering volgen.  

Grove schendingen van het menselijk en natuurlijk kapitaal zouden tot uitdrukking moeten komen in hun 

boekhouding, door een aparte inschrijving in hun boekhouding. Men zou bvb ecocides kunnen bestrijden 

door naar het hart van het bedrijf te gaan: via hun boekhouding. Rechtsgrond voor verplichting rekening 

te houden met de andere bronnen. Men kan hier heel creatief mee omgaan en op basis van dit uitgangspunt 

normen ontwikkelen. De balans moet verder nagezien worden door een revisor die het volgen van de 

benadering ook meteen zou waarmerken.  

De rechtsfiguur vennootschap enerzijds en het dubbel boekhouden anderzijds zijn verder concrete 

inspiratiebronnen voor de iririchting van de multi-kapitaalmaatschappij (bvb aandelen voor burgers en 

vennootschappen).  

De benadering heeft verder ook uitlopers naar de andere krijtlijnen van de Verklaring. 

Literatuur,  Zie de beknopte uiteenzetting bij de eerste Krijtlijn in het Essay “De Verklaring van 29 

november”.  Verder is er een ‘trilogie’ van drie artikels verschenen over de Multi-Kapitaal-Benadering van 
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de samenleving op de site De Wereld Morgen.   Ook zal in de blog van het Humanistisch Verbond 

spoedig een inleidend artikel verschijnen over de benadering.  Mvg Hans Vanhaesebroeck.  


