Macht voor allen
Staat, bedrijf, markt & grond
Dit pinnetje symboliseert de elementen van een stabiele vrije markt
economie, waarin de rechten en menselijke waardigheid van mensen niet
meer overtreden worden, met een Staatsmodel daaromheen waarin de
mensen altijd directe controle houden over hun vertegenwoordigers, die zij
direct kunnen kennen. Negen uitgewerkte methodes om tot deze
maatschappij te komen zijn ook afgebeeld op het pinnetje. Zie het boek
“Distribute Power” (www.socialism.nl) voor een mogelijke implementatie
en uitwerking van deze principes.
In het centrum van het pinnetje bevinden zich drie groepjes symbolen. De
blokjes aan de onderkant vertegenwoordigen het onvervreembare recht op land van iedere burger (of 'mens' zo U
wilt). De blokjes zijn van gelijke grootte, hetgeen de gelijkheid van dit recht voorstelt. Er is wel een vrije markt in
land huur en land ruil. Het recht op land is het fundament van de economie. De blokjes zijn strak neergezet,
hetgeen de rationele algemene besluiten omtrent de praktische implementatie vertegenwoordigt.
Daarboven bevinden zich verschillende symbooltjes die de bedrijven voorstellen. Piramide vormige bedrijfjes stellen
startende bedrijven onder een eigenaar voor (dit kunnen dictatoriale bedrijfjes zinj, met een vaste machthebber(s)).
Omgekeerde piramide vormige bedrijven stellen democratische bedrijven voor met een enkele gekozen baas of klein
groepje bazen, en diegenen met een afgeplatte onderkant stellen voor dat het management een raad van meerdere
mensen is onder grotere controle van de anderen die daar werkzaam zijn . De rondjes in dat gebied stellen
bedrijven voor met een directe democratie. De bedrijven zijn niet strak geordend maar bewegen zich dynamisch
door het veld, hetgeen de dynamiek van de markt vertegenwoordigt.
Daarboven bevindt zich een soort wolk met een druppel, hetgeen het financiële stelsel voorstelt. De druppel valt
voornamelijk, zo niet alleen, op de democratische bedrijven. De druppel vertegenwoordigt dat investeringen gedaan
worden met voorzichtigheid en inzicht, in nauw afgemeten mate. De druppel valt links, waar als de pin wordt
gedragen het hart zit. De bedoeling daarvan spreekt voor zichzelf.
Rondom het middenveld bevinden zich 50 stipachtige eenheden, die een Raad en stemgroep voorstellen. Hiermee
wordt de Raden overheid van het volk weergegeven. Deze Overheid is gebaseerd op stemgroepen en Raden van
minimaal 50 personen. In bredere zin betekent het ook een Raad in het algemeen, een vorm van democratie, samen
besluiten nemen in plaats van de dictaten van een machthebber (of klein groepje machthebbers) opvolgen. De ronde
vorm staat voor de principe gelijkheid van allen, het gelijke stemrecht voor eenieder.
De brede band waarin de letters staan en waar de 50 stippen in overgaan, de band om het hele pinnetje, is het
primaire symbool van het pinnetje. De cirkel staat voor het algemene belang waarin iedereen een gelijke plaats

heeft; de eenheid en eerlijke vertegenwoordiging van het hele volk, door het volk , voor het volk. Het stelt ook de
grens om het Soevereine land weer, waar een volk kan wonen, en zichzelf besturen zoals een mens in een huis
woont en daar een eigen leven aan geeft. Het is daarmee ook een antiImperialistisch symbool, omdat in het geval
van een Imperium er geen duidelijke zelfbegrenzing bestaat. Een Imperium wil oneindig groter worden, en wordt
vaak zo groot dat wie daar in woont geen vat meer krijgt op de Soevereine besluitvorming.
De tekst spreekt voor zichzelf, en is een variatie op “macht verdeling”, “Democratische autoriteiten, democratische
bedrijven, democratische investeringen en democratisch recht op land”, enz. De term Staat heeft betrekking op het
algemene belang, waarvoor de Staat de commissie is van het volk die dat mag uitvoeren. De term “markt” heeft de
term “financiële stelsel” (o.i.d.) overgenomen op dit pinnetje, omdat het moeilijk is voor die betekenis één woord te
vinden, maar ook omdat de controle en terugdringing van een wild en destructief investeringsstelsel is bedoeld om
de markten te beschermen. “Markt” stelt voor dat er een maximum is op privé bezit, omdat dit de vrije markt
beschermt. Als de markten niet zo beschermd worden, dan vernietigen de markten zichzelf onder druk van de
macht centralisatie, hebzucht, machtshonger en kliek vorming. “Markt” betekend de markt zelf: het recht op
eigendom van wat gemaakt is, handel drijven, contracten sluiten, het starten van groepsproductie, enz.
Er zijn negen uitsparingen rondom de buitenrand, die de negen voorgestelde methoden belichamen. Deze negen
voorgestelde methoden zijn: uitdragen van de ideologie (van voren gezien links onder), eerlijke handel (1ste naar
links van voren gezien vanaf de voorgaande; en zo verder de klok rond …), democratische bedrijven en fondsen
oprichten politieke partijen, Staatsvorming (bovenaan), verdediging van allen die bedreigd worden door geweld,
territoriale strijd tegen een tirranie, verzet van binnenuit in een overheersende tirranie, het bewaren van deze
methoden als de tirranie te hevig is voor één van genoemde methoden (laatste rechtsonder van voren).
Staatsvorming is bovenaan en heeft geen inkeping, omdat dit de centrale methode is die alles vast zet in de
samenleving.
De uitvoering in “antiek brons” is een verwijzing naar een tijd dat landbouw geruime tijd bedreven werd en toen
de mens al machtig was over het leven op aarde. Het verwijst daar heen omdat deze problemen toen – zo niet
eerder – al opgelost hadden moeten zijn.

Eerdere ontwerpen

(De harmonisatie van de 50 stippen in het uiteindelijke ontwerp is een toevoeging van het pin productie bedrijf.)

Het pinnetje is een variatie en uitbreiding op al eerder vervaardigde symboliek. Links onder: in dit oudste ontwerp
symboliseert de Omega letter een weegschaal, en daarmee het wegen van de stemmen in een democratie. In de latere
ontwerpen verandert deze Omega in een cirkel.

Het pinnetje is ook een
weergave van dit schema
(links), waarbij de 9
methodes (informeren,
eerlijke handel ...) in een
cirkel naar beneden zijn
gevouwen, de 4 machten
bovenaan zijn naar
beneden geklapt en
vormen de 4 groepjes
symbolen in het midden,
en het Grondwettelijke
ratificatie proces zit aan
de achterkant van de pin
in de vorm van het
bevestigingsmechanisme.
Daar wordt het systeem
letterlijk en figuurlijk
vast gezet.

De licentie voor deze pin en symboliek is het Publiek Domein. U kunt hiermee doen wat U wilt, inclusief eigen
betekenis toekennen, reproduceren, enz. De pin heeft alleen algemene ideologische betekenis, betekent niet het
lidmaatschap van een organisatie of instemming met onderstaande auteur, tenzij U dat vrij zelf zo bepaalt.
Groningen, 3 December 2017, Jos Boersema

