
Beste leiders van dit land,

Wij, uw burgers, willen u graag een handje
helpen.

Sinds 2008 zien we u zenuwachtig oplossingen
zoeken om uit de financiële crisis te komen.
Laten we elkaar geen mietje noemen – het is u
nog steeds niet gelukt. 

Na 6, 7 jaar vertrouwen op uw competentie om
dit schijnbaar ingewikkelde probleem op te lossen, hebben wij besloten om mee 
te denken. Hoewel u voordeed dat het enorm ingewikkeld is allemaal, stellen wij 
verbaasd vast, dat het dit eigenlijk helemaal niet is. Met gezond boerenverstand 
lossen we het met elkaar op. Uiteindelijk zijn wij burgers allemaal economen. 
Economie, komt van het Griekse Oikos en Nomos, wat ‘huishoudkunde’ betekent. 
Wel – wij burgers beheren allemaal op een nette manier ons huishouden, en 
slagen daar redelijk in. Misschien wordt het tijd dat u, die er niet in slaagt en 
miljarden schuld maakt, zich nu door ons laat inspireren in plaats van omgekeerd.

In zijn meest eenvoudige model bestaat economie uit twee kolommetjes. Een 
kolommetje ‘inkomsten’ en een kolommetje ‘uitgaven’. 

Laten we met de uitgaven beginnen. Wij mensen maken schulden wanneer we 
zaken kopen die we eigenlijk op dat moment niet kunnen betalen. We doen dan 
de belofte dat we die schuld over een bepaalde periode zullen terug betalen. Dat 
geld lenen we van banken. Tenminste dat dáchten we. Wij waren in de naïeve 
veronderstelling dat banken instituten waren die in hun kluizen een grote 
hoeveelheid geld hadden liggen, dat ze aan ons konden uitlenen. Tot wij er tot 
onze verbijstering achter kwamen dat banken helemaal geen kluizen vol geld 
hebben. U bracht onlangs met roffelende trom een rapport uit dat onze banken 
uitstekend crisisbestendig waren. Wij hebben ons erover verbaasd hoe weinig 
eigen geld banken volgens dat rapport beschikbaar moeten hebben ten opzichte 
van het enorme bedrag dat ze uitlenen. Als wij zo weinig zouden hebben voor 
onvoorziene maar noodzakelijke uitgaven, dan zouden we snel failliet zijn. Maar 
banken zijn crisisbestendig?

We vroegen ons af waar ze het geld dan vandaan halen, wanneer we bij hen een 
lening of hypotheek afsluiten. Tot onze verbijstering kwamen we erachter dat ze 
dat geld creëerden uit het niets op het moment dat wij het leenden. Dat ze 
eenvoudigweg door het intikken van het bedrag, geld uit het niets maakten, dat 
een seconde eerder niet bestond. Geld zonder tegenwaarde. Alleen digitale 
getalletjes. En de tegenwaarde…. Waren wij zelf. Wij kregen eigenlijk geen geld, 
maar een schuldkwitantie, dat wij ons dertig jaar lang in het zweet mochten 
werken om hun niet bestaande geld om te zetten in écht geld. We kregen dus 
lucht, en bovenop die lucht moesten we ook nog rente betalen. 

Rente is een verraderlijk iets. Een paar procent rente klinkt nooit veel. Tot je het 
echt gaat berekenen. En dan stel je bv vast dat een hypotheek van 100.000 euro 



tegen 4 % rente, eigenlijk een schuld is van 250.000 euro.  Is dat niet een 
tikkeltje overdreven? Met het intikken van de cijfertjes heeft de bank dus uit het 
niets 250.000 euro gecreëerd waar wij als serieuze burgers 30 jaar voor moeten 
werken. 

Maar nog was dit niet genoeg voor onze bank. Ze gingen onze hypotheken 
verpanden aan nog grotere banken die van onze hypotheken casinoprodukten 
gingen maken met onmogelijke namen als Collateralized Debt Obligations.  
Beleggers gingen speculeren op onze hypotheekschulden. En daar werden de 
banken en beleggers nog rijker van. Hoe meer hypotheekschulden, hoe meer 
casinoprodukten, hoe meer winst. 

Casinoprodukten gebaseerd op lucht moeten natuurlijk vroeg of laat instorten. 
Dat deden ze. Eerst kwamen wij burgers in  de problemen, die hypotheken 
hadden afgesloten tegen woekerrentes die wij niet langer konden opbrengen. 
Daardoor kwamen de beleggingsprodukten, gebaseerd op onze hypotheken in de 
problemen. Vervolgens kwamen de banken in de problemen met hun enorme 
luchtkastelen. En uiteindelijk zat het hele land, en vervolgens de hele wereld in 
de problemen, en was de economische crisis een feit.  

“De banken moeten gered worden”, riep u, leiders van ons land. En wij geloofden 
dat. Wij dachten nog steeds dat banken nette instellingen waren, met nette 
mensen.

En terwijl u tegen ons zei, dat we op alles wat ons lief was moesten bezuinigen, 
toverde u na een nachtlang vergaderen miljarden tevoorschijn om de banken te 
redden.

Waar komen die miljarden dan toch vandaan, vroegen we ons af. 

Ons een beetje in de materie verdiepend, leerden we dat er nog een soort van 
superbank bestaat, de Europese Centrale Bank, die net hetzelfde werkt als een 
kleine bank om de hoek, alleen met nog grotere getallen. 

Ook daar tikte iemand een getal met vele nullen in en werden er miljarden uit het
niets gecreëerd. Die werden geleend aan u, de overheid, en u gaf ze vervolgens 
weer aan de banken, die weer fluitend verder konden gaan zoals altijd.

Maar iemand moet die miljarden natuurlijk terug betalen. En de rente op die 
miljarden. En de rente op die rente.

En laten nu uitgerekend wij dat zijn. De burgers. Door nog meer belastingen. Nog 
meer bezuinigingen.

Terwijl aan de kern van het probleem niéts gedaan is.

U leiders van het land laat nog steeds onze banken geld uit het niets creëren. U 
laat ze nog steeds stevige rentes heffen, en tegelijkertijd geen rente meer 
betalen op onze spaarcentjes. 

En u legt ons steeds nieuwe belastingen op.



Hoe lang dacht u hier nog mee door te kunnen gaan?

Wij burgers menen dat de tijd is aangebroken om de zaken eens fundamenteel 
aan te pakken.

En dat hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn.

In een eenvoudig driestappenplan hebben we de problemen bij de wortel voor 
goed opgelost.

1. Geld hoort niet gecreëerd te worden door private instellingen zoals 
banken. Geld is van ons allemaal, en dient daarom door de overheid 
gecreëerd te worden. Wij willen dat u die verantwoordelijk opnieuw neemt.

2. Geld hoort geen lucht te zijn, maar gebaseerd op een tegenwaarde. Dat 
geeft terug waarde aan ons geld. Wij willen dat het geld dat u uitbrengt 
vertegenwoordigd is door een stabiele tegenwaarde en de enige stabiele 
tegenwaarde dat zijn wij zelf. Immers WIJ zijn het die de toegevoegde 
waarde produceren, waarover u belasting heft.

3. Geld is een ruilmiddel om transacties af te meten, en geen commercieel 
product. Geld hoort dus geen geld voort te brengen. Rente is een niet te 
temmen tumor die voor schulden zorgt die nooit meer op te brengen zijn. 
Wij willen dat u de rente op geld afschaft.

Wat het kolommetje inkomsten betreft, kunnen we kort zijn. Wanneer wij burgers 
weer beschikken over reëel geld, en niet gebukt gaan onder niet op te brengen 
lasten om de schulden van de banken en de overheid te voldoen, zullen wij weer 
geld overhouden. Geld dat wij zullen uitgeven. Geld dat wij zullen investeren in 
ons zelf, en in mensen en bedrijven om ons heen. Daardoor zal de economie 
weer voluit draaien, en zal de werkloosheid zienderogen slinken. Want een 
economie bloeit niet op basis van enkele rijken en een verarmde middenklasse.

Geachte leiders, u kreeg 7 jaar de kans de problemen op te lossen.

Het minste wat u ons verschuldigd bent, na 7 magere jaren, is onze 
boerenverstand oplossing serieus te nemen, te onderzoeken, te debatteren, en 
zo snel mogelijk tot actie over te gaan. Wij hebben nu recht op minstens 7 vette 
jaren.

Hoogachtend,

Namens de burgers met boerenverstand van dit land,

Geert Kimpen, auteur van o.m. De Prins van Filettino, een verhelderende roman 
over de crisis


