
 1  

 

Bernd	Senf	

Bankgeheim	geldschepping	

(uit het Duits, oorspronkelijke titel: Bankgeheimnis Geldschöpfung) 

  April 2009 

De internationale financiële crisis werpt veel vragen op 
Jarenlang was in de politieke discussie telkens weer te horen, te lezen en te zien, dat er een tekort 

aan publieke middelen was. Overal ontbraken de middelen, om wenselijke publieke taken te 

vervullen. En nu op eens – sinds het uitbreken van de internationale financiële crisis – regent het 

meldingen over reddings-pakketten voor aangeslagen banken en over stimuleringsmaatregelen in 

biljoenen omvang (zowel in dollars als in euro’s). Een biljoen – dat is miljoen keer miljoen! Deze 

steunmaatregelen werden in de kortste tijd onder ongelooflijke druk door de democratische 

instanties geloodst, en in de Verenigde Staten (VS) werden blanco checks aan de minister van 

financiën beschikbaar gesteld zonder verdere controle mogelijkheden van het Congres over het 

concrete gebruik van de middelen. Hieraan ging het uiteenspatten van een reusachtige speculatie bel 

aan de internationale financiële markten vooraf, beginnend met de vastgoedcrisis in de VS. Het 

kwam tot dramatische koersverliezen, en schijnbare geldvermogens en vorderingen van banken op 

debiteuren losten zich in lucht op of werden tot financieel giftafval, dat veel te lang versluierd was in 

slechte balansen, tot het uiteindelijk onhoudbaar werd -  en het nu in zogenoemde “bad banks” met 

publiekgeld moet worden opgelost. Steeds meer mensen beginnen zich af te vragen, hoe dit met 

elkaar samenhangt. De diepere oorzaken van de internationale financiële crisis en de dubieuze 

maatregelen om haar te bestrijden zijn tot nu toe veel te weinig opgemerkt en er is te weinig over 

gediscussieerd. 

In tegenstelling tot de meeste economische- en financiële experts, politicus en de vakbonden, die 

door de crisis volledig verrast werden, kwam ze voor mij absoluut niet onverwacht, in tegendeel: 

Sinds vele jaren heb ik op de in het bestaande geldsysteem verankerde problematische structuren en 

op noodzakelijk veranderingen gewezen – zoals reeds op de kaft van mijn in 1996 verschenen boek 

“Der Nebel um das Geld” herkenbaar wordt.  

Tot de wezenlijke probleempunten van het bestaande geldsysteem behoren: 

• De structuur en over langere tijd destructieve dynamiek van het rentesysteem. 

• De bestaande praktijk van geldschepping uit het niets door (voor een deel private) centrale 

banken en door private handelsbanken. 

Over de problematiek van het rentesysteem 
De problematiek van het rentesysteem zal hier slechts heel kort aangeduid worden. De ogenschijnlijk 

vanzelf sprekende rente en rente over rente laat de geldvermogens exponentieel, dat betekend met 

een steeds meer versnellende mate groeien. Bij 5% rente over rente komt het binnen 15 jaar tot een 

verdubbeling. Na ongeveer 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 … jaren groeit 1 euro tot 2, 4, 8, 

16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 .. euro. (Het precieze getal na 150 jaar ligt zelfs bij 1.507 euro.) Uit 
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één miljard wordt dan 1.507 miljard. Hoe mooi dat uit het standpunt van de beleggers mag schijnen, 

zo problematisch is deze steeds sneller wordende groei vanuit het standpunt van de debiteuren – en 

voor de totale samenleving. Want het groeien van de geldvermogens baseert op het gelijktijdig 

groeien van de schulden ergens anders in het systeem: bij private ondernemingen, private 

huishoudens en bij overheden in een land of in het buitenland. 

De schulden zijn het spiegelbeeld van de geldvermogens, en ze groeien zoals een tumor in het 

menselijk lichaam. De rente werkt als een kwaadaardig gezwel in het sociale organisme. Exponentieel 

groeiende rentelasten, die uit het jaarlijkse sociaalproduct opgebracht moeten worden, kunnen van 

de schuldenaar in het algemeen steeds minder opgebracht worden, omdat in een wereld van 

begrensde grondstoffen en afzetmarkten een exponentiele groei van de reële economie op den duur 

niet mogelijk is. En moet zich veelmeer – ook bij grootste inspanning – na enkele decennia afzwakken, 

en de gemiddelde rendementen in de reële economie zullen afnemen. 

Omdat geldvermogens desondanks verder groeien willen, zoeken ze – geholpen door banken, 

beleggingsfondsen of hedge-fonds – hun geluk aan de speculatieve financiële markten en stuwen 

daar de koersen steeds meer op, dan eens aan de aandelenbeurzen, dan eens aan de 

obligatiemarkten, dan eens aan de grondstoffen- of voedselmarkten, dan eens aan de valutamarkten 

en hypotheekmarkten en dan eens bij de financiële derivaten. Het globale “wedden dat” – waar het 

geld elke keer onder de “monetaire stuwdruk” op zoek naar maximaal rendement om de globe 

zwerft. Dit werd allemaal mogelijk sinds het begin van de jaren 80, het neoliberalisme en de 

fanatiekelingen van de globalisering begonnen, alle traditionele nationale beperkingen voor 

speculatief geldverkeer af te bouwen en dit als weg naar globaal groeiende welvaart propageerden. 

De speculatief opgedreven koersen verloren op deze wijze steeds meer de reële economische 

fundamenten en veroorzaakten speculatieve luchtbellen. In volledige ontkenning van het potentiele 

gevaar werden jarenlang de koersstijgingen aan de beurzen gevierd, en groeiende delen van de 

bevolking lieten zich van de beurskoorts aansteken, tot men op harde wijze wakker werd, toen de 

luchtbellen de een na de ander uiteen spatte – eerst aan de periferie van het globale kapitalisme, 

vervolgens ook steeds meer in de centra ervan. 

Waar kwamen deze onvoorstelbare hoeveelheden geld vandaan, waarmee de speculatie luchtbellen 

werden opgeblazen, wie had ze op welke wijze in omloop gebracht? En wat zijn de bronnen van de 

reddings maatregelen en stimuleringsmaatregelen in biljoenen omvang? Al jaren geleden (2004) heb 

ik in mijn boek “Der Tanz um den Gewinn” over “beurskoorts en collectieve waan” geschreven – en 

over de in het bestaande geldsysteem aangelegde tendens tot een super-crash van het 

internationale financiële systeem. De manier van geldschepping komt in deze context een wezenlijke 

betekenis als crisisoorzaak en als versterkende factor toe. Deste verbazingwekkender is het, dat de 

geldschepping de afgelopen eeuwen en tot vandaag toe een van de best bewaarde bankgeheimen 

was en is – en één met de grootste gevolgen. Hierna zal grof geschetst worden, hoe en waaruit zich 

de geldschepping ontwikkeld heeft en op welke wijze ze telkens weer verborgen werd. 

Van goudgeld naar papiergeld 
Toen geld nog uit waardevolle goudmunten bestond, scheen het zijn waarde uit de betreffende 

waarde van het edelmetaal en fabricagekosten te betrekken. Daarbij schenen de arbeidsinzet en de 

delfkosten enerzijds en de schaarste anderzijds een wezenlijke rol te spelen. Er bestond ook een 
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theorie over het goudautomatisme, die verklaarde, dat de als geld in omloop zijnde goudhoeveelheid 

zich automatisch telkens weer de ontwikkeling van het sociaalproduct aanpaste en daardoor zowel 

een grotere inflatie als ook een grotere deflatie vermeden werd. Deze theorie baseerde op aannames, 

die met de realiteit steeds minder overeen kwam (en bijvoorbeeld de aangenomen flexibiliteit van 

prijzen en lonen naar boven en beneden en ook de onbegrensde reproduceerbaarheid van goud). 

Evenwel werd aan deze goudmythe lang, veel te lang vastgehouden. Er waren eerst sterke 

internationale economische opschuddingen nodig na 1929, om zich van deze mythe los te maken. 

Het te lang vasthouden aan de internationale goudkernvaluta en de erbij behorende spelregels 

waren niet op de laatste plaats versterkers in de overdracht van de Amerikaanse economische crisis 

(1929) op Europa, dat als gevolg van het afvloeiende goud zijn nationale geldhoeveelheden met een 

factor drie van het afvloeiende goud moest reduceren – en daardoor de geldcirculatie volledig 

verlamde en de economie in deflatie dreef. (Deste verbazingwekkender is het, dat de goudmythe in 

de laatste tijd een soort renaissance beleeft.) 

Wat in de theorie onder andere niet gezien werd, was het feit, dat de goudhoeveelheid door haar 

bijzondere schaarste de groei van het sociaalproduct in een zich stormachtig ontwikkelend 

industriekapitalisme van de 19de en begin 20ste eeuw niet kon bijbenen en de “goudmantel” voor het 

groeiende sociaalproduct in toenemende mate te krap werd – zoals een mantel uit de kindertijd voor 

een opgroeiend mens te eng wordt. Als de stof van de kindermantel uiteindelijk nog voldoet, om 1/3 

van het lichaam van een volwassene te bedekken, moet er extra stof komen, die de ontbloting 

voldoende bedekt. In analogie zou de goudmantel zich dienen aan te passen, die in toenemende 

mate door een papiergeldmantel aangevuld en tenslotte in zijn geheel erdoor vervangen werd, om 

zo het groeiende sociaalproduct af te dekken en zo een voldoende groeiende vraag naar 

sociaalproduct mogelijk te maken. 

De oorsprong van de geldschepping 
De overgang van de goudmuntvaluta naar de papiergeldvaluta – met aan het begin volledige, later 

enkel nog gedeeltelijke gouddekking tot de volledige loskoppeling van goud – is het waard, nader 

beschouwd te worden. Want hier ligt de historische start van de geldschepping uit het niets – en het 

bankgeheim om deze geldschepping. Begonnen is het enkele honderden jaren geleden, de 

handelaren deponeerden hun goudmunten voor de zekerheid bij goudsmeden, die beroepsmatig al 

ervaring hadden in het veilig bewaren van hun kostbare arbeidsmateriaal en over de noodzakelijke 

kluizen beschikten. De handelaren kregen voor de deponering van hun goud een vervalsings veilige 

bon van papier – verbonden met het recht om op elk moment de bon te wisselen voor goud 

(goudwisselgarantie). 

Hieruit ontwikkelden zich later banken, en de bonnen werden bankbiljetten, die niet 

persoonsgebonden waren, maar aan derden, vierden enzovoort doorgegeven konden worden, als 

overdraagbare waarde. Als een handelaar A zijn leverancier B een waarde van 100 betalen wilde, kon 

hij het 100-biljet in goud inwisselen, B het goud overhandigen, en B bracht het veilig naar de (zelfde) 

bank en kreeg daarvoor een 100-biljet. Eenvoudiger was het echter, als A B meteen zijn 100-biljet 

overhandigde en B erop vertrouwde, dat dit bankbiljet zich elk moment in goud liet wisselen. Het 

goud bleef zo bij de bank en het bankbiljet ging van hand tot hand en vervulde de functie van een 

betaalmiddel. 
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Hoe meer zich het vertrouwen in de goudwisselgarantie van de bank vestigde, des te minder werd 

van de goudwisselgarantie gebruik gemaakt en om zo meer betalingshandelingen werden door de 

overhandiging van bankbiljetten afgewikkeld. Voor het geval, dat het gangbaar was dat 1/3 van de 

bankbiljetten nog in goud werden ingewisseld, had de bank nog 2/3 goud over, een overschotreserve 

in goud, dat haar eigenlijk niet toebehoorde, dat ze slechts veilig opgeborgen had. Desondanks werd 

de verleiding groot, dit 2/3  goud op andere wijze te gebruiken en daarvan te profiteren. Een 

mogelijkheid was geweest, ze aan andere als krediet uit te lenen, verbonden met de vordering van 

rente, aflossing en verpanding. Dat is, alsof men bij de garderobe van de schouwburg afgegeven 

mantels tijdens de voorstelling aan derden tegen vergoeding zou uitlenen, en de garderobe zich de 

opbrengst toe-eigent. Correct lijkt dat niet te zijn. En vooral: Wat, als de schouwburgbezoeker 

onverwacht al in de pauze zijn mantel wil ophalen – en de mantel er niet is? Op dat moment zou het 

bedrog ontdekt worden. 

De banken zouden echter nog creatiever: In plaats van de goud-overschotreserves verder uit te lenen, 

zouden ze deze kunnen gebruiken om op basis hiervan extra bankbiljetten uit het niks te creëren. Op 

de 2/3 goudreserves zouden ze verdere 100-biljetten kunnen drukken en in omloop kunnen brengen 

– onder de aanname, dat ook hiervan maximaal 1/3 in goud ingewisseld zou worden. Uit goud in de 

waarde van 100 zou op deze manier in totaal 3 stuks 100-biljetten in omloop zijn, waarvan twee 

nieuw geschapen bankbiljetten die als krediet (met rente, aflossing en onderpand) in omloop 

gebracht werden. Het uit het niets geschapen geld (in omvang van 200), dat er gelijk uitzag als het 

eerste (bij start nog volledig door goud gedekt) 100-biljet, veranderde zich in een vordering van de 

bank op een kredietnemer, die zonder erbarmen opgeëist zou kunnen worden, en ook tot gevolg 

heeft – bij betalingsproblemen van de schuldenaar – dat het in onderpand gegeven eigendom van de 

schuldenaar gedwongen van eigenaar wisselt. 

De versluiering van de papiergeldschepping uit het niets 
Terwijl de eerste bankbiljetten nog een vordering van de eigenaar van het goud op de bank waren, 

en inhielden dat ze gegarandeerd tegen goud ingewisseld konden worden, zijn de twee uit het niets 

geschapen 100-biljetten daarentegen een vordering van de bank tegenover de schuldenaar. De bank 

heeft zo gezegd de spies omgedraaid. Ofschoon het tweede en het derde 100-biljet een volledig 

andere oorsprong en karakter hebben als het eerste, zien alle drie de bankbiljetten er het zelfde uit. 

Hierin lag de misleiding. De uit het niets geschapen bankbiljetten riepen alleen de misleidende schijn 

van door goud gedekt geld op. 

Gezien uit het standpunt van de banken was dit een geniale constructie. Net zo geniaal was het, de 

manier van geld scheppen uit het niets – en het in omloop brengen van krediet tegen rente, aflossing 

en onderpand – geheim te houden en er naar toe te werken, dat dit niet door wetgeving van 

overheden aan banden gelegd werd. Een deel van de versluiering werd bewerkstelligd door de 

begripsmatige bepaling van de feiten en de ontwikkeling van vakjargon, die door normale burgers en 

ook door de meeste politici niet begrepen werd. Tenslotte werden zulke bankhandelingen zo van 

zelfsprekend, dat nauwelijks nog iemand er naar vroeg, hoe ze functioneerden en of ze in het 

algemeen wel verantwoord zijn. Aan deze feiten heeft zich in principe tot op de dag van vandaag 

weinig veranderd. 
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Geldschepping en economische groei – Hans Christoph Binswanger 
Economisch van betekenis is het feit, dat zich tijdens de overgang van het volledig goud gedekte naar 

het nog deels door goud gedekte papiergeld de geldmantel verruimde, en wel meer, als het met een 

volledige gouddekking mogelijk geweest was. Dit gaf van de monetaire kant de ruimte voor een 

sterkere ontplooiing van de industriële productie en voor het wekken van tot dan toe nog sluimerend 

productiepotentieel. De geldschepping had zo doende niet alleen een sterkere groei van de 

economie mogelijk gemaakt, maar deze zelfs actief gestimuleerd. Want voor de financiering van 

nieuwe investeringen waren bedrijven en ook de overheden niet meer op de betreffende 

spaargelden aangewezen, die door de banken verzameld en als kredieten door gegeven werden. 

Maatschappelijk sparen was niet meer alleen de voorwaarde voor investeringen en economische 

groei, maar het uit het niets geschapen en als krediet in omloop gebrachte (emitteerde) geld 

creëerde in de handen van de kredietnemer extra vraag en mobiliseerde op deze manier een 

productiepotentieel, dat zonder deze geldschepping braak gelegen had. Pas als de geldschepping de 

matte van productiepotentieel overstijgt, ontstaat het gevaar op inflatie. 

Op deze wijze kon men het bankiersysteem de prestatie toe dichten, dat het met de geldschepping 

tot de ontketening van de productiekrachten wezenlijk heeft bijgedragen en ze in deze mate pas 

mogelijk gemaakt heeft. Zo werd er ook vaak waarderend vastgesteld: Het bankiersysteem heeft de 

voor de groei benodigde liquiditeit beschikbaar gesteld. Maar hoe en met welke consequenties. Naar   

de invloed en macht van de banken, werd nauwelijks door iemand gevraagd. En al helemaal niet, of 

er daarvoor misschien alternatieven waren, die minder problematisch zijn. Hans Christoph 

Binswanger is een van de weinige economen, die de samenhang tussen geldschepping en 

economische groei kritisch heeft beschreven. 

Bij alle waardering voor de rol van de banken blijft iets hoogst merkwaardig aan deze manier van 

geldschepping – en aan het geheim, dat men hierom heeft opgebouwd en honderden jaren lang 

heeft behoed. Niets rechtvaardigt het feit, dat met uit het niets geschapen geld vorderingen op 

schuldenaren – verbonden met rente, aflossing en onderpand – tot stand komen die tot onteigening 

kunnen leiden. Tegen alle op de voorgrond geplaatste schijn, dat er hier waarde-schepping door het 

bankiersysteem heeft plaatsgevonden, gaat het hier eerder om het scheppen van rechtsgronden (dus 

rechtmatig opeisbare aanspraken) tot waarde-afschepping, dat betekend van waarde, die in anderen 

delen van de economie – bijvoorbeeld in de vorm van reële goederen en diensten – geschapen zijn. 

Door middel van de geldschepping is het bankiersysteem in een rol gegroeid, die ver boven het 

gewone doorgeven van spaargeld voor kredieten uit gaat. En nauwelijks iemand heeft het opgemerkt, 

niet eens de meeste economen van de laatste 250 jaar. 

Geldschepping – een blinde vlek in vele economische theorieën 
In de klassieke economische theorie van Adam Smith – en zelfs in de meerwaardetheorie van Karl 

Marx – wordt de rol van geld zo behandeld, als of het een goudmunt betreft of in ieder geval alsof 

het om papiergeld met een volledige gouddekking gaat. Investeringen schijnen daardoor slechts 

mogelijk op de basis van vooraf gegaan maatschappelijk sparen en het bijeenbrengen van 

geldvermogens (bij Marx “kapitaalaccumulatie”). En dit, terwijl al in Smith’s tijd de 

papiergeldschepping uit het niets al lange tijd bestond. In Engeland bestond al sinds 1694 The Bank 

of England, een centrale bank met papiergeldschepping, die een hoogst merkwaardige rol in de 
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geschiedenis van het geld en het Britse kolonialisme gespeeld heeft. Ook haar rol werd, nauwelijks 

door een grote econoom kritisch bekeken, en als al het geval (zoals bij David Ricardo aan het begin 

van de 19de eeuw), dan werd er snel over gezwegen. Rondom The Bank of England, haar manier van 

geldschepping en haar aandeelhouders werd een bankgeheim opgebouwd – zoals overigens rondom 

veel van de later opgerichte centrale banken of “nationale banken”. 

Oprichting en camouflering van The Bank of England als een private 

centrale bank 
Tegen de uiterlijke schijn in was The Bank of England als een private bank door William Patterson 

opgericht en kreeg door de Engelse koning Wilhelm III van Oranje het privilege uitgereikt om het 

algemene wettelijke betalingsmiddel te drukken en uit te geven. Op basis van goudreserves, die door 

de emissie van aandelen aan The Bank of England toegestroomd waren, werd een veelvoud aan 

papiergeld geschapen en als rentedragende kredieten in omloop gebracht. Op deze manier 

stroomden ook aan de staatshuishouding van de koning die zich in dramatische geldnood bevond 

nieuw geld toe, en daarom met het plan van Patterson had ingestemd. Het absurde daaraan is, dat 

de koning – en later in het algemeen de publieke instituten – bij een private centrale bank met rente 

verbonden geld moest lenen en afhankelijk van The Bank of England werd, die hij zelf het privilege 

van geldschepping had uitgereikt. 

Een bijkomende absurditeit bestaat erin, dat onder deze voorwaarden extra geld alleen als krediet en 

schuld – onder andere door groeiende staatsschuld – in de economische kringloop kon komen. Een 

terug betalen van de staatsschuld is in zulk een kredietgeldsysteem principieel niet mogelijk, omdat 

daardoor de geldhoeveelheid in gelijke maten afneemt en een geldtekort in de economische 

kringloop ontstaat, die de economie in een deflatie drijft. Zo een invloedrijke centrale bank kan ook 

de politiek wezenlijk beïnvloeden, doordat ze beslist, voor welke doelen de overheid kredieten 

beschikbaar gesteld worden en voor welke doelen niet. Om aan de kredietvoorwaarden te voldoen 

moet de overheid in de vorm van belastingverhogingen en/of bezuinigingen op zijn burgers terug 

grijpen. Borger zou om die reden een betere naam voor burger zijn gezien het feit dat ze voor de 

staatsschuld borg staan. 

Het karakter van The Bank of England als een private centrale bank werd overigens ook een 

bankgeheim. Want op de bankbiljetten verscheen het portret van de koning en zijn handtekening, 

waardoor de indruk gewekt werd als zou, het gaan om een centrale bank van de staat en om geld van 

de staat. Ook het wetsontwerp voor het toekennen van de geldschepping aan The Bank of England 

werd onder strengste geheimhouding door het parlement geloodst, verborgen als een speld in een 

hooiberg in een omvangrijk wetsontwerp voor de regeling van scheepstonnage – ergens in een strofe 

van een paragraaf onder “overigen” – zogezegd in de kleine lettertjes. 

Nog tot in het midden van de 20ste eeuw bleven de aanvragen van enkele kritische parlementariërs 

naar de aandeelhouders van The Bank of England door de schatmeester onbeantwoord. Officiële 

informatie daarover bestaat er tot op de dag van vandaag niet. Formeel kwam The Bank of England 

pas 1948 in staats bezit. Een van de grootste en invloedrijkste geldscheppers in de geldgeschiedenis 

kon zijn handel eeuwen lang in het geheim verrichten, en zelfs nog, als Groot Brittannië al lang een 

democratie geworden was. 
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De geldschepping in Goethes Faust II 
Ten tijde dat deze problematiek nauwelijks door een econoom – en ook verder nauwelijks – 

onderzocht werd, heeft ten minste één belangrijke dichter ze beschreven: Johann Wolfgang von 

Goethe in zijn werk “Faust II”. Daarin gaat het plan om papiergeldschepping door een centrale bank 

terug op Mephisto, die doctor Faust er toe overhaalt, de keizer van dit plan te overtuigen. In het 

gesprek met zijn kanselier uit de keizer eerst nog aanzienlijke twijfel, of dit wel op een eerlijke manier 

er aan toeging of dat het bedrog was, laat zich dan toch wijzer (of dommer) maken. Doorgronden 

doet de keizer het in elk geval niet. Nauwelijks een theaterbezoeker of literatuurkenner is zich de 

betekenis en explosieve kracht van deze scene bewust. Ik zelf ben er door het boek van Hans 

Christoph Binswanger “Geld en magie” opmerkzaam op geworden. Dat The Bank of England eeuwen 

lang een gecamoufleerde private centrale bank was en dat daarin een bijzondere problematiek ligt, 

wordt overigens nog door Goethe nog door Binswanger gethematiseerd. 

Nobelprijswinnaar Frederick Soddy als criticaster van het 

geldsysteem 
Er is nog een prominente persoon, die van het bankgeheim geldschepping en aan het collectieve 

verdringen van de rente problematiek geroerd heeft: Frederick Soddy, Nobelprijswinnaar voor de 

chemie in de jaren 20 met zijn boek “Wealth, Virtual Wealth and Debt”. Hij ging zelfs zo ver, dat hij 

een rechtszaak startte bij het hoogste gerechtshof in Groot Brittannië. Het proces werd echter al in 

de voorbereiding afgewezen, voor het tot een zaak kwam. Terwijl Frederick Soddy als 

Nobelprijswinnaar een sociaal hoog gewaardeerde persoon was, werd zijn briljante publicatie over 

het geldsysteem en geldschepping compleet genegeerd, en hij kwam zelfs meer en meer in een 

sociaal isolement. Zijn oordeel over de economische wetenschap was tenslotte, dat het zich daarbij 

helemaal niet om een wetenschap handelde, maar om een dogmatisch geloofssysteem, dat zich 

tegen fundamentele kritiek volledig afsloot. 

Waarom heeft eigenlijk tot nu toe nog niemand met kritiek op het rentesysteem en/of de 

geldschepping een Nobelprijs voor economie gewonnen, die er inmiddels al sinds enkele decennia 

zijn? In deze context is misschien niet geheel oninteressant om aan te duiden, dat deze “Nobelprijs” 

voor economie – in tegenstelling tot andere Nobelprijzen – niet door de Alfred-Nobel-stichting 

uitgereikt worden, echter door de Zweedse nationale bank, die historisch al enkele jaren voor The 

Bank of England ook als private centrale bank opgericht was. De van haar uitgegeven bankbiljetten 

wekken zelfs nu nog door hun naam (Zweedse Krone) de foutieve indruk, dat het hier gaat om een 

koninklijke of publieke centrale bank en publiekgeld. Dat door zo een sponsor niet perse economen 

geëerd worden, die het bankgeheim geldschepping of de problematiek van het rentesysteem 

aanduiden, ligt voor de hand. De eersten wetenschappelijke faculteiten in Engeland zouden 

overigens ook door private banken gefinancierd zijn. Natuurlijk had dit op de inhoud van wat er 

onderwezen en niet onderwezen werd “geen” invloed. 

Oprichting en camouflering van de FED door een private bankkartel 
Dat de in de 20ste eeuw en tot de dag van vandaag invloedrijkste centrale bank van de wereld, de 

Amerikaanse centrale bank “Federal Reserve System” (FED) in 1913 door een private bankenkartel 

opgericht werd, is ook weinigen bekend. Al haar naam wekt de foutieve indruk, dat het om een 
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federaal staatkundig instituut gaat (federal betekend immers van de staat). Er bestaan ondertussen 

een groot aantal goed gerechercheerde publicaties over de ontstaans geschiedenis van de FED en 

over haar rol tot nu toe (bijvoorbeeld Stephen Zarlenga, G. Edward Griffin, Ellen Hodgson Brown), die 

echter tot nu toe door de economische wetenschap, de politiek en de media niet ter kennis genomen 

worden. 

Wie zich met deze samenhangen bezig houdt en zich in het openbaar er over uitspreekt, moet nog 

steeds er mee rekenen, als “samenzweringstheoreticus” belasterd te worden – wat door de 

afschrikwekkende associaties mede ertoe bij kan dragen, het betreffende thema te mijden. Of het 

zich bij de enkele publicaties slechts om uit de lucht gegrepen theorieën zonder realiteitsgehalte of 

om documentatie van reële gebeurtenissen handelt, kan tenslotte pas na grondige controle van de 

betreffende literatuur en haar bronnen worden beoordeeld – en niet van te voren zonder controle. 

De breed verspreide reflexmatige bestempeling van bepaalde gezichtspunten als 

“samenzweringstheorie” is onwetenschappelijk en bevooroordeeld. Het zou immers ook om reële 

samenzweringen kunnen gaan, waarvan de ontdekking van grote maatschappelijke betekenis kan zijn. 

Om op de ontstaansgeschiedenis van de FED terug te komen: Alleen al de voorbereiding van het 

wetsontwerp door vertegenwoordigers van grote banken op een geheime bijeenkomst op Jekyll 

Island zou achterdochtig moeten maken: Tegen nieuwsgierige journalisten werd verkondigt, dat het 

ging om een bijeenkomst voor de eendenjacht, en daarom waren de deelnemers als eenden jagers 

verkleed. Ook de dag van de stemming in het Amerikaanse congres is opmerkelijk: de 23ste december 

1913 – twee dagen voor kerst, waar zelfs de lichamelijke aanwezigheid van de afgevaardigden in 

gedachten reeds bij het kerstfeest waren. Daar bovenop waren al diverse afleidingsmaneuver van de 

kant van de initiatiefnemers van het wetsontwerp geweest, om de afgevaardigden tot toestemming 

te bewegen. Tegen de Amerikaanse wet had het congres met de Federal Reserve Act de haar 

toegewezen competenties voor de geldverzorging van de Amerikaanse economie uit handen 

gegeven, waarvoor enkele vroegere Amerikaanse presidenten uitdrukkelijk gewaarschuwd hadden. 

Ongeacht dit alles werd in het openbaar ook bij ons telkens weer de indruk gewekt, dat de FED een 

publieke instantie is. Het is waar dat ze aan bepaalde staatskundige beïnvloeding onderhevig is, haar 

aandeelhouders zijn private grootbanken en delen van de financiële-oligarchie. 

De opmerkelijke rol van de FED 
Door de overdracht van het geldscheppingsprivilege op de FED raakte de Amerikaanse staat in 

toenemende afhankelijkheid van precies dit systeem van kredietgeldschepping uit het niets – en 

moest sinds dit moment in toenemende mate schulden aangaan, waarvoor ze een jaarlijks groeiende 

rentelast moest opbrengen. Niet helemaal toevallig werd in de zelfde periode, dat de FED werd 

opgericht, ook de Amerikaanse inkomstenbelasting ingevoerd, om de staat de mogelijkheid te geven 

de belasting betalende staatsburger te belasten met de rentekosten van de aangegane 

staatsschulden – waarbij een betreffende wet in de VS nooit door het parlement is aangenomen en 

toch sinds ongeveer een eeuw zonder wettelijke basis inkomstenbelastingen worden geheven. 

In dit regime van de FED vallen overigens de aan de beurscrash in New York 1929 voorafgaande 

speculatie-luchtbel net als het voeden van de speculatie-luchtbel door telkens meer geldschepping – 

beginnend in de jaren 90 onder Alan Greenspan als directeur van de FED en voortgezet onder zijn 

opvolger Ben Bernanke. Onder haar regime valt ook de beslissing in 2005, de ontwikkeling van de 
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geldhoeveelheden niet meer openbaar te publiceren, zodat men sinds dien op dit gebied op indirecte 

schattingen is aangewezen. Onder haar verantwoording vallen ook de biljoenen dollar omvangrijke 

reddings pakketten voor de wegens speculatie in de rode cijfers gekomenen handelsbanken en 

verzekeringen, gefinancierd met uit het niets geschapen dollars, die de staatsschuld nog meer in 

duizelingwekkende hoogte hebben laten stijgen. Gedekt schenen deze extra geschapen dollar door 

de opkoop van steeds meer Amerikaanse obligaties door de FED, waarover de staat steeds meer 

rente moet betalen en in het nakomen van zijn maatschappelijke taken steeds 

handelingsonbekwamer wordt – een absurditeit zonder gelijke. 

Ben Bernanke werd overigens al voor zijn benoeming tot nieuwe directeur van de FED “helikopter-

Bernanke” genoemd, omdat hij schijnbaar geruststellend erop had gewezen, dat de FED in het 

extreme geval praktisch onbegrensde “liquiditeit ter beschikking kan stellen”, dat betekend de 

economie met nieuw gedrukt (of per computergetallen in getypt) geld kan overstromen, in nood ook 

door het afwerpen van bankbiljetten uit helikopters. (Dan zou het geld ten minste in de handen van 

de brede bevolking komen.) De geldschepping van de FED is intussen nog veel markanter, omdat de 

uit het niets geschapen biljoenen gebruikt worden om de reusachtige bankverliezen uit 

verantwoording loze speculatie weg te poetsen. Brede lagen van de bevolking hebben daarentegen 

met belastingverhogingen, uitkeringskortingen, groeiende werkeloosheid en inflatie hun bijdrage 

moeten leveren. 

Monetatieve – geldschepping in overheids hand! 
Voor de nood-zakelijke vernieuwing van het geldsysteem volgt voor mij uit het hiervoor 

uiteengezette een eerste wezenlijke eis: centrale banken dienen publieke instituties te zijn, 

onafhankelijk van de private banksector, van private aandeelhouders en onafhankelijk van 

regeringen – als vierde zuil van de staatskundige machtsdeling. Naast de uitvoerende-, de 

rechtsprekende en de rechtsvormende macht is er een (monetatieve) geldscheppende macht nodig – 

een publiek instituut met het privilege het algemene wettelijke betaalmiddel te scheppen. Ze zou de 

staat in juist gedoseerde mate geld zonder rente en aflossing voor de vervulling van zijn dringende 

openbare taken ter beschikking moeten stellen. Ze zou daarbovenop de geldhoeveelheid in het 

interesse van het algemeen nut zo moeten sturen, dat het nog tot inflatie nog tot deflatie komt, 

zodat de prijsindex stabiel blijft (“index-valuta”). In de Amerikaanse geldgeschiedenis hebben er 

indrukwekkende voorbeelden bestaan, dat zoiets mogelijk is, en ze waren zeer succesvol – tot ze 

door de invloed van de Britse koloniaalmacht of door het private banksysteem onder de voet 

gelopen of omver geworpen werden. 

Girale geldschepping door de handelsbanken – Mythe of realiteit? 
Door de oprichting van een centrale bank en haar emissies van een wettelijk betaalmiddel traden de 

bankbiljetten van de handelsbanken in de achtergrond. Hun vordering ten opzichte van de 

schuldenaren werden nu bij de centrale bank ingeleverd en tegen centraal bank geld ingewisseld, dat 

aan de kredietnemer werd doorgegeven. Nadat het privilege van de geldschepping op de centrale 

bank was overgedragen, hebben de private handelsbanken – dat is lange tijd onopgemerkt gebleven 

door het publiek, de economische wetenschappen en de politiek – een nieuwe mogelijkheid voor 
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geldschepping gevonden: de girale geldschepping, die sinds lang het grootste deel van de 

geldhoeveelheid M1 (contant geld + lopende rekeningen) uitmaakt. 

Midden in de 20ste eeuw had de economische wetenschap deze verandering in het doen van 

bankzaken met de theorie van de meervoudige geldschepping wel rekenschap gegeven, maar deze 

theorie leidt – zoals nog aan getoond zal worden – in schijnbare wiskundige exactheid af van het 

wezenlijke probleem van de girale-geldschepping. Ze geeft het bankgeheim geldschepping niet 

werkelijk bloot, leidt er eerder vanaf.  Ik heb er zelf vele jaren voor nodig gehad, om mij uit deze (en 

andere) verwarringen van mijn economie studie beetje bij beetje te bevrijden en een realiteit-vollere 

blik te ontwikkelen. Maar zelfs in vrij-economische kringen, die in navolging van Silvio Gesell het 

rentesysteem en het private bodemeigendom kritiseren, bestonden er tot voor enkele jaren heftige 

controversen over, of er nu een girale geldschepping bestond of dat dit alleen een mythe was. Na 

grondige afweging van vele argumenten voor en tegen ben ik tot de conclusie gekomen: 

 … en ze bestaat toch – de girale geldschepping door de handelsbanken, alleen 

anders en veel problematischer als in de economie-leerboeken. 

In het hierna volgende wil ik mijn zienswijze op de girale geldschepping van de handelsbanken grof 

schetsen. (Uitvoerig heb ik deze samenhangen in mijn boek “Der Tanz um den Gewinn” in het 

hoofdstuk “controversen met betrekking tot het geld” aangetoond. De kritiek aan de economie-

leerboektheorie van de meervoudige geldschepping bevind zich in mijn boek “Der Nebel um das Geld” 

op pagina 158 – 166.) 

Van contant geld naar giraal geld 
De verhouding tussen (centrale bank-)contant geld en giraal geld van de handelsbanken is zeer 

vergelijkbaar met de verhouding tussen goudmunten en bankbiljetten. Een voorbeeld kan dit 

verduidelijken: Worden 100 euro contant geld door bankklant A naar de handelsbank HB-1 gebracht 

en op een girorekening gezet, ontstaat op de zelfde rekening een tegoed van de zelfde grootte. 

Omdat de bankklant over dit tegoed volgens de voorwaarden elk moment kan vervoegen, het geld 

dus op korte termijn bijvoorbeeld contant kan opnemen of giraal op andere rekeningen kan 

overmaken – en omdat het tegoed door storting is ontstaan, spreekt men over lopende rekeningen – 

in tegenstelling tot deposito’s en spaarrekeningen, die langere beschikbaarheid vereisen. De eerste 

lopende rekening is nog volledig contant geld gedekt. 

Als de bankklant A aan de bankklant B bij de zelfde bank 100 euro betalen wil, zou hij dit bedrag eerst 

van zijn girorekening kunnen opnemen, het B in contant overhandigen, en B zou het op zijn beurt 

weer meteen bij de zelfde bank op zijn girorekening kunnen zetten en daardoor een lopende 

rekening tegoed van 100 euro krijgen. Deze werkwijze is veel omslachtiger, als dat A het bedrag van 

de bank direct op de rekening van B laat overmaken – zonder dat daar contant geld aan te pas komt. 

Vooropgesteld dat B de overmaking als betaling accepteert. Hij zal dit accepteren, als hij erop 

vertrouwt, dat hij het lopende rekening tegoed op elk moment contant kan opnemen of het giraal 

kan overmaken. Voor het doen van de bank interne overboeking heeft de bank geen contant geld 

nodig, hoeft daarentegen enkel een overboeking te doen: van de rekening van A het bedrag 

afboeken en op de rekening van B bijboeken. Vroeger werd dit daadwerkelijk in de boeken van de 

banken geschreven (vandaar de uitdrukking “boeken”, wat het zelfde is als giraal geld). 
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Vooropgesteld, de giraal geld betalingen zijn zodanig normaal geworden, dat nog maar maximaal 1/3 

van de lopende rekening tegoeden in contant opgenomen worden van de girorekeningen. Daartoe is 

de bank verplicht en dient een betreffende hoeveelheid contanten in reserve te houden, om de 

overeengekomen contanten-wisselgarantie na te kunnen komen. 2/3 van de in den beginne door A  

op de rekening gestorte 100 euro blijven daardoor als overschotreserve achter. Eigenlijk zijn ze 

eigendom van A, en na de overboeking op de rekening van B komen ze B toe. Eigenlijk zouden ze ook 

voor 100% in de kas of kluis van de bank contant beschikbaar moeten zijn. Dan zou er een 100%-

dekking of een volledige dekking van het giraal geld door contant geld zijn. 

Basis voor de girale geldschepping uit het niets 
De handelsbank zou echter ook op het idee kunnen komen, om 2/3 van de reserves op andere wijze 

te gebruiken – erop vertrouwende, dat ze niet door contant geld opname verbruikt zouden worden 

en in zover enkel ongebruikt bewaard zouden worden. Ze zouden deze 66,66 euro bijvoorbeeld in 

contant geld als krediet aan derden kunnen uitlenen – tegen rente, aflossing en onderpand – en zich 

daarmee extra inkomsten “verschaffen”. Of nog beter: Ze gebruikt de 2/3 als basis voor de schepping 

van 2x 100 euro uit het niets, die ze C en D elk als krediet op hun lopende rekening beschikbaar stelt. 

Voor het aangenomen geval, dat ook deze lopende rekeningen tot aan de 1/3 opgenomen zouden 

worden, zou de overschot reserve van 66,66 euro (2x 33,33 euro) voldoen. Waar voorheen door 

contante betalingen 100 euro enkel op één lopende rekening met de zelfde omvang beschikbaar was, 

zijn nu twee extra lopende rekeningen met elk 100 euro ontstaan – en enkel door de betreffende 

boekingen op de rekeningen van C en D. 

Aan de ene kant verplicht de bank zich tegenover C en D, de tegoeden elk moment in contant te 

kunnen uitbetalen of door overboeking beschikbaar te stellen (wat in de bankbalans op de passief 

zijde wordt weergegeven), aan de andere kant beschikt ze in elk geval over een vordering ten 

opzichte van schuldenaar D en op rente en aflossing van het beschikbaar gestelde krediet (dat op de 

aktief zijde van de bankbalans wordt weergegeven). Daardoor heeft zich de balans van de bank op 

biede zijden met het zelfde omvang verhoogt (“balans verhoging”). Door girale geldschepping uit het 

niets heeft de bank in dit voorbeeld het aan het begin 100 euro grootte bedrag op 300 euro vergroot, 

doordat ze op de basis van 100 euro een drievoudige bovenbouw van 300 euro giraal geld opzet. Op 

de gezamenlijke economie overdragen zou dit betekenen: dat door de centrale bank geschapen geld 

wordt door het door de handelsbanken geschapen giraal geld aangevuld. Ook als  giraal geld volgens 

de wet (nog) niet als wettelijk betalingsmiddel geld, echter enkel als aanspraak op het inwisselen in 

contant geld, werkt het in de gehele economische kringloop inmiddels al lang zoals centrale bank 

geld, omdat men ook met giraal geld goederen en diensten (dus sociaalproduct) kan kopen en ook 

belastingschulden en andere schulden ermee kan betalen. (De officiële definitie van geldhoeveelheid 

M-1 omvat immers ook de totalen van contant- en giraal geld.) 

Wat door dit voorbeeld van een bank met bank interne overboekingen en kredietverlening duidelijk 

wordt, wordt iets gecompliceerder, als het zich voor een deel ook om bank externe overboekingen 

gaat. Maar aan het principe verandert weinig. Aangenomen, enkele overboekingen gaan van HB-1 

aan klanten van een andere handelsbank HB-2, dan zouden deze overboekingen eigenlijk begeleid 

zijn door overeenkomstige contant geld bewegingen van HB-1 naar HB-2, deze zouden zich echter 

niet door bank interne overboekingen laten afhandelen. Anderzijds zouden er ook overboekingen in 

omgekeerde richting zijn (dit om zo meer, afhankelijk van de grootte van de bank en het aantal 
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klanten dat ze heeft), zo dat contant geld per dag slechts in de omvang van de resterende saldo’s 

afgehandeld zou moeten worden. En dat is tussen grootte banken beduidend minder als het totale 

overboekingsvolume.  Als de grootte banken enigszins in gelijke stappen aan giraal geldschepping 

doen, ontstaat er voor allen een grotere speelruimte. Enkel de kleine banken hebben nauwelijks 

mogelijkheid om giraal geld te scheppen, omdat hun overboekingen normaal gesproken overwegend 

uit bank externe afboekingen bestaan en daar tegenover maar weinigen bijboekingen staan. 

Grenzen van de giraal geldschepping 
Aan het begin van de 30-er jaren was de verhouding van contant geld ten opzichte van giraal geld in 

de VS al ongeveer 1 op 10. Bij nog verdere verbreiding van het contant loze betalingsverkeer (check 

enzovoort) kon de verhouding nog veel verder stijgen (bijvoorbeeld tot 1 op 20 of 1 op 40), als 

daarop geen wettelijke beperkingen waren geformuleerd. Een van de mogelijke beperkingen ligt in 

de wettelijke minimum reserves, die door de centrale banken voor de handelsbanken in enkele 

landen vereist worden – en die de speelruimte voor de giraal geldschepping binnen de perken van de 

zo genoemde minimum reserve politiek meer of minder beperken kunnen. Maar ook in die gevallen, 

waar deze geldpolitieke instrumenten gebruikt worden of werden, gaat het niet erom, de giraal 

geldschepping geheel tegen te gaan, enkel te begrenzen. 

Een verdere mogelijkheid van de begrenzing ligt in de wettelijke beperking van de kredietverlening in 

verhouding tot het eigen kapitaal van de banken. Een wettelijke verandering van het vereiste eigen 

kapitaal percentage kan tot dan toe beschikbare speelruimten in de giraal geldschepping heftig in de 

ene of de andere richting veranderen en bankensystemen van hele landen in een crisis storten. 

Problematisch worden zulke voorschriften speciaal dan, als ze zonder begrip voor de bijzondere 

omstandigheden van specifieke landen wereldwijd worden doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld door de 

Bank voor Internationale Betalingsuitwisseling (BIS) in Bazel, een soort centrale bank van de centrale 

banken, die overwegend door het publiek onopgemerkt op de achtergrond opereert. 

Over de problematiek van de giraal geldschepping 
Het bankgeheim geldschepping bedekt het ernstige feit, dat de banken voor uit het niets geschapen 

geld van de kredietnemer rente en aflossing vragen – en bij niet nakoming op het in onderpand 

gegeven eigendom van de schuldenaar – zoals bijvoorbeeld vastgoed – beslag leggen en het 

eventueel laten veilen. Op deze manier verliezen overkrediteerden schuldenaren soms het dak boven 

hun hoofd en de bodem onder hun voeten. Deze consequentie kan ook hele overkrediteerde landen 

(zoals bijvoorbeeld de derde wereld) treffen, zo dat de schuldeiser de controle over de mensen en de 

grondstoffen verkrijgt. De ten grondslag liggende reeks “kredietbehoefte – lenen – en onteigening” 

trekt als een rode draad, zoals een thema met variaties door enkele duizenden jaren 

geldgeschiedenis, maar ze wordt bijzonder grotesk, als de middelen tot krediet verlening – ook 

binnen bepaalde grenzen – uit het niets geschapen worden. Men kan dit verband ook kortweg 

noemen: 

Met zelf gemaakt geld – koopt u de wereld. 

En ze dragen op deze wijze er toe bij, dat de exponentieel groeiende vorderingen van de 

geldvermogens mogelijk worden door overeenkomstige groeiende schulden, waarvoor telkens weer 
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kredieten beschikbaar gesteld worden en schuldenaren steeds dieper in de schuldenval worden 

gelokt of gedreven, zo dat een groeiend aantal van hen eraan ten onder moet gaan. Deze tendens 

komt voort uit het bestaande rentesysteem in combinatie met de geldschepping van het 

bankensysteem. En voor het geval, dat de vorderingen uitvallen en de faillissementen de banken in 

de rode cijfers brengen, bestaan er inmiddels publieke reddings pakketten, waarvoor de centrale 

bank het benodigde geld uit het niets schept en de overheden als groeiende overheidsschuld 

“beschikbaar stelt”- tot aan het overheids faillissement of hyperinflatie (om maar twee mogelijke 

aflopen te noemen). 

Er is nog een bijkomende probleem bij de girale geldschepping: Het geldsysteem in zijn geheel staat 

onder deze omstandigheden op een uiterst onzeker fundament. Wordt om welke reden ook de 

smalle contant geld basis van de handelsbanken verminderd, moeten de er opgebouwde leningen in 

de vorm van lopende rekening tegoeden om een veelvoud ervan terug gebracht worden (bij een 

verhouding van 1 op 10 om het tienvoudige van de contant geld vermindering). Daardoor ontstaat de 

in de laatste tijd veel beklaagde, maar weinig begrepen kredietklem in het bankensysteem. Met deze 

achtergrond wordt ook begrijpelijk, waarom zowel de banken alsook de regeringen panische angst 

hebben voor het massaal door klanten opnemen van hun tegoeden, hierdoor zou zich op 

dramatische wijze openbaren, dat hun geld in het geheel niet bij de bank is – of in ieder geval slechts 

een fractie daarvan. De betreffende bank zou haar vestiging moeten sluiten, en het gevaar bestaat, 

dat er dan ook op andere banken een run zou ontstaan – met het zelfde resultaat. Als het eenmaal 

zover komt, hebben ook garantiefondsen geen werking meer – net als, een brandweer enkele 

branden effectief kan bestrijden, maar tegenover een uitgestrekte brand hulpeloos is. Op dit soort 

bedenkelijke fundamenten is het bestaande geldsysteem opgebouwd – en wel globaal. En lange tijd 

wilde nauwelijks iemand iets van dit onvoorstelbare gevaarpotentieel weten (waarop ik al in mijn 

boek “de mist om het geld” 1996 heb gewezen). 

De theorie van de meervoudige geldschepping – versluierd in plaats 

van verduidelijkt 
Waarom dragen de economie-leerboeken met de meervoudige kredietverlening niet bij aan het 

werkelijke begrip voor de giraal geldschepping en haar problematiek? Deze theorie heeft modellen 

ontwikkeld, waarin de geldschepping uit het niets verborgen blijft, en misleidt met haar exacte 

wiskundige formuleringen over haar inhoudelijke tekortkomingen heen. Haar argumentatie wordt 

weer aan de hand van een voorbeeld uitgelegd. Aan het begin van het voorbeeld is er een contant 

geld inleg op een girorekening van 100 euro. Wegens de vereiste minimum reserves voor eventuele 

contant geld opnamen (en misschien ook om aan de wettelijke minimum reserve verplichtingen te 

voldoen) – bijvoorbeeld in de omvang van 1/3 – kan 2/3 van het contant geld als lening aan een 

derde uitgeleend worden. Deze zou met het krediet bij een vierde iets kopen, en deze vierde op zijn 

beurt zou weer de opbrengst op zijn girorekening bij een bank in contanten inleggen. 

Zo komen in dit voorbeeld in de volgende ronde 66,66 euro nieuwe contant geld stortingen op de 

bank, waarvan wederom (met aftrek van de minimum reserves van 1/3) de overige 2/3 (dus 44,44 

euro) als nieuwe kredieten uitgeleend worden – en zo voort. Door het iedere keer achterhouden van 

de minimum reserven nemen de nieuw toegevoegde kredieten steeds verder af, maar gesommeerd 

over een oneindige lange tijd (met de wiskundige formule voor oneindige reeksen) ontstaat er 
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uiteindelijk een krediet volume in de omvang van het drievoudige van het bij het begin contant 

gestorte bedrag. (Algemeen is deze uitkomst altijd het omgekeerde van het minimum reserve 

percentage; bij 1/10 is het 10, bij 1/20 is het 20 enzovoort). Dit zo berekenende getal wordt 

“kredietschepping multiplier” genoemd en het principe zelf “multiple kredietschepping”. 

Dit principe grenst aan toverij, en van louter bewondering komt nauwelijks iemand eens op de vraag, 

hoe de uitkomst eigenlijk tot stand komt en wat van het basis principe te vinden is. De optelling van 

economische eenheden – die altijd tijdelijk zijn – over oneindig lange tijd heeft geen nut. Op een 

nutteloze vraag kan ook geen zinvol antwoord bestaan. Zo eenvoudig is het – en toch zo lastig te 

doorschouwen. Wat zou aan omzet uit één euro ontstaan, als de euro over een oneindige tijd door 

oneindig veel handen zou gaan? Een omzet van een oneindige omvang. Nou en? Daar wordt de zin 

van de vraagstelling duidelijk. In de wiskundige verpakte theorie van de meervoudige geldschepping 

blijft deze echter verborgen. 

Het misleidende aan deze theorie ligt erin, dat ze de foutieve indruk wekt, dat de elke keer verleende 

kredieten op elke keer vooraf gegane contant geld stortingen baseren. Juist dat is echter bij de giraal 

geldschepping niet het geval, want ze wordt – zoals net aangetoond – zonder ooit nieuwe contant 

geld stortingen uit het niets geschapen. Uit een foute theorie over de giraal geldschepping volgt 

echter niet, dat de giraal geldschepping niet bestaat – net zo weinig als, dat uit een foute theorie 

over de beweging van hemellichamen geconcludeerd kan worden dat de hemellichamen niet 

bestaan. Veelmeer geld het naar verklaringen te zoeken, die het fenomeen juist beschrijven. In de 

astronomie zou dit het keerpunt van het wereldbeeld van Ptolemeisch naar dat van Copernicus – de 

copernicaanse kering zijn. 

Begrip verwarring als middel om te versluieren 
Waarom is de realiteit van de giraal geldschepping niet openbaar, waarom is ze niet direct uit de 

bankbalansen en de daaruit afgeleide statistieken direct op te maken? Omdat het uit het niets 

geschapen lopende rekening tegoed verwarrender wijze met het zelfde begrip omschreven wordt als 

de aan het begin als contant geld storting opgebouwde lopende rekening tegoed, namelijk met het 

begrip “lopende rekening tegoed” – ofschoon het door de bank extra geschapen 2de en 3de lopende 

rekening tegoed van 100 euro niet op extra contant geld of reserves baseert, echter alleen uit een 

boeking is ontstaan. (Deze verwarring – bewust of onbewust – is vergelijkbaar met de verwarring in 

de tijd dat extra bankbiljetten uit het niets werden geschapen, die uiterlijk het zelfde uitzagen als de 

bankbiljetten die door inleg van goud ontstonden en in de eerste tijd 100% door goud gedekt waren.) 

Wie in de bankbalansen en statistieken ernaar zoekt, of het volume van de kredietverlening de 

stortingen overstijgt, zal niets wijzer worden. En dus bestaat er voor hen geen kredietschepping uit 

het niets. Dat zich echter onder het begrip lopende rekening ook zulke tegoeden verbergen, die niet 

op stortingen baseren, daarentegen uit het niets geschapen werden, blijft daardoor versluierd – en 

daarmee het hele ongelooflijke van het bankgeheim geldschepping en hetgeen daarachter verborgen 

gaat. 

Deze begripsverwarring met betrekking tot het geldsysteem en de foutieve uiterlijke schijn kunnen 

nauwelijks toeval zijn. Het ziet eerder naar bewuste verwarring uit, waar ooit eens mee begonnen is. 

Later is men eenvoudig aan de begrippen en praktijken van de bankzaken gewend en werden ze niet 

meer merkwaardig gevonden. Te veel in de geldgeschiedenis duidt erop, dat er door bepaalde 
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kanten, eerder een interesse bestond aan de versluiering van wezenlijke samenhangen, dan te 

bewerkstelligen dat ze opgehelderd werden. Het is ook opmerkelijk, dat die standpunten, die de mist 

om het geld opgehelderd en het bankgeheim hebben blootgegeven, in de economische wetenschap, 

de politiek en de media eenvoudig telkens werden verzwegen. 

Het einde van het bankgeheim geldschepping 
Maar de muur van zwijgen, het ignoreren en de afweer tegenover deze kritische standpunten en 

tegenover constructieve alternatieven is aan het afbrokkelen. Daartoe heeft de internationale 

financiële crisis speciaal bij gedragen. In versterkte mate ontstaat een herbezinning op zaken die 

lange tijd verborgen en verdrongen zijn, bijvoorbeeld op basis van het boek “100%-geld” dat de 

wereldberoemde geld theoreticus Irving Fisher uit de jaren 30, die in de economie-leerboeken vooral 

om zijn kwantiteits theorie over het geld gewaardeerd wordt (handelsvolume x prijsniveau = 

geldhoeveelheid x omloopsnelheid), niet echter voor zijn richting wijzende voorstel tot een 

vernieuwde geldschepping. Hij komt tot de conclusie dat geldschepping niet in de handen van private 

handelsbanken hoort, maar in de hand van de centrale bank, die in bezit van de overheid moet zijn. 

Hij concentreert zijn standpunt met de zin: 

Verstatelijken van het geld: ja! Verstatelijken van de banken: nee! 

Een ander richting wijzend boek met betrekking tot de problematiek van de geldschepping is van het 

langjarig lid van de directie van de Duitse Bundesbank Rolf Gocht uit het jaar 1974 met de titel 

“kritische beschouwing van de nationale en internationale geld orde”. Waarin de wijze en 

problematiek van de girale geldschepping zeer duidelijk uiteengezet wordt en voorstellen voor een 

geleidelijke overgang naar een ander geldsysteem gewezen worden, door de giraal geldschepping 

door de handelsbanken geen plaats meer te geven. En ten slotte wil op een nieuwe publicatie van 

Joseph Huber en James Robertson (“geldschepping in publieke hand”) gewezen worden, waarin na 

een heldere analyse de giraal geldschepping en haar problematiek door concrete stappen in de 

richting van een “volledige geld hervorming” worden beschreven. Hierdoor wordt het girale geld – 

naast het huidige centrale bank geld – tot een volwaardig geld in de zin van een wettig betaalmiddel 

verklaart. Het giraal geld beheer zal daarbij uit de handen van de handelsbanken worden genomen 

en in de hand van een van private handelsbanken en private aandeelhouders onafhankelijk 

publiekelijke centrale bank worden gelegd, en onafhankelijk ook van de regering – dat, wat ik 

“monetatieve” noem. 

Het bankgeheim geldschepping nadert meer en meer zijn einde. Al snel zullen immers meer mensen 

begrijpen, waaruit de keizers nieuwe gelden bestaan: uit een gigantische verwarring. Het is te hopen, 

dat er een vreedzame overgang in een duurzaam draagkrachtig en met solidariteit verbonden 

geldsysteem zal komen, zodat soortgelijke crisis en catastrofen zoals de huidige internationale 

financiële crisis en de  internationale economische crisis in de toekomst uitblijven. 

-------------------------------------------------------------------------vertaling uit het Duits door Frank Glaubitz----- 

Meer onder www.berndsenf.de (zoekwoord “Economie en samenleving”) 

Video’s met Bernd Senf over de internationale financiële crisis en over geldschepping zijn te vinden onder www.dailymotion.com (zoekwoord: Bernd Senf). 

Boeken van Bernd Senf 

Der Nebel um das Geld (1996), Die blinden Flecken der Ökonomie (2001), Der Tanz um den Gewinn (2004). 

Andere schrijvers: 

Irving Fisher: 100%-geld 

Jospeh Huber / James Robertson: Geldschöpfung in öffentlicher Hand 

Hans Georg Binswanger: Geld und Magie 
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Rolf Gocht: Kritische Betrachtungen zur nationalen und internationalen Geldordnung. 

Frederick Soddy: Wealth, Virtual Wealth and Debt 

Stephen Zarlenga: Der Mythos vom Geld – Die Geschichte der Macht 

G. Edward Griffin: Die Kreatur von Jekyll Island 

Ellen Hodgson Brown: Der Dollar-Crash 

Jürgen Elsässer: Nationalstaat und Globalisierung 


