
Geld regeert de wereld. 

Maar wie regeert het geld? 
 

Over deze vraag zijn zelfs de vakmensen onder elkaar het zelden eens. De wereldwijde crisis, 

waarin de Amerikaanse hypotheekluchtbel ons op dit moment betrekt, laat echter zien, dat deze 

vraag steeds meer tot een overlevingsvraag voor veel mensen wordt. Laten we de waarde van 

ons geld aan de speculanten en de beurzen of de zogenaamde “vrije markt” over? Of zijn we in 

staat, zelf te bepalen, met welke munt we betalen? 

Ik heb 25 jaar geleden een kleine, maar belangrijke constructiefout in ons huidige geldsysteem 

ontdekt, en werk sindsdien eraan aan te tonen, hoe deze fout in het systeem verholpen kan worden. 

Voor ik start, enkele van deze geldsystemen voor te stellen, wil ik drie fundamentele misverstanden 

met betrekking tot ons huidige geldsysteem aantonen. 

 

Eerste misverstand: Het geld – en daarmee de economie – kunnen op de 

lange duur kwantitatief groeien. 
Als eerst dient te worden onderscheiden tussen begrensde en onbegrensde groei. Zowel ons lichaam 

als planten en dieren houden zich fysiek aan begrensde groei. Vanaf een optimale grootte, ongeveer 

vanaf het 21
ste

 levensjaar, houden wij op te groeien. Wij veranderen ons de langste tijd van ons leven – 

met al onze organen – haast uitsluitend kwalitatief in plaats van kwantitatief. 

Een fundamenteel andere groei is de zogenoemde exponentiële of verdubbelings-groei. Hier is de 

groei in het begin gering, stijgt dan steeds meer en gaat ten slotte in bijna loodrecht, “onbegrensde” 

kwantitatieve groei over. Deze vindt zijn grenzen pas bij het uit elkaar spatten of de vernietiging van 

het organisme, waarop het groeit. Precies volgens dit model verhoud zich ons geld, doordat 

geaccumuleerd geld zich door rente en rente over rente in regelmatige tijdsperioden verdubbeld. 

Het beroemde voorbeeld van de Jozef’s-penning toont aan, dat een geldsysteem, dat op rente en rente 

over rente gebaseerd is, alleen op korte- en middellange termijn kan functioneren. Had Jozef ten tijde 

van Christus geboorte 1 penning geïnvesteerd en was deze door een bank met gemiddeld 5 procent per 

jaar rente vergoed, was deze penning in het jaar 2000 tegen de toen geldende goudprijs ongeveer 500 

miljard bollen goud met het gewicht van onze aarde waard geweest. Dit toont, in de vorm van een 

realistisch symbool: “Geld verslind de wereld”. Aanhoudend rentetrekken met rente over rente is 

wiskundig te berekenen, feitelijk echter onmogelijk. Zou er daarentegen geen sprake zijn van rente 

over rente – waardoor de rente over de rente – zou zijn vervallen – was het saldo in de zelfde periode 

101 penningen geworden. Wat een verschil! 

Het probleem is, dat de rente – als belangrijkste prijs in onze economie – de grenzen bepaald voor dat, 

wat wij als “economisch” beschouwen. Als niet op zijn minst de rente verdient wordt, is een 

investering niet economisch. Dat betekend, dat de economie zich om een exponentiële groei moet 

bemoeien en, dat de schaar tussen geldwaarde en reële-economie – in de loop der tijd – steeds verder 



uit elkaar zal lopen, tot zich speculatie-luchtbellen vormen, die uit elkaar spatten en de hele cyclus 

weer van voren begint. 

 

Tweede misverstand:   Wij betalen slechts rente, als we ons geld bij de 

bank of van anderen lenen. 
Juist is, dat in elke prijs, die we calculeren, een rente-bestanddeel opgenomen is. Namelijk van de 

rente, die de producenten van de gekochte goederen en diensten aan de bank moeten betalen, om 

machines en apparaten aan te schaffen. Bij de reinigingsrechten bijvoorbeeld ligt dit aandeel bij 

ongeveer 12 procent, bij drinkwaterprijzen bij ongeveer 38 procent en bij de huur in de sociale 

woningbouw bereikt deze zelfs 77 procent. Gemiddeld betalen wij ongeveer 40 procent rente in de 

prijzen van de goederen en diensten die wij in ons dagelijks leven gebruiken. Zou de rente door een 

ander mechanisme vervangen worden, dat de geldeigenaar stimuleert, zijn geld uit te lenen, zouden de 

meeste van onze inkomsten bijna verdubbelen of zo men wil verhoudingsgewijs minder arbeid, voor 

het zelfde welvaartsniveau nodig zijn. 

 

Derde misverstand: De rente is een rechtvaardige belasting of 

vergoeding voor het beschikbaar stellen van liquiditeit, die iedereen op 

spaargeld krijgt en die door iedereen in elke prijs betaald moet worden. 
Alleen enkele begrijpen, in welke omvang zij zelf erop toe leggen, doordat het rente- en rente over 

rente-effect heel legaal voor een permanente verschuiving van geld zorgt. Verdeelt men de 

huishoudens in tien gelijke groepen, dan blijkt, dat acht delen of 80 procent van de huishoudens bijna 

dubbel zo veel rente betalen, als ze ontvangen. Bij 10 procent van de bevolking zijn de ontvangsten en 

lasten ongeveer in evenwicht. De rijkste 10 procent van de bevolking ontvangt daarentegen, wat de 

grote meerderheid door rente verliest. Dat heet, de “gerechtigheid”, die erop berust, dat wij allemaal – 

door spaartegoeden en beleggingen – rente terug krijgen, blijkt bij nader inzien bedrog te zijn. Pas bij 

rente gevende beleggingen met waarden boven 500.000 euro kunnen de betreffende, die deze 

beleggingen bezitten, van het rentesysteem profiteren. In het jaar 2001 bedroeg het bedrag, dat in 

Duitsland aan rente dagelijks herverdeeld wordt, ongeveer 1 miljard euro. 

 

De gevolgen van de constructiefout 
De rente maakt het op deze wijze mogelijk dat, in tegenstelling tot het veel gehoorde citaat “voor wat 

hoort wat”, in een “prestatiemaatschappij” een prestatieloos inkomen betrokken kan worden. Het 

dwingt tot een pathologische (ziekelijke) economische groei en voert tot een verscherping van de 

ongelijke inkomensverdeling, dat betekend het voert tot polarisering van de gemeenschap. 

Daarbovenop word de speculatie met valuta op de financiële markten veel lucratiever dan 

investeringen in de reële sfeer, zonder dat daarbij werkelijke waarden ontstaan. 

 

Hoe kunnen nieuwe geldsystemen dit probleem vermijden? 
Daartoe bestaan vele bruikbare modellen op alle niveaus van economisch handelen: 



• Op internationaal niveau bestaan er de voorstellen van Bernard Lietaer voor een op goederen 

en diensten begrensde globale valuta, de “Terra” (www.terratrc.org), en het mondiaal voor 

handene Barter-systeem (www.barterportal.net). 

• Op nationaal of multinationaal niveau worden sinds vele jaren voorstellen van verschillende 

experts over een renteloze valuta gediscuteerd (www.inwo.de). Het WIR-systeem in 

Zwitserland  biedt sinds 70 jaar een voorbeeld, dat doormiddel van een parallel valuta kleine 

en middelgrote ondernemingen met meer liquiditeit verzorgt (www.wir.ch). 

• Op regionaal niveau toont het groeiende aantal valuta in Duitsland, dat mensen bereidt zijn, 

nieuwe wegen te gaan. In maart 2008 zijn er 28 initiatieven, die reeds een eigen betaalmiddel 

uitgeven, en 32 andere, die dit voorbereiden (www.regiogeld.de). 

• En op lokaal niveau bewijzen sinds tientallen jaren vele ruilkringen, dat men het “geldbedrijf” 

niet aan de banken hoeft over te laten (www.tauschringe.de). 

Tot op enkele uitzonderingen werken alle zonder rente en berekenen alleen transactiekosten. 

Deze nieuwe geldsystemen of renteloze betaalsystemen voor verschillende geografische grootheden 

worden aangevuld door sectorale complementaire valuta, die zo vormgegeven kunnen worden, dat 

geld daar naar toe vloeien kan, waar het van het grootste sociale en economische nut oplevert. Ze 

bieden in een bepaalde sector, zoals bijvoorbeeld het Japanse Fureai-Kippu-systeem in de 

ouderenverzorging, de mogelijkheid, met behulp van urentegoeden voor jonge mensen, diensten te 

verbeteren en een uren valuta in omloop te brengen. 

Aan een voorbeeld uit het onderwijs zou een stuk uitvoeriger duidelijk worden, hoe een 

complementaire valuta voor een speciaal doel geïnitieerd kunnen worden: 

De “Saber” – een Braziliaanse onderwijs valuta – werd enkele jaren geleden door Bernard Lietaer 

ontwikkeld. Deze functioneert als een tegoedbonsysteem, dat het doel heeft, het grootst mogelijke 

aantal scholieren in economisch zwakkere gebieden van Brazilië, aan een opleiding op 

hogeschoolniveau te helpen. De tegoedbonnen worden onder de jongste scholieren verdeeld, die 

daarmee iets oudere scholieren betalen kunnen, die hun ondersteuningles of bijles geven. De oudere 

scholieren kunnen op hun beurt scholieren betalen, die nog iets ouder zijn, en zo gaat het aanbod door, 

tot de 17-jarige, die ermee studiegeld aan deelnemende universiteiten kunnen betalen. Alleen de 

universiteiten kunnen de Saber in Reais wisselen. Aan het einde van een schooljaar verliest de Saber 

20 procent aan waarde, als deze niet bij de universiteit besteed wordt. Dit betekend, niemand zal deze 

valuta hamsteren of daarvoor rente vragen. Men kan met hem geen auto’s in japn kopen of op de 

wereldmarkt speculeren. De scholieren leren hun medescholieren beter kennen en verwerven bij het 

“onderwijzen” nieuwe inzichten en competenties. Doordat de kosten die de studenten op anders 

overblijvende studieplekken slechts een fractie bedragen, wat de universiteiten normaal daarvoor 

opbrengen moeten, kost de studieplek in Saber ongeveer 50 procent minder. Deze besparing en de 

circa vijfvoudige omloop van Sabers in een studiejaar resulteren in een tienvoudige benutting van het 

geld. 

Dat betekend: uit 1 miljard Reais ontstaat door de Saber een onderwijs nut van 10 miljard Reais. 

Nieuwe geldsystemen  - globale, nationale, regionale en sectorale – komen op wezenlijke 

gemeenschappelijkheden met elkaar overeen en verschillen fundamenteel van het gebruikelijk 

geldsysteem: 

• ze zijn – juist gehanteerd – voor allen, die er aan deelnemen, een voordeel 



• ze creëren, als ze in omloopgehouden en aan goederen en diensten gekoppeld zijn of als uren 

valuta functioneren, geen inflatie, daarentegen echter stabiliteit 

• ze zijn transparant in hun ontstaansproces en kunnen daarmee democratisch gecontroleerd 

worden 

• ze brengen beschikbare grondstoffen met een niet gedekte vraag samen, en kunnen daarmee 

nieuwe arbeidsplaatsen scheppen, juist in gebieden, waar gebruikelijke geldsystemen niet 

“lonen” 

• ze verbeteren  de sociale interactie en de sociale samenhang onder de deelnemers 

• ze kunnen niet gebruikt worden om op de wereldmarkt mee te speculeren 

• ze ontlasten de overheidsfinanciën, respectievelijk veroorzaken weinig of geen bijkomende 

kosten en belastingverhogingen 

• ze verbeteren het aanbod aan sociale voorzieningen en goederen 

• ze  creëren benutting, die anders niet tot stand zou komen 

• de “spelregels” voor hun gebruik zijn eenvoudig – niet veel moeilijker te begrijpen dan die 

van schaken 

Al deze eigenschappen staan in zekere zin in tegenstelling tot het gebruikelijke geld: 

• dat in zijn ontstaan en in zijn werking nauwelijks te begrijpen is 

• dat op den duur altijd aan waarde verliest 

• van welke omverdelingswerking door het rentemechanisme in groeiende mate slechts 10 

procent van de bevolking profiteert, terwijl 80 procent van de bevolking armer wordt 

• dat – als mondiaal speculatie middel ingezet – steeds vaker slechts schaad, ook hen, die 

oppervlakkig beschouwd daarvan profiteren 

 

Wat heeft u aan de tak, waarop u zit, als die aan een zieke boom groeit? 
In plaats van sociale voorzieningen, die zich beperken met het rondpompen van financiële middelen 

van rijk naar arm, zijn complementaire valuta een volledige nieuwe weg, om tegemoet te komen aan 

de aanspraak op sociale prestaties en meer sociale rechtvaardigheid. Wanneer ze eenmaal ingevoerd 

zijn en functioneren, kunnen ze zich tenslotte zelf financieren, zonder de overheidsfinanciën verder te 

belasten. Dat betekend, ze kunnen het welvaartsniveau aanvullen, zonder zelf een welvaartssysteem te 

zijn. Ze zijn in deze zin hoog innovatieve zelfredzaamheidsmiddelen, die door creatief handelen in de 

zin van een “collectieve intelligentie” het eigen initiatief van enkelen en groepen bevorderd, hen 

eigenwaarde en daarmee gezamenlijk ons “maatschappelijk kapitaal” versterken. 

Prof. dr. Magrit Kennedy, 68, is schrijver van het boek “Geld ohne 

Zins und Inflation” (geld zonder rente en inflatie) (1991, 8ste geheel 

herziene druk 2006), dat in 20 talen vertaald werd.  

Haar boek “Regionalwährungen – ein neuer Weg zu nachhaltigem 

Wohlstand,“ (regionale valuta – een nieuwe weg naar duurzame 

welvaart) schreef ze samen met Bernard Lietaer en verscheen 2004. 

Haar huidige werk bestaat voor namelijk uit het invoeren en toetsen 

van regionale betaalmiddelen. 

Vertaling door: F. Glaubitz november 2009 


