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De fout in het systeem 
Tekst: Larry Hannigan, Australië, 1971 (!). Originele titel: “I want the earth (plus 

5%)”, http://larryhannigan.com/docs/The_Earth_Plus_5.pdf 

("Geef me de wereld, plus 5 procent"), uitgever: Michael Kent, Duitse vertaling: 

Eckehard Junge (vertaling uit het Duits door Frank Glaubitz) 
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abian was opgewonden, bij het oefenen van zijn toespraak, die hij de 

volgende dag voor een grote mensenmenigte zou houden. Hij had altijd naar 

macht en prestige gestreefd. Nu zou zijn droom binnenkort uitkomen. 

 

Fabian was een ambachtsman, die goud en zilver bewerkt, sieraden en versieringen 

maakte, maar hij vond het niet meer leuk, dat hij zijn levensonderhoud door te 

werken moest verdienen. Hij was op zoek naar de kick van het ongewone, de 

uitdaging - en nu stond zijn grote plan kort voor de realisatie. 

 

Al generaties lang, was het ruilen van goederen, de gangbare manier van 

handel. Wie een familie te voeden had, voldeed deze taak hetzij volledig door zijn 

eigen teelt en eigen vee, of hij gespecialiseerde zich op een bepaalde 

bedrijfstak. Het overschot uit de eigen productie werd geruild voor het overschot 

van anderen. 

 

De markt was het levendige centrum van het sociale leven. Ondanks de stof en 

drukte werd over het algemeen de drukke bedrijvigheid geliefd, want er waren 

altijd veel nieuwtjes en interessante verhalen te horen. De laatste tijd echter, leken 

ruzies en meningsverschillen zich op te hopen. Waarom nog veel woorden eraan 

verspillen? Het was tijd, een beter systeem te introduceren. 

 

Tot nu toe waren de mensen tevreden geweest en waren voldaan met de 

opbrengsten van hun arbeid. De bestuursvorm was zeer eenvoudig: in elke 

gemeenschap werd een gemeenteraad gekozen, wiens taak het was, vrijheden en 

rechten van de individuen te garanderen en te borgen. Niemand mocht tegen zijn 

wil tot iets gedwongen worden, niet door een individu en niet door een groep. 

 

Dat was het enige doel van de regering, en elke gekozen burgemeester werd door 

zijn gemeente bereidwillig ondersteund. 

 

De marktdag bracht echter enkele problemen met zich, die niet zo maar verholpen 

konden worden. 

Welke waarde had een mes? Moet het worden betaald met één of twee manden 

maïs? Was een koe meer waard dan een wagen? Wat was de maat? Niemand kon 

een beter systeem bedenken. 

 

Fabian had de mensen aangekondigd: "Ik heb de oplossing voor onze problemen 

met de ruilhandel!" Alle burgers werden uitgenodigd voor een grote bijeenkomst. 

  

F
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Munten 
 

Op het plein was een grote menigte van mensen samen. Fabian stelde zijn nieuwe 

systeem voor, dat hij "geld" noemde. Omdat zijn voorstel veelbelovend klonk, 

vroegen de mensen hem nieuwsgierig hoe de verandering moest worden aangepakt. 

 

"Het goud, waarvan ik anders sieraden maak, is een heel edel metaal," zei hij. "Het 

roest niet, verkleurt niet en is onbeperkt houdbaar. Dus zal ik van goud een aantal 

munten maken en elke munt een daalder noemen."  

 

Hij vertelde het publiek, dat de waarde van de daalder zich snel zou in stellen en 

dat het gebruik van "geld" als ruilmiddel aanzienlijk handiger zou zijn dan het 

directe ruilen van goederen. 

 

Een lid van de gemeenteraad merkte op, dat enkele mensen heel gemakkelijk zelf 

goud konden opgraven en daarvan munten zouden kunnen maken. 

 

Fabian had het antwoord al paraat: "Dat zou verkeerd zijn! Als betaalmiddel gelden 

natuurlijk alleen munten, die door de gemeente goedgekeurd zijn. Voor de 

veiligheid wordt een zegel in de munt geslagen." Dit vond het publiek heel 

waarschijnlijk, en er werd voorgesteld dat iedereen bij de start hetzelfde aantal 

munten zou krijgen. Daar wierp de kaarsenmaker tegenin: "Het recht op de meeste 

daalders heb ik, want iedereen maakt gebruik van mijn kaarsen" - "Geen sprake 

van," riep een van de boeren," want zonder voedsel zou iedereen verhongeren! De 

meeste daalders moeten zeker naar de boeren!" Zo ontstond in eerste instantie een 

compleet gekibbel. 

 

Fabian liet de mensen een tijdje ruzie met elkaar maken en stelde ze uiteindelijk 

een geweldige oplossing voor: "Omdat jullie het niet eens kunnen worden, stel ik 

voor dat jullie alle munten, die jullie nodig hebben, in eerste instantie van mij 

betrekken. Er bestaat in theorie geen bovengrens, maar jullie moeten natuurlijk de 

mogelijkheid hebben, mij het bedrag terug te betalen. Zoveel munten jullie van mij 

krijgen, zoveel moeten jullie na afloop van één jaar terug betalen." - "Nou goed," 

zeiden de burgers, "en wat zit er voor jou in?" 

 

"Omdat ik jullie een dienst lever", zegt Fabian, "namelijk een geldhoeveelheid 

beschikbaar stel, heb ik recht op een vergoeding. Laten we zeggen, voor elke 100 

daalders, die ik jullie ter beschikking stel, krijg ik voor elk jaar dat de schuld niet 

terug betaald wordt 100 plus vijf daalders terug. Deze vijf daalders extra zijn mijn 

leenvergoeding, en deze leenvergoeding zullen we “rente” noemen" 

 

Zo werd het afgesproken, immers 5% leek een bescheiden vraag te zijn. "Kom 

volgende week vrijdag terug, dan gaan we beginnen." 
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Fabian verspilde geen tijd en besteedde de komende dagen en nachten aan de 

productie van de munten. Een week later stonden de mensen voor zijn winkel in de 

rij. Nadat de gemeenteraad de munten geïnspecteerd en goedgekeurd had, leenden 

de eerste burgers hun eerste munten. Sommige in eerste instantie alleen een paar 

daalders om het onbekende systeem een keer uit te proberen. 

 

Al snel genoot het nieuwe ruilmiddel grote populariteit, zodat de waarde van alle 

dingen werd bepaald in gouden munten, of 'daalders'. Deze waardebepaling was de 

"prijs" van een product, en de prijs was voornamelijk gebaseerd op de hoeveelheid 

werk die met de productie verbonden was. Als er veel werk vereist was, dan werd 

een hoge prijs gevraagd. Echter dingen die bijna moeiteloos kunnen worden 

geproduceerd, waren goedkoop. 

 

 

Vrije mededinging (concurrentie) 
 

In een van de steden van het land leefde een man genaamd Alban. Hij was de enige 

horlogemaker. Zijn klanten wilden voor zijn horloges een hoge prijs te betalen. 

 

Maar toen kwam een andere man, die ook horloges produceerde en de horloges 

goedkoper aanbood om zijn verkoop te verhogen. Alban werd gedwongen om de 

prijzen te verlagen om te voorkomen dat hij al zijn klanten aan de goedkopere 

concurrent zou verliezen. Al snel was de ontwikkeling van de prijzen op een 

klantvriendelijk niveau aangepast, omdat beide horlogemakers streefden voor de 

gunstigste prijs de beste kwaliteit te leveren. Het was een echte en eerlijke vrije 

mededinging. 
 

Hetzelfde principe werd snel in andere sectoren toegepast – de bouw, de 

transportsector, de landbouw, en zelfs de boekhouder en elk ander beroep. De 

klanten hadden vrij keuze en kozen naar eigen goeddunken voor de beste 

aanbieding. Er waren geen kunstmatige maatregelen ter bescherming van 

ondernemers, zoals vergunningen of tarieven, om andere mensen de toegang tot de 

markt te ontzeggen. De levensstandaard steeg en uiteindelijk vroeg iedereen zich af 

hoe een leven voor de invoering van het "geld" mogelijk was. 

 

 

Schuld 
 

Aan het einde van het jaar bezocht Fabian alle mensen die bij hem geld hadden 

geleend. Sommigen hadden nu meer dan ze geleend hadden, wat echter 

tegelijkertijd tot gevolg had dat anderen minder hadden, aangezien slechts een 

bepaald aantal munten waren uitgebracht. 

Degenen die een overschot bereikt hadden, betaalden de honderd daalders, plus vijf 

daalders rente terug, anderen moesten echter vaak weer geld lenen om op de markt 

te kunnen blijven. 
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Deze anderen beseften voor het eerst, dat ze schulden hadden. Voordat Fabian hen 

opnieuw geld leende, belaste hij het eigendom van deze mensen met een hypotheek, 

om zijn vordering te waarborgen. Nu hadden de schuldenaren niet alleen schulden, 

maar hun bezit was verpand, zodat ze snel begonnen de "missende 5 daalders" te 

zoeken, die zo ongelooflijk moeilijk te vinden waren. 

 

 

Een rekening, die nooit betaald kan worden 
 

Niemand was zich ervan bewust dat de samenleving als geheel nooit uit deze 

schuldenval zou kunnen komen, want zelfs als alle oorspronkelijk geproduceerd en 

in omloop gebrachte munten waren terugbetaald, dan zouden voor elke 100 

daalders nog steeds die vijf daalders "rente" per jaar ontbreken. Niemand, behalve 

Fabian, begreep dat de rente nooit betaald kon worden - omdat dit extra vereiste 

aantal munten nooit was geproduceerd. Het was absoluut onvermijdelijk dat enkele 

mensen zo snel niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen. 

 

 

Bankbiljetten 
 

Aan de achterzijde van zijn winkel had Fabian een kluis, waarin klanten enkele van 

hun munten in zekere bewaring hadden neergelegd. Hij hief, afhankelijk van de 

geldhoeveelheid en de duur van de opslag een kleine vergoeding. De eigenaar 

kreeg een kwitantie voor zijn inleg. 

 

Voor grotere aankopen was het lastig om veel gouden munten bij zich te moeten 

hebben, en werd het langzaam normaal, om in plaats van met munten met één of 

meer van de Fabians kwitanties te betalen, die overeen kwamen met de waarde van 

de gekochte goederen. 

 

De eigenaar van de winkel aanvaarden de kwitanties als een betrouwbaar 

betaalmiddel, dat ze altijd bij Fabian konden ruilen voor gouden munten. De 

kwitanties gingen van hand tot hand, terwijl de zware munten op hun plaats konden 

blijven. 

Zij vertrouwden op Fabians kwitanties net zo als op de gouden munt zelf. 

 

Fabian ontdekte al snel dat bijna niemand kwam om de echte gouden munten terug 

te vorderen. Dus dacht hij bij zichzelf: "Nu heb ik zo veel goud in mijn bezit en 

verdien nog altijd mijn brood in het zweet van mijn aangezicht als een 

ambachtsman. Dit is toch onzin. Immers zouden tientallen mensen mij rente betalen 

als ze van het goud gebruik zouden kunnen maken, dat nu in de kluis lag en zelden 

terug gevraagd werd." 
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Hij zei tegen zichzelf: "Het klopt, het goud is niet van mij, maar het is in mijn bezit, 

en dat is het enige dat telt. Waarom zou ik nog munten produceren, als ik ook een 

deel van de munten uit mijn eigen kluis kan gebruiken?" 

 

Hij begon dan ook de beschikbare, bij hem neergelegde munten uit te lenen – in het 

begin nog weinig en voorzichtig, maar meer en meer steeds gewaagder. 

 

 

Maak geld uit het niets 
 

Op een dag kreeg Fabian een aanvraag voor een grote lening. Hij stelde de klant 

voor: "Waarom openen we niet een rekening op uw naam, in plaats van het groot 

aantal munten naar u te brengen? Ik schrijf u eenvoudig de benodigde hoeveelheid 

kwitanties uit!" De lener stemde in met het voorstel en ging met een stapel van de 

kwitanties weg. 

Hij had een aanzienlijke lening verstrekt, en toch bleef het goud in zijn 
kluis! Nadat de klant vertrokken was, had Fabian een brede grijns op zijn gezicht, 

want het was hem gelukt "een taart te eten en hem ondanks niet te verbruiken." Hij 

kon goud uitlenen en het tegelijkertijd in zijn bezit houden. 

 

Vrienden, bekenden en onbekenden, zelfs vijanden hadden geld nodig voor hun 

bedrijvigheid – en zo lang ze genoeg zekerheden konden voorleggen, werd het 

geldlenen geen grens gesteld. 

Fabian was in staat, een veelvoud van het in zijn kluis opgeslagen geld – waarvan 

hij de eigenaar nog niet eens was – uit te lenen, door simpelweg eenvoudig 

kwitanties uit te schrijven. En alles was in kannen en kruiken, zolang de eigenlijke 

eigenaar zijn goud niet terug verlangde en het vertrouwen van de bevolking 

behouden bleef. 

 

In een groot boek hield hij gedetailleerd de schuld en het tegoed van elke klant 

bij. De kredietverlening bleek een zeer lucratieve bedrijvigheid. 

 

 

Geheim verbond 
 

Met Fabians sociale status ging het bijna net zo snel bergop als met zijn 

rijkdom. Hij was nu een belangrijke man, waar men naar opkeek. In financiële 

aangelegenheden gold zijn woord bijna als een openbaring. 

 

Goldsmeden uit andere steden begonnen zich voor zijn zakelijke praktijken te 

interesseren en op een dag zochten ze hem gezamenlijk op. Hij wijde ze in zijn 

methode in, en benadrukte uitdrukkelijk, dat geheimhouding een noodzakelijke 

voorwaarde was. 
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Zou het geheim ontdekt worden, zou het hele systeem in elkaar kunnen storten 
als een kaartenhuis. Daarom werd een geheim genootschap opgericht. Elke 

goudsmid keerde terug naar zijn stad en begon volgens Fabians instructies zijn 

eigen kredietverlening te organiseren. 

 

 

Cheques en overschrijvingen 
 

Ondertussen accepteerde men Fabians kwitanties alsof het gouden munten waren, 

en vaak deponeerde men ze net als de munten in een kluis. Als een handelaar aan 

een andere handelaar een betaling voor geleverde goederen wilde sturen, schreef 

deze eenvoudig een korte opdracht aan Fabian, geld van zijn rekening op de 

rekening van de andere handelaar over te boeken. Fabian kon de betreffende 

overboeking op de rekeningen in enkele minuten bewerkstelligen. 

  

Ook dit nieuwe systeem was erg populair. De schriftelijke instructies voor een 

dergelijke overboeking noemde men "cheques". 

 

 

Nationaal betalingsmiddel 
 

In een andere geheime bijeenkomst wijde Fabian zijn goudsmeden in een nieuw 

plan in. De volgende dag riepen ze een bijeenkomst van alle bestuurders bijeen, die 

de verschillende landsdelen vertegenwoordigden. Fabian trad als woordvoerder op: 

"De kwitanties, die wij uitschrijven, genieten een enorme populariteit, maar soms 

worden deze kwitanties vervalst. We moeten hier een einde aan maken." 

 

Ontzet vroegen de gouverneurs, wat ze konden doen. Fabian had natuurlijk het 

antwoord klaar: "Ik stel voor dat de regering zich in de toekomst de taak stelt, 

nieuwe kwitanties met ingewikkelde patronen en op speciaal papier te drukken, die 

we bankbiljetten zullen noemen. Wij goudsmeden nemen graag de drukkosten voor 

onze rekening, want daarmee besparen we het enorme tijdsbeslag bij het schrijven 

van de kwitanties." De bestuurders hadden geen bezwaren, want we moeten 

natuurlijk de bevolking beschermen tegen bedriegers en het drukken van 

bankbiljetten is een verstandige oplossing. 

 

"En dan nog iets," zegt Fabian. "Sommige mensen zijn goudgravers geworden en 

maken hun eigen goudmunten. Ik stel voor om een wet uit te vaardigen die bepaald 

dat al het goud tegen een vaste vergoeding in de vorm van munten en bankbiljetten 

ingeleverd moet worden." 

 

Dit voorstel werd aanvaard en de regering drukte in grote aantallen, de frisse, 

nieuwe bankbiljetten. Op elk biljet werd een bepaalde waarde gedrukt: 1 daalder, 5 

daalders, 10 daalders, etc. De geringe drukkosten werden door de goudsmeden 

betaald. 
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Omdat de bankbiljetten veel handiger in het gebruik waren, was de bevolking 

gemakkelijk te overtuigen. Ondanks hun populariteit werden de nieuwe 

bankbiljetten en munten slechts voor maar ongeveer 10% van alle transacties 

gebruikt. Uit statistieken blijkt dat 90% van de totale betalingen met cheques en 

overschrijvingen worden afgewikkeld. 

 

 

Spaargeld 
 

Nu zette Fabian de volgende fase van zijn plan in gang. Tot nu toe hadden de 

gebruikers van het in zekere bewaring gegeven geld aan Fabian een kleine 

vergoeding betaald. Om nu meer geld in zijn kluis te krijgen, bood Fabian de 

spaarders 3% tegoed rente voor hun inleg. 

 

De meeste mensen dachten, dat hij hiermee slechts 2% winst zou maken, omdat hij 

het geld gebruikelijk voor 5% rente uitleende. Bovendien was men niet 

geïnteresseerd Fabians methoden verder te onderzoeken, immers 3% rente te 

ontvangen was toch duidelijk beter dan voor de bewaring te moeten betalen. 

 

Door de vele spaarders groeide het door Fabian beheerde vermogen snel – en weer 

verstrekte hij veel hogere kredieten dan eigenlijk in de vorm van bankbiljetten en 

munten in zijn kluis lag. Voor elke 100 daalders bankbiljetten en munten in zijn 

kluis, gaf hij 200, 300 of 400 daalders, en in sommige gevallen zelfs tot 900 

daalders aan kredietnemers. Hij hoefde er alleen op te letten, de verhouding van 

negen op één nooit te overschrijden, want in doorsnee wilde één op de tien klanten 

zijn tegoed in contanten uit betaald krijgen (wat met het 90%-aandeel van het girale 

geldverkeer overeen komt). 

 

Als er op verzoek om een lening niet genoeg geld beschikbaar was, zouden de 

mensen natuurlijk achterdochtig zijn geworden, want op de spaarrekening stond 

duidelijk hoeveel geld er aanwezig was. Toch was Fabian in staat om voor 900 

daalders giraal geld, dat hij als krediet beschikbaar stelde, 45 daalders rente te 

krijgen, dat wil zeggen 5% op 900 daalders. Zodra de lening werd afbetaald, 

inclusieve rente, dat is 945 daalders, werden 900 daalders schulden uit de boeken 

verwijderd en Fabian hield 45 daalders over. Voor de oorspronkelijke werkelijke 

100 daalders 3 daalders rente te betalen maakte hem natuurlijk niet uit. Sterker nog, 

het spaargeld van zijn klanten stelde hem in staat elk jaar 42% winst te maken, 

terwijl de meeste van de "waarnemers" dachten dat hij slechts 2% winst maakte. Bij 

de andere goudsmeden verliep het net zo. Zij deden allen aan "kredietgeld 

scheppen" uit het niets, gewoon doormiddel van een vulpen, en vroegen ook nog 

rente hiervoor. 

 

Natuurlijk drukten ze het geld niet zelf, maar lieten de overheid de bankbiljetten en 

munten maken, die dan door de goudsmeden in omloop gebracht weden. Fabian 



8 

 

betaalde enkel de drukkosten. Toch maakten zij bij de kredietverlening geld uit het 

niets en vroegen daarover ook nog rente. De meeste mensen geloofden, de uitgave 

van geld is de taak van de regering. Ze geloofden immers ook, dat Fabian enkel die 

bedragen uitleende, die anderen als spaargeld bij hem hadden gedeponeerd. 

Vreemd genoeg verminderde het spaargeld zich nooit, als aan de andere kant geld 

werd uitgeleend. Zou iedereen op het zelfde moment zijn rekening hebben laten 

uitbetalen, dan zou de oplichterij aan het licht gekomen zijn. 

 

 

"Economie" 
 

Op een dag sprak een peinzende zakenman tegen Fabian. "De rente vordering is 

verkeerd," zei hij. "Elke keer, als u honderd daalders uitleent, vraagt u 105 daalders 

terug. De 5 extra daalders kunnen nooit betaald worden, want ze bestaan niet. 

Boeren produceren voedingsmiddelen, de industrie produceert goederen, en zo 

voort, maar alleen u produceert geld. Nemen we aan, in het hele land bestaan 

slechts 2 ondernemers, die als werkgever voor alle anderen fungeren. Elk van hen 

leent 100 daalders, ze betalen 90 daalders aan lonen en onkosten en calculeren met 

10 daalders winst, die in hun eigen zak te steken. De totale koopkracht zou dan 90 

+ 10 keer 2, dus 200 daalders zijn. Maar om u te betalen, moeten ze gezamenlijk 

voor 210 daalders verkopen. Als het één van hen lukt om zijn hele goederen 

bestand voor 105 daalders te verkopen kan de andere hoogstens nog 95 daalders 

omzetten. Bovendien zal hij een deel van zijn goederen helemaal niet kunnen 

verkopen, omdat er geen geld meer beschikbaar is, waarmee ze gekocht kunnen 

worden. Hij zal altijd nog 10 daalders schuldig blijven en kan ze alleen terug 

betalen als hij nog meer geld leent. Het systeem is zo onmogelijk." 

De man ging verder: "Eigenlijk moet u 105 munten in omloop brengen, 

namelijk 100 als lening en 5 zelf besteden. Dan zouden 105 daalders in omloop 

zijn en kan de schuld terugbetaald worden." 
 

Fabian luisterde stil en uiteindelijk zei hij: "Economie is een ingewikkelde 

wetenschap, beste meneer. Dit probleem vooronderstelt een langjarige-studie. Ik 

zal aan de genoemde aangelegenheden de benodigde aandacht wijden, als u uw 

zaken de nodige aandacht geeft. U moet efficiënter werken, de productie 

opschroeven, de kosten verlagen en een betere ondernemer worden. Daarbij help ik 

u op elk moment graag." 

 

De bezoeker ging ontevreden zijn weg. Hier klopte iets niet. Aan Fabians methoden 

was iets fundamenteels mis, en de vragen die hij had gesteld was hij handig 

uitgeweken. 

 

Maar Fabian gold gangbaar als de expert en bezwaren waren zinloos, want de 

economie deed het immers goed en het land genoot een enorme opleving. 
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De val slaat dicht 
 

Om de rente voor het geleende geld te kunnen betalen, moesten de producenten en 

handelaren hun prijzen verhogen. Vervolgens klaagden de arbeiders, dat hun loon 

te laag was. De werkgevers wilden geen hoger loon betalen; ze wezen op het 

gevaar van een faillissement. De boeren werden voor hun producten niet naar 

behoren betaald, en veel huisvrouwen klaagden over de veel te dure 

levensmiddelen. 

 

Ten slotte ontstonden er stakingen, een tot dat moment onbekend fenomeen. Steeds 

meer mensen werden getroffen door de armoede, en zelfs vrienden of familie 

konden hen niet helpen. De echte rijkdom van het land was grotendeels in de 

vergetelheid geraakt - de vruchtbare grond, grote bossen, delfstoffen, en het 

vee. Alles ging alleen nog om het geld, dit schijnbaar hoogste goed, waar overal te 

kort van was. Maar niemand had vraagtekens bij het systeem. Men geloofde dat de 

regering deze mechanismen onder controle had! 

 

Een paar mensen waren in staat om hun overtollige geld bij elkaar te brengen en 

vrije “krediet-“ of “financiële instituten” op te richten. Daarmee konden ze 6% 

rente of meer verdienen, wat Fabians rente van 3% aanzienlijk overschreed – echter 

konden deze vrije bedrijven alleen geld lenen, dat echt hun eigendom was. In 

tegenstelling tot Fabian waren ze niet met de zeldzame bevoegdheid voorzien, om 

gewoon geld uit het niets te creëren, door het met de vulpen in de boeken te 

schrijven. 

 

Deze vrije financiële instellingen irriteerden Fabian en zijn bondgenoten – waarop 

ze zelf zulke instellingen op richten. De concurrenten werden grotendeels 

opgekocht, voordat ze opbloeien konden. Al snel waren alle financiële instellingen 

in bezit of onder controle van Fabian en zijn bondgenoten. 

 

 

Depressie en de verzorgingsstaat 
 

De economische situatie verslechterde zich verder. De arbeiders vonden dat hun 

bazen te veel winst maakten. De werkgever op hun beurt vonden de arbeiders lui en 

inefficiënt. Ze gaven elkaar de schuld. Ook de bestuurders vonden geen oplossing; 

immers moest toch, zo scheen het, als eerste het probleem van de armoede opgelost 

worden. 

 

Er werd sociale bijstand geïntroduceerd en elke inwoner werd verplicht, hiervoor te 

betalen. Dit maakte de burgers woedend, die nog het oude gebruik aanhingen, dat 

buren elkaar in nood onderling helpen. 
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"Deze kosten zijn niets meer dan gelegaliseerde diefstal" klonk het uit het 

volk. "Alles wat men het individu tegen zijn wil afhandig maakt, het maakt niet uit 

met welk doel, is diefstal." 

 

Maar de mensen voelden zich machteloos en waren bang om in de gevangenis te 

komen, waarmee het niet betalen van afdrachten en belastingen kon worden 

bestraft. De sociale programma’s zorgden kortstondig voor verlichting, konden 

echter het probleem niet uit de wereld helpen. In tegendeel, al snel kwam het 

versterkt terug – en daarmee moesten er meer afdrachten en belastingen betaald 

worden. De sociale uitgaven bereikte duizelingwekkende hoogtes, en ook het dure 

administratieve systeem liep uit de hand. 

 

 

Overheidsschuld en bureaucratie 
 

De meeste leden van de regering waren eerlijke mensen met eerlijke 

bedoelingen. Ze wilden hun medeburgers niet met nog meer extra kosten 

belasten. Dus kwamen ze met het laatste redmiddel, het ontbrekende geld bij 

Fabian en zijn bondgenoten te lenen. Zij hadden echter geen idee hoe ze de 

leningen ooit terug zouden betalen. 

 

Ouders konden de leraren voor hun kinderen niet meer betalen. Ze konden zich ook 

de artsen niet meer veroorloven. Zelfs transportbedrijven gingen failliet, er was 

gewoon geen geld meer. Stap voor stap zag de regering zich gedwongen al deze 

functies over te nemen en te reguleren. Leraren, artsen en vele andere 

beroepsgroepen werden ambtenaren of kwamen in overheidsdienst. 

 

Nog weinigen gingen onder deze omstandigheden nog met voldoening naar hun 

werk. Zij kregen fatsoenlijke salarissen, maar verloren hun onafhankelijkheid en 

identiteit. Iedereen was slechts nog een radertje in een gigantische machine. Er was 

geen ruimte voor persoonlijk initiatief, professionele diensten kregen weinig 

aandacht, lonen en salarissen waren vastgelegd, en promotie maakte men alleen 

nog, als een leidinggevende met pensioen ging of overleed. 

 

 

Inkomstenbelasting 
 

In hun vertwijfeling besloten de bestuurders opnieuw naar Fabian te gaan om zijn 

advies te vragen. Ze vonden hem heel slim, en op financieel gebied leek hij steeds  

de beste oplossing te hebben.  

 

Hij luisterde naar al hun problemen, dacht na en zei: "Veel mensen kunnen hun 

eigen problemen niet oplossen - ze zijn afhankelijk van anderen die hun probleem 

voor ze oplost. Jullie zijn het er vast mee eens, dat men de mensen het recht op 



11 

 

geluk en het voorzien in hun eerste levensbehoeften moet garanderen. Wij staan 

toch voor het algemene principe dat alle mensen gelijk zijn. 

 

Om een evenwicht te bereiken, moeten we de overmatige welvaart van de rijken 

nemen en aan de armen doen toekomen. Het is niet anders. Dus moeten we een 

getrapt belastingstelsel in voeren. Hoe meer iemand verdient, hoe meer hij moet 

afgeven. Belast ieder naar zijn draagkracht en geef ieder conform zijn 

behoeften. Zo moeten bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen voor de financieel 

zwakkere gratis toegankelijk zijn." 

 

Hij gaf hen een lange preek over hoogdravende idealen en eindigde met de 

woorden: "En vergeet niet, dat jullie schulden bij mij hebben! Jullie hebben al een 

behoorlijk lange tijd geleend. Ik kan jullie tegemoet komen, doordat ik de aflossing 

uitstel, maar jullie moeten me de rente in ieder geval blijven betalen. De schuld 

blijft bestaan, en de rente betaling is eerste verplichting." 

 

Niemand zette een vraagteken bij Fabians filosofie. De overheid introduceerde een 

getrapte inkomstenbelasting. Hoe meer iemand verdient, des te hoger het 

percentage waarmee hij belast werd. Niemand hield van de inkomstenbelasting, 

maar iedereen betaalde, omdat ze anders in de gevangenis dreigden te komen. 

 

De ondernemers zagen zich opnieuw gedwongen om hun prijzen te verhogen. En 

weer vroegen de werknemers hogere lonen, waardoor veel ondernemers een deel 

van het personeelsbestand moesten vervangen door machines of failliet gingen. Zo 

werd de werkloosheid inderdaad nog erger, wat de overheid tot de introductie van 

nieuwe modellen voor sociale bijstand en werkloosheidsuitkeringen dwong. 

 

De overheid voerde douanerechten, subsidies en andere beschermende maatregelen 

in om het voortbestaan van ondernemingen te redden. Hier en daar begon men zich 

af te vragen of de zin van ondernemen eruit bestond goederen te produceren of 

voor werkgelegenheid te zorgen. 

 

Bij verdere verslechtering van de situatie, probeerde de overheid door middel van 

de loon- en prijs- regulering stabiliteit te bevorderen. Door omzetbelasting en alle 

mogelijke soorten van belastingen moest de schatkist worden gesterkt. Iemand 

kwam tot de bevinding dat een brood op zijn weg van het veld naar de huisvrouw 

met meer dan 50 verschillende afdrachten werd belast. 

 

 

Permanente hervormingen 
 

Nu was het de beurt aan de "experts", die soms zelfs in de regering zaten, meestal 

echter, in ondoorzichtige instanties bijeen kwamen en jaar in jaar uit slechts zinloze 

rapporten schreven. In het beste geval stelden ze verdere hervormingen van het 
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belastingstelsel voor, maar de totale afdrachten en belastingen groeiden in 

verhoogd tempo door. 

 

Fabian vorderde onbarmhartig zijn rente op. Deze post besloeg een steeds groter 

deel van de lasten. 

 

 

Partijpolitiek 
 

Dit creëerde een geheel nieuwe vorm van politiek, namelijk de partijpolitiek - de 

mensen bestreden elkaar, welke partij de problemen het beste oplossen kon. Ze 

hadden het over personen en ideologieën, men riep woorden tegen elkaar en er 

ontstond een groot door elkaar geroep, alleen niet over het eigenlijke probleem. In 

de bestuursorganen ontstond een stille wanhoop. 

 

 

Het echte doel: totale overheersing 
 

Ten slotte kwam het zo ver dat in een stad de te betalen rente het beschikbare 

inkomen overtrof. In het hele land groeide de onbetaalde rente, en ook op de niet 

betaalde rente werd nu rente geheven, de zogenaamde rente over rente. 

 

Zo kwam de echte rijkdom van het land geleidelijk onder zeggenschap van Fabian 

en zijn bondgenoten, hetzij door overdracht van het eigendom of door toenemende 

zeggenschap in de raden van bestuur. Maar de overheersing was nog niet 

allesomvattend. De geheime genootschappen wisten dat ze pas zeker in het zadel 

zouden zitten als ze alle mensen perfect onder controle hadden. 

 

 

Het bedrijf van de oorlog 
 

Overal was er een gebrek aan geld. Veel mensen waren werkloos en arm. De 

sociale voorzieningen konden niet voor iedereen zorgen, zodat geleidelijk aan de 

mensen in opstand kwamen. Fabian overtuigde de overheid, twee vliegen in één 

klap te slaan: namelijk ten eerste: een oorlog is het beste middel om de mensen in 

de strijd tegen een gemeenschappelijk externe vijand weer bij elkaar te brengen, en 

ten tweede: was dit ook de beste manier om de binnenlandse overheid schulden 

terug te betalen, namelijk door uitbuiting van andere landen na de overwinning. 

 

Om de oorlogsmachine in gang te zetten, liet Fabian fabrieken bouwen, gaf geld 

aan hun eigenaren, om bommen te maken, leende geld aan de militairen - en ten 

slotte verleende hij aan de slachtoffers leningen met hoge rente voor de uitgebreide 

wederopbouw. Aansluitend kregen ze royale leningen onder het motto 

economische ontwikkelingshulp. Deze aanpak was zo succesvol dat veel landen in 
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de wereld niet alleen "buitenlandse schulden" hadden (namelijk bij Fabian), maar 

ook in militaire geschillen betrokken of verwikkeld waren. 

 

Fabian zorgde ervoor, dat er steeds een "machtsevenwicht" was, zodat elk land 

tegen elk willekeurig ander land in oorlog kon worden gedrukt. Dit vond Fabian 

altijd dan gepast als een land Fabian "suggesties" negeerde, zijn schuld niet terug 

betaalde of een nieuw van Fabian onafhankelijk monetair systeem wilde in voeren. 

Fabian financierde - meestal doormiddel van stromannen, camouflage organisaties 

of geheime diensten - altijd ook het aangevallen land, zodat de oorlog mogelijk 

lang kon duren (en ook aan de wederopbouw mogelijk veel te verdienen was), en 

liet zich "zijn leningen" door plundering van de infrastructuur en natuurlijke 

hulpbronnen van het veroverde land terug betalen. 

 

 

Massamedia 
 

De meeste burgers die tegen het verraderlijke systeem protesteerden, kon het 

zwijgen opgelegd worden, doordat men ze economisch onder druk zette, of ze 

gewoon belachelijk maakte. Om dit te bereiken kochten Fabian en zijn 

bondgenoten het merendeel van de kranten, televisie- en radiostations, en stelde 

daar zelf benoemde leidinggevenden aan. Veel van deze mediabedrijven waren 

oprecht bezig om de wereld te verbeteren, maar ze merkten niet hoe ze werden 

gebruikt. Door de oplossingen die zij bepleiten, werd steeds slechts gesleuteld aan 

de symptomen, en nooit de oorzaak van het probleem zelf aangepakt. 

 

Er waren verschillende kranten en tijdschriften - enkele voor de linker vleugel, 

enkele voor de rechtse, en anderen voor het liberale centrum, maar ook tijdschriften 

voor de werknemers, en voor de ondernemer ... Men zou kunnen lezen en schrijven 

wat men wilde, maar alleen zolang niet het werkelijke probleem aan de kaak werd 

gesteld. 

 

Fabians grote plan was dicht bij de voltooiing. Het hele land - en niet alleen dit land 

- zat ernstig in de schulden bij hem. Door het onderwijs en de massamedia 

beheerste hij niet alleen het gemoed, maar ook het verstand van de mensen. Wat de 

bevolking dacht en gelooft, lag uiteindelijk in Fabians hand. 

 

 

Mentaliteit van de heersende klasse 
 

Als een enkele persoon veel meer geld heeft dan hij ooit aan zich zelf zou kunnen 

besteden, welk plezier kan hij dan nog uit de wereld halen? 

Voor de zelfbenoemde elite, is er een duidelijk antwoord: macht. De naakte 

ongebreidelde macht over andere mensen. De idealisten waren zeer bekwaam in de 

media en in de politiek geplaatst en dus in feite onschadelijk gemaakt, echter de 
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ware controle-freaks met die speciale heerser mentaliteit die Fabian zocht, vond hij 

in de macht junkies van de financiële dynastieën. 

 

De meeste van de voormalige goudsmeden hadden een dergelijk mentaliteit 

ontwikkeld. Hun grenzeloze welvaart bevredigde ze niet langer. Ze waren op zoek 

naar de "kick" een nieuwe uitdaging: de macht over de massa's was het ultieme 

spel! 
 

Deze mensen dachten dat ze superieur aan alle anderen waren. "Regeren is ons 

recht en onze plicht. De massa weet niet wat goed voor hen is. Er moet over ze 

geheerst worden. Wij echter zijn geboren om te heersen." 

 

 

Het centrale bankstelsel 
 

Overal in stad en land besturen Fabian en zijn bondgenoten veel kredietinstellingen. 

Het kunnen particuliere bedrijven met verschillende eigenaren zijn; Maar ondanks 

de schijnbare concurrentie werkten ze nauw samen. Met de wetgeving van de 

overheid was een centrale bank opgericht, waarvan de stichting niet eens op 

privékapitaal is gebaseerd, nee, ook hier baseerde de "geld schepping" erop, dat het 

spaargeld van de bevolking belast werd. Schulden, waar je ook kijkt! 

 

Naar buiten wekte dit instituut de schijn op een serieuze manier het geld aanbod te 

reguleren en op de een of andere manier een regeringsfunctie te belichamen. Maar 

vreemd genoeg was in de raad van bestuur van de centrale bank nooit een gekozen 

overheidsfunctionaris of hooggeplaatste regeringsfunctionaris opgenomen. 

 

De overheid leende niet meer direct bij Fabian, maar kon zich hiervoor aan de 

centrale bank wenden, waarbij als onderpand voor de lening de belastinginkomsten 

van het komende jaar golden. Dit was in lijn met het plan van Fabian, namelijk de 

verdenking van zijn eigen persoon af te leiden en daarvoor in plaats een methode 

van de overheid te stellen. Op de achtergrond hield Fabian alle touwtjes in handen. 

 

Fabians indirecte controle over de regeringen was zo perfect dat hij zich een keer 

liet ontvallen: "Als ik het geld van een land beheers, dan maakt het mij niet uit wie 

de wetten maakt!" Het maakte niet uit welke partij regeerde want Fabian beheerste 

het geld, de financiën, het levensbloed van de natie. 

 

De overheid ontving het geld, maar voor elke extra lening werd rente gevraagd. 

Steeds grotere bedragen vloeiden in allerlei sociale uitkeringen, en de overheid kon 

de rente nauwelijks betalen, om van het terug betalen van de schuld maar helemaal 

te zwijgen.  

 

Af en toe vroeg iemand nog wel eens: "Als geld een door mensen ingesteld systeem 

is, dan zou men het toch vast aan de behoeften van de mens kunnen aanpassen, 
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zodat het de mens dient, in plaats dat het de mens beheerst, toch?" Maar mensen 

van dit slag werden steeds zeldzamer, en hun stemmen werden verdronken in het 

helse lawaai, die de eeuwige zoektocht naar de ontbrekende 5 daalders voor de 

rente met zich bracht. 

 

De regeringen en met hen de partijkleuren kwamen en gingen - Zwart, Rood, Geel, 

Groen - maar het principe is hetzelfde gebleven. Het maakt niet uit wat voor soort 

regering "aan de macht was", jaar na jaar kwam Fabians doel steeds dichterbij. De 

wetten van de mens waren niet van belang. Ze werden belast tot aan de 

uitputting. De belasting was aan hun grens gekomen. Nu was de tijd rijp voor 

Fabians laatste grote stap! 

 

 

Debet-en kredietkaarten 
 

10% van al het geld bleef in de vorm van munten en bankbiljetten in omloop. Met 

contant geld in hun zakken hadden de mensen nog enige controle over hun eigen 

leven. Dit laatste bastion van de persoonlijke handelsvrijheid diende te worden 

afgeschaft, zonder argwaan te wekken. 

 

Je zou kunnen zeggen dat het voor de veiligheid was. Cheques werden buiten de 

eigen gemeenschap niet geaccepteerd, contant geld wilde men op reis niet 

meeslepen. Een handige oplossing op dit gebied was dan ook van harte 

welkom. Natuurlijk had weer Fabian de passende oplossing. Zijn organisatie stelde 

iedereen een plastic kaartje ter beschikking, dat de naam van de eigenaar, een foto 

en een identificatienummer toonde. 

 

Men hoefde deze kaart bij het winkelen slechts te tonen, de winkel was verbonden 

met de centrale computer en controleerde het saldo, waarna de klant voor een 

bepaald bedrag naar hartenlust kon consumeren. 

 

Voor de klant werd de betaalkaart extra aantrekkelijk gemaakt, doordat bij de terug 

betaling voor het einde van de maand geen rente verschuldigd was. De winkeliers, 

echter hadden significant hogere uitgaven, waardoor ze op hun beurt dit in de prijs 

van hun producten moesten doorberekenen aan de klanten. 

 

Fabian en zijn bondgenoten genoten een steeds betere reputatie, ja, ze werden 

letterlijk gezien als pijlers van de samenleving. Hun uitingen over de financiën en 

economische vraagstukken werden als religieuze dogma's geaccepteerd. 

 

Veel kleine bedrijven bezweken onder de toenemende last van de belastingen en 

heffingen. Voor alle mogelijke technieken en procedures werden speciale 

vergunningen en goedkeuringen ingevoerd, zodat de overblijvende bedrijven 

nauwelijks nog overeind konden blijven. Fabian bezat en controleerde vele grote 

bedrijven met eraan gekoppelde honderden dochterbedrijven. De concurrentie 
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tussen deze grote bedrijven was slechts een voorspiegeling. Uiteindelijk werden 

alle concurrenten van de markt verdrongen. Loodgieters, automonteurs, elektriciens 

en de meeste andere ambachtslieden en kleine bedrijven onderging hetzelfde lot - 

ze werden door Fabians grote bedrijven opgeslokt, die allemaal onder de 

bescherming van de overheid opereerden. 

 

Fabian pleitte vervolgens voor de definitieve afschaffing van de munten en het 

papiergeld, zodat er geen enkel bedrijf en persoon meer was die zonder betaalkaart 

en het overal aanwezige computersysteem kon functioneren. 

 

In het geval dat iemand zijn betaalkaart verloor zou hij, volgens Fabians plan, zijn 

identificatienummer gedwongen op de hand getatoeëerd krijgen, zodat dit onder 

een speciaal licht gelezen en aan de computer doorgegeven kon worden. Want 

zonder zo een identificatiekenmerk zou niemand meer ergens kunnen kopen of 

verkopen. Elke computer zou aan een gigantische centrale computer worden 

gekoppeld, waarin alle informatie over ieder mens opgeslagen is. Zo wist Fabian 

over iedereen compleet alles. 

 

Zodra dit bereikt zou zijn, had hij de ultieme, totale controle over alle mensen in 

het land - en snel daarna over alle mensen op de aarde. 
 


