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1. Ons geld is stuk

‘Dankzij een voortdurende inflatie kunnen regeringen 
zonder medeweten van anderen in het geheim een aanzien-
lijk deel van de rijkdom van hun burgers confisqueren. Met 
deze methode confisqueren ze niet alleen, ze confisqueren op 
arbitraire wijze; en terwijl dat proces velen verarmt, verrijkt 
het sommigen.’
– John Maynard Keynes, econoom en grondlegger van de 
keynesiaanse economie

Bitcoin is neutraal, digitaal en grenzeloos geld en dat opent een heel 
nieuw spectrum aan mogelijkheden. Met neutraal bedoelen we dat 
iedereen het kan gebruiken, de regels voor iedereen hetzelfde zijn 
en niemand er de macht over heeft. Maar zitten we daar dan op te 
wachten? Is er dan iets mis met ons huidige geld? Wij denken van 
wel en willen je meenemen langs vier grote problemen met het 
internationale geldstelsel. Deze problemen zijn nauw verbonden 
met het karakter van ons geld en het ontwerp van het systeem, en 
daardoor niet eenvoudig te op te lossen.

Brandhout

De natuur heeft sinds het leven begon de meest extreme beproe-
vingen met succes doorstaan zonder dat een comité van academici 
nauwkeurige instructies gaf. Zonder centrale planning wist een 
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eindeloos complex systeem zich aan te passen aan warme en koude 
perioden, natte en droge, lichte en donkere.

Dat doet de natuur niet ondanks alle beproevingen die ze voor 
de kiezen krijgt, maar dankzij. Er is een aanhoudende stroom aan 
prikkels en verstoringen nodig om gezond, sterk en fit te blijven. 
Prikkels vertellen iets over wat er mogelijk nog komen gaat, zodat 
het systeem zich kan aanpassen. Denk aan je spieren die sterker 
worden door ze licht te beschadigen met krachttraining en aan je 
immuunsysteem dat indringers leert herkennen. Of aan kinderen 
die leren lopen met vallen en opstaan.

Voor een ander voorbeeld gaan we de natuur in. Een kleine bos-
brand, vaak ontstaan door een blikseminslag, ruimt het droge, dode 
hout op dat zich verzameld heeft op de bodem en maakt zo ruimte 
voor nieuwe groei.

Bosbeheerders die ingrepen in deze cyclus en systematisch elk be-
ginnend bosbrandje blusten, dachten daarmee de natuur een handje 
te helpen. Dat gebeurde ook stelselmatig in Yellowstone National 
Park in de Verenigde Staten. Na decennia van ijverig blussen wer-
den in !$%" weer mondjesmaat kleine branden toegestaan, omdat 
nieuwe inzichten leerden dat vuur ook gunstig kan zijn voor het 
ecosysteem. Maar het kwaad was al geschied. Tientallen jaren aan 
opgehoopt brandbaar materiaal lag te wachten op het onvermijde-
lijke. Na een aantal natte zomers volgde in !$&& een droge. Warmte, 
droogte, harde wind en veel brandstof zorgden voor een verzengend 
vuur dat een derde deel van het park in de as legde, twintig keer 
meer bos dan in de vijftien jaar daarvoor bij elkaar opgeteld.

Het ingrijpen van de bosbeheerders verhinderde dat het systeem 
zichzelf gezond kon houden.

Als we de economie zien als een complex systeem waarin centraal 
ingrijpen het aanpassingsvermogen verstoort, dan heeft het net als 
het bos baat bij een regelmatig bosbrandje dat kapitaal, gebouwen, 
grondsto'en en menselijk talent weer beschikbaar maakt voor nieu-
we ondernemingen. Een dipje in de economie maakt ruimte voor 
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nieuwe groei en voorkomt dat zich zóveel ‘brandbaar materiaal’ op-
hoopt – ongezonde bedrijven, gesubsidieerde banen en verouderde 
beroepen – dat een bescheiden brand escaleert naar een inferno: een 
diepe economische depressie.

Onze centrale bankiers zijn de afgelopen decennia steeds fanatie-
ker brandjes aan het blussen met monetair beleid. De rente wordt 
ver omlaaggebracht, in sommige gevallen zelfs tot onder de nul, en 
er wordt steeds meer geld in de economie gepompt. Daardoor heeft 
zich een onvoorstelbare hoeveelheid brandhout verzameld in het bos 
van de wereldeconomie. Hoge schulden. Negatieve rente. Banken, 
bedrijven en overheden die eigenlijk niet meer levensvatbaar zijn. 
Torenhoge huizenprijzen en spaargeld dat z’n koopkracht verliest 
omdat de spaarrente al jaren lager is dan de inflatie.

Hoge schulden en lage rente

Alle huishoudens, bedrijven en overheden wereldwijd bij elkaar 
hebben voor "&! biljoen dollar aan schulden. Een biljoen is !))) 
miljard. De totale schuld bedraagt dus "&!.))) miljard dollar. Dat is 
ruim #) procent meer dan vijf jaar geleden, toen het nog "!) biljoen 
was. En twintig jaar geleden was het nog maar &) biljoen.

Voor schuldenaars is het geen overbodige luxe dat de rente de af-
gelopen decennia steeds lager werd. Op een staatslening met een 
looptijd van tien jaar betaalde de Amerikaanse overheid in !$$) 
nog $ procent rente. In "))) was dat al gedaald naar * procent, in 
")!) was het nog maar # procent en in ")") raakte de rente bijna de 
) procent. Voor een deel komt de daling van de rente door structu-
rele veranderingen in de economie, zoals dalende bevolkingsgroei en 
vergrijzing, maar met name de laatste twintig jaar hebben centrale 
banken er flink aan bijgedragen. Lage rente en wat inflatie, dat is 
wat huishoudens, bedrijven en overheden met hoge schulden graag 


