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Monetaire reset (abstract) 
 
In het kader van het economische herstel is een ‘monetaire reset’ niet enkel wenselijk dan wel noodzakelijk om 
ons te behoeden voor de totale ineenstorting van onze maatschappij. Een dergelijk ‘doemscenario’ is geen 
prettige gedachte, debat hieromtrent wordt dan ook liever vermeden en/of onthaald op reacties die onze 
alertheid slechts kunnen aanscherpen, net zoals het ons vanuit morele verantwoordelijkheidszin spontaan laat 
ijveren voor meer maatschappelijke bespreekbaarheid.  
 
Een vergelijkbaar precedent vinden we net voor WOII, verrassend genoeg worden vandaag nagenoeg dezelfde 
remedies aangereikt maar deze – zo we afleiden uit courante berichtgeving – worden niet maatschappelijk 
gedragen. Er heerst dan ook twijfel hoe we dit dienen te interpreteren, nader onderzoek laat niets aan het 
toeval over, we vinden meer dan genoeg argumenten om te besluiten dat het niet ontbreekt aan deskundig 
onderzoeksmateriaal dan wel is er een zorgwekkend gebrek aan ontvankelijkheid en aandacht. Met andere 
woorden, als maatschappij verkeren we in een uiterst hachelijke en bijna absurde positie, het is zeggen dat 
remedies op de tafel liggen maar geen draagvlak vinden om ze verder tot het collectieve bewustzijn te laten 
doorstromen. De sociale gevolgen zijn dan ook navenant, afgewogen tegen de beschikbare alternatieven kan 
dit ons als mensen niet onberoerd laten. Een monetaire reset is echter een veel breder begrip dan de naam laat 
vermoeden, ondanks het louter technische aspect is er veel meer aan de hand dan wat uit strikt empirisch 
economische modellen kan afgeleid worden.  
 
Na diepgaander onderzoek kunnen we bezwaarlijk nog spreken van een economisch model, het simpelweg 
ontbreken en/of negeren van beschikbare remedies kan logischerwijs slechts leiden tot een even manke 
besluitvorming met een zware impact op de gemeenschap. Dientengevolge krijgt het woord ‘ethiek’ een zeer 
wrange nasmaak, de overtuiging is alvast dat we veel beter kunnen als we bereid zijn om de krachten te 
bundelen. Is dit dan werkelijk zo utopisch of slechts een kwestie van logisch boerenverstand? Is het arrogant 
om te stellen dat het laatste meer aannemelijk is, hoeveel prachtig studiewerk zouden we moeten verbranden 
als het niet zo is? Reflecties in de marge van een wereld die vecht tegen virtuele schuldenbergen, getallen in 
rasters en kaders waarbij het advies wordt gegeven om niet in hokjes te denken, het lijkt meer dan raadzaam 
om het een keertje andersom te stellen. 
 
Intermenselijke drijfveren en de huidige systeemconfiguratie staan hierin centraal, net zoals evolutionaire 
processen die veel dieper liggen dan wat het oppervlakkige debat laat vermoeden.  In dit werkdocument gaan 
we dieper in op het fenomeen van ‘overkoepelende waarheden’, zij het niet rechtstreeks. Dit document wil 
geen naslagwerk zijn dan wel een middel om (1) aandacht en ontvankelijkheid aan te wakkeren en (2) uit te 
nodigen tot nader onderzoek, een generaliserende oriëntatie geeft richting aan het brede begrip van een 
‘monetaire reset’.    
 

 

http://imgur.com/jOJxpQJ
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Omdenken 
 
‘Omdenken’ is een vak apart en vaak gebruikt bij brainstormingsessies, het is een fantasierijke bezigheid wat 
soms tot heel bevrijdende inzichten leidt. Omdenken is een krachtig middel bij het oplossen van problemen en 
kan toegepast worden op zowat alles, waar het op neer komt is dat de eigen overtuiging in vraag gesteld wordt 
door een radicaal ander standpunt in te nemen, zelfs tot in het absurde toe. Veel filosofen hebben zich aan een 
dergelijke oefening gewaagd, voorzichtigheidshalve dient opgemerkt te worden dat het ook tot een vorm van 
‘gekheid’ kan leiden, stellingen zoals  ‘ik besta niet’ zijn hier niet vreemd aan. Een dergelijke stelling heeft een 
esoterisch karakter, binnen bijvoorbeeld het non-dualisme1 is dit courante taal en wordt pas begrepen als 
iemand er ‘rijp’ voor is,  zo men zegt. Hierover gaat dit pleidooi niet en laten we aan de experten ter zake. 
 
We kunnen het omdenken ook toepassen op alledaagse problemen en/of overtuigingen, een mooi voorbeeld is 
de stelling dat de maan schijnt, de maan schijnt niet maar het is de reflectie van de zon die dit laat vermoeden. 
We weten dit waarschijnlijk wel maar toch blijven we zeggen dat de maan schijnt, vertel dit aan een kind en het 
zal vanaf dat moment de ‘waarheid’ zijn. Pas wanneer het kind gaat omdenken zal het deze ‘waarheid’ kunnen 
herzien, dit kan zowel uit eigen beweging of via een ‘leermeester’ die het kind attent maakt op de verkeerde 
voorstelling van de feiten. ‘Elkaar iets wijsmaken’ heeft hierdoor een tweeledige betekenis, er is (1) de 
projectie en integratie van onwaarheden en (2) de rechtzetting die ‘anders’ zal zijn maar niet noodzakelijk  
‘waar’. Op deze manier ontstaan er verschillende ‘waarheden’ met in het kielzog verschillende overtuigingen 
en bijhorende meningsconflicten, het wordt dan zoeken naar een consensus die gebaseerd kan zijn op een 
collectieve onwaarheid die op zich kan verstarren tot een ‘dogma’. Een dogma is een vastgeroeste overtuiging 
of ideologie die geen tegenspraak meer duldt en staat in schril contrast met de wetenschappelijke attitude die 
wel nog ruimte laat voor nieuwe informatie en/of twijfel aan de ‘waarheid’.     
 
Kennis, onderwijs, media, sociale interactie,  levenservaring en zelfreflectie spelen een belangrijke rol bij het 
omdenken, vastgeroeste ‘waarheden’ staan vaak loodrecht tegenover elkaar en leidt niet zelden tot 
mensonterende taferelen, dit kan gaan van hoogoplopende ruzies om ‘het gelijk’ maar ook oorlogen met 
miljoenen slachtoffers. Naarmate we meer van deze ‘waarheden’ in ons denken toelaten, vergroot ons 
inlevingsvermogen, op deze manier krijgen we steeds meer inzicht in het leven en de problemen waarmee we 
elke dag geconfronteerd worden. Zo gezien is het leven de kunst om alle ‘waarheden’ zodanig te ordenen 
opdat we een leven in welzijn en vrede kunnen genieten, op z’n minst kan het als een eeuwige doelstelling 
en/of continue opdracht aangenomen worden. De manier hoe we deze taak vervullen kan variëren maar 
algemeen herbergt deze tijdruimtelijke opdracht een universele grondsmaak, oorlog is immers niet iets dat we 
ambiëren dan wel bestaat er de consensus dat vrede het doel mag zijn.   
 
In praktische zin, bij omdenken wordt het kunst om het denken flexibeler te maken opdat we onze problemen 
op verschillende manieren kunnen belichten, een schijnbaar eenvoudige opdracht die in realiteit toch veel 
moeilijker blijkt dan we misschien hoogmoedig pretenderen. Verschillende ‘waarheden’ leiden tot 
verschillende denkpistes en remedies voor problemen, hieruit ontstaan dan ook verschillende keuzes die 
simultaan met een doelstelling beschouwd worden. Ook een doelstelling kan vastroesten, voor iedereen een 
dak boven het hoofd mag dan een nobel idee zijn, als iedereen tien en meer huizen wil dan missen we ons 
doel. Het gevolg is dat we nog enkel huizen bouwen maar geen tijd meer vinden om gezellig voor de open 
haard te zitten. Anders gezegd, niet enkel zijn er subjectieve waarheden binnen dat wat we ‘de realiteit’ 
noemen, ook goedbedoelde doelstellingen zijn vatbaar voor periodieke herziening. 
   
Met deze levensbeschouwelijke introductie komen we tot het onderwerp van ons pleidooi, geen lijvige 
verhandeling over omdenken maar praktisch toegepast op de economische crisis zoals we die anno 2014 
ervaren. Ieder zijn waarheid, is het mogelijk om tot een consensus te komen opdat we er allen beter van 
worden? En belangrijker, welke middelen hebben we tot onzer beschikking om het economische herstel in te 
luiden? Een oprecht pleidooi voor sociale innovatie2. 

                                                                 
1 De grondgedachte van non-dualistisch denken berust op de aanname, dat elke vorm van tweedeling geen 
reëel verschijnsel is, maar dat een dergelijk onderscheid kunstmatig wordt aangebracht. (wikipedia) 
2 De term sociale innovatie is geïntroduceerd om onderscheid te maken met het traditionele begrip innovatie, 
waarmee meestal technologische innovatie wordt bedoeld. (wikipedia) 
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To the point 
 
Het schrijven van een zoveelste boek over de teloorgang van het Regenwoud helpt niet, het Regenwoud zal 
blijven kreunen tot de laatste tak in boekvorm verschenen is. Met deze uitspraak komen we onmiddellijk ‘to 
the point’, temidden van allerhande ‘waarheden’ kunnen we nuchter waarnemen dat de wereld in grote nood 
verkeert, het is niets dan crisis en het ziet er niet naar uit dat een doorbraak voor morgen is, integendeel. Het 
economische conflict scheert hoge toppen, de reacties hierop zo divers waardoor de malaise steeds groter lijkt 
te worden, in het verlengde is de bevolking vaak de dupe waardoor de noodzaak tot sociale innovatie zich als 
spontaan opdringt. Deze penibele situatie indachtig kunnen we gaan omdenken maar wat betekent dat nu 
eigenlijk binnen de context van deze wereldwijde crisis? Is omdenken de terugkeer naar een ver verleden of is 
het nu net een poging om tot een doorbraak te komen? Het antwoord ligt in de combinatie van beiden, door 
terug te gaan naar het verleden wordt een doorstart mogelijk. Kunnen we deze stelling ook hard maken en hoe 
zou die doorstart er dan kunnen uitzien? Middels dit werkdocument trachten we het discours te openen, onder 
het motto ‘1% inspiratie en 99% transpiratie’ is de belofte groots maar is het ook haalbaar temidden van de 
zovele ‘waarheden’ die het serene debat bemoeilijken? En sterker, kunnen we een sociaal innovatief idee 
aanreiken dat krachtig genoeg is om (1) het economische conflict te overstijgen waardoor (2) diverse partijen 
tot een economische verzoening komen en (3) co-creatieve samenwerking als vanzelfsprekend aanvaard zal 
worden? Welke obstakels dienen we te overwinnen om enig succes te kennen?  
 
Remedie 
 
Als we het willen hebben over problemen dan hebben we ook remedies nodig om ze op te lossen, welk 
alternatief biedt ons een duurzame oplossing? Een duurzame oplossing dient te voldoen aan een aantal 
voorwaarden, in de eerste plaats dient het ‘radicaal’1 te zijn in dien verstande dat het probleem bij de wortel 
wordt aangepakt, anderzijds zal het een ‘tijdloos’ kenmerk moeten hebben. Dit tijdloze kenmerk uit zich in het 
feit dat het steeds kan toegepast worden wanneer het probleem zich opnieuw voordoet.  Als gevolg hiervan 
dient het alternatief ook de ‘potentie tot gedragswijziging’ te herbergen en/of te faciliteren. Tot slot, een 
remedie dient ook ‘neutraal’ te zijn, het is vrij van ideologie en wiskundig precies. We hebben nu een aantal 
randvoorwaarden geschetst, we onthouden: 
 

1) Radicaal 
2) Tijdloos 
3) Potentie tot gedragswijziging  
4) Neutraal 

 
Het duurzame alternatief is logischerwijs van een andere orde dan datgene wat het probleem heeft 
veroorzaakt, in het andere geval zou het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden. Om deze reden zal het 
alternatief ontvankelijk verklaard moeten worden, het vereist immers een andere manier van denken met in 
het verlengde nieuwe regels en afspraken. Een remedie biedt een oplossing voor een specifiek probleem 
binnen een welbepaalde context en kan tal van neveneffecten hebben, het schept ruimte om een andere 
realiteit toe te laten met wellicht nieuwe problemen. Met ‘nieuwe problemen’ wordt niet bedoeld de 
problemen die eigen zijn aan het op te lossen probleem, die doen zich voor wanneer de potentiële 
gedragswijziging (nog) niet gerealiseerd werd en behoren tot de ‘valkuilen’ binnen het transformatieproces.  
Extreem gesteld, een nieuw probleem zou kunnen zijn dat buitenaardse wezens onze planeet bezoeken, het 
valt dan maar af te wachten of ze in vrede komen. Dit soort problemen zijn onvergelijkbaar anders dan de 
confrontatie met bijvoorbeeld een torenhoge schuldenberg.  
 
Tenslotte, hoe nobel of doeltreffend een remedie ook mag zijn, zonder opname binnen het maatschappelijke 
besluitvormingsproces zal het geen effect hebben, volwassen bespreekbaarheid is dan een eerste stap tot 
succes. In het andere geval wordt het als roepen in de woestijn, finaal is en blijft dit alles een kwestie van 
aandacht en menselijke keuzes.  

                                                                 
1 Het woord ‘radicaal’ is afkomstig van het Latijnse woord voor ‘wortel’ (wikipedia)  
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Besluitvormingstheorie 
 
In dit pleidooi voor sociale innovatie maken we gebruik van de ‘besluitvormingstheorie’ zoals Herbert Simon1 
ontwikkelde, de theorie biedt een ruim kader dat toelaat ons inzicht te verdiepen. Herbert Simon 
introduceerde ondermeer het element van begrensde of beperkte rationaliteit en kwam tot de volgende 
axioma’s2 : 

1) de mens kan onmogelijk alle alternatieven voor een beslissing kennen 
2) de alternatieven die hij kent, kan hij niet alle simultaan vergelijken. Hij doorloopt eerst een 

sequentieel zoekproces, waardoor hij de alternatieven een voor een beschouwt en vergelijkt 
3) als gevolg van de eerste twee axioma’s zal de mens niet het optimale alternatief kiezen. Hij zal 

daarentegen het eerste voldoeninggevende alternatief kiezen 
4) de mens beschikt over een set routineacties die hij oproept zodra een herkenbaar probleem 

zich voordoet 
5) deze routineacties bestaan alle los van elkaar 
6) elk probleem wordt simultaan met het bestaande doel en de bestaande middelen beschouwd 
7) als gevolg van axioma’s 4 en 5 zal het sequentieel zoekproces uit axioma 2 pas in werking 

treden als de routineacties niet meer volstaan 

In tegenstelling tot bij volledige rationaliteit speelt de volgorde waarin alternatieven worden overwogen bij 
beperkte rationaliteit wel een rol. Bij volledige rationaliteit worden alle alternatieven overwogen en kan zo tot 
een optimale keuze gekomen worden. Bij beperkte rationaliteit zal het zoekproces gestaakt worden bij de 
eerste bevredigende optie. Het nadeel van beperkte rationaliteit is dat niet noodzakelijk de meest optimale 
keuze wordt gemaakt en dat een besluit in sommige gevallen zelfs averechts kan uitwerken, zij het pas 
zichtbaar na verloop van tijd. Het probleem van te weinig of juist te veel informatie wordt opgelost door de 
vorming van een vereenvoudigd model van de werkelijkheid. Nieuwe informatie wordt op basis van dit model 
verwerkt en binnen die context kan een onjuiste beslissing juist lijken (vanuit het routinedenken). Beperkte 
rationaliteit heeft echter ook voordelen, doordat niet alle alternatieven worden overwogen, wordt voorkomen 
dat de besluitvorming verlamt. In een omgeving waar ruimte bestaat voor onjuiste beslissingen, wegen de 
voordelen dan ook op tegen de nadelen. (red wikipedia) 

Over het besluitvormingsproces valt nog veel te zeggen, zo zijn er tal van externe factoren die dit proces 
beïnvloeden. In tijden van economische crisis dient er snel gehandeld te worden en zijn de financiële middelen 
logischerwijs beperkt, de focus is vooral gericht op conflictbeheersing en veel minder op conflictoplossing, 
hiertussen bestaat een essentieel verschil. Ondanks de prangende noodzaak tot sociale innovatie is het geen 
sinecure om op dat moment het serene debat te openen, dit lijkt paradoxaal maar al de aandacht wordt 
geconsumeerd door problemen waardoor bevrijdende alternatieven zelden een forum krijgen, er is immers 
geen tijd, noch geld.  Onder de gestelde voorwaarden zijn remedies vaak ‘out of the box’ ideeën, ze vergen een 
andere benadering dan de routineacties volgens axioma 4. Dergelijke ideeën verstoren het routinedenken in 
die mate dat men vaak afkerig staat jegens diepgaander overleg, het past logischerwijs niet binnen het 
traditionele referentiekader en dat kan verkeerdelijk als een bedreiging gezien worden. In de vakliteratuur 
kunnen we hierover nog veel meer informatie vinden, voor nu volstaat dit interludium. 

Zoals Herbert Simon adviseert kan een probleem opgelost worden door de vorming van een vereenvoudigd 
model, op deze manier wordt transparantie geschapen zonder dat een veelheid aan verschillende acties of 
besluiten het beeld vertroebelen. Een vereenvoudigd model laat toe om alternatieven te simuleren, volledig 
om te denken en pas dan tot een besluit te komen. Net hierin schuilt de kracht van brainstormen wat niet 
zelden tot heel andere inzichten leidt,  het zoekproces wordt immers niet vroegtijdig afgebroken.          

                                                                 
1 Herbert Alexander Simon was een Amerikaanse psycholoog en socioloog. Hij bekwaamde zich behalve in 
sociale wetenschappen, politieke wetenschappen, toegepaste wiskunde, statistiek, en logica ook in de 
economie. (wikipedia) 
2 Een axioma (of postulaat) is in de wiskunde en logica sinds Euclides en Aristoteles een niet bewezen maar als 
grondslag aanvaarde bewering. Een axioma dient zelf als grondslag voor het bewijs van andere stellingen. Een 
axioma maakt deel uit van een deductief systeem. (wikipedia) 
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Vroeger was het beter 
 
Gezien de economische malaise scanderen sommigen dat het vroeger allemaal beter was, het is twijfelachtig of 
dit werkelijk zo is maar het is alvast een getuigenis van ongenoegen over de situatie zoals we ze heden ervaren.  
Aan dit debat gaan we voorbij en gaan na of het überhaupt mogelijk is om terug te keren naar een situatie die 
ver in het verleden ligt. Toegepast op de economische crisis denken we vooral aan allerhande monetaire 
verzuchtingen, zowat elk maatschappelijk debat vertoont een correlatie met de factor ‘geld’ waarbij (1) het 
schijngeld en (2) een immense schuldenberg centraal staan.  Ook over de ongelijke verdeling van geld valt 
natuurlijk veel te zeggen, dit laten we vooralsnog buiten beschouwing. Uit het voorgaande kunnen we nu een 
aantal sleutelwoorden afzonderen. 
 

• subjectieve waarheden (inlevingsvermogen) 

• radicaal (naar de bron) 

• tijdloos (eeuwige toepasbaarheid) 

• neutraal (wiskundig precies) 

• valkuilen (herval in oude gewoonten) 

• gedragswijziging (transformatieproces) 

• consensus (dogma) 

• nieuwe problemen (toekomst) 

• continue opdracht (eeuwige doelstelling) 
 
Deze elementen kunnen we simultaan beschouwen en geven voeding aan het denkproces, onze doelstelling is 
om terug naar het verleden te gaan opdat we een doorbraak kunnen realiseren, is dit überhaupt mogelijk? Wat 
hiermee bedoeld wordt is dat we onze problemen aan de bron dienen aan te pakken om zodoende een aantal 
elementen te elimineren die tot het probleem geleid hebben. In andere woorden, zijn alle elementen binnen 
de huidige systeemconfiguratie noodzakelijk en/of vertroebelen ze het beeld dermate waardoor de 
economische crisis blijft aanhouden? In eerste instantie richten we de aandacht tot die twee elementen die 
typisch genoemd kunnen worden binnen ons economische bestel: 
 

1) schijngeld (fractioneel bankieren) 
2) schuldenberg (schuldencomplex) 

 
Om kort te zijn, het 'schijngeld' is geld dat op een rekening staat maar fysiek nergens te vinden is, de vrees voor 
een 'bankrun' vloeit hieruit voort. Het 'schuldencomplex' betreft virtuele waarden op een boekhoudkundige 
balans, enerzijds een vordering tegenover een nog te betalen schuld anderzijds. Het geld van de lening zit 
ergens in het economische circuit, de combinatie van het schijngeld en het schuldencomplex is waar heden 
zowat heel de wereld mee worstelt. Zoals altijd zullen de meningen verdeeld zijn, hierover doen we vooralsnog 
geen uitspraak maar stellen ons de vraag of we deze elementen uit het wereldbeeld kunnen laten verdwijnen? 
Dit zou betekenen dat het probleem en bijhorend meningsconflict wegvalt, het onderwerp van debat bestaat 
dan immers niet langer. Als we hierin slagen dan hebben we op z’n minst een ‘tabula rasa’1 waarna we voor de 
keuze gesteld worden of we wel/niet dezelfde handelswijze willen aanhouden. Anders gezegd, gaan we terug 
(1) schijngeld en (2)  schulden creëren of leidt de ‘tabula rasa’ tot een aangepaste modus operandi2 die 
onvergelijkbaar anders is? Vertrekkend van de hedendaagse situatie, in deze oefening stellen we ons tot doel: 
 

1) het ‘materialiseren’ van schijngeld zonder dat geld wordt bijgedrukt 
2) het 'wegstrepen' van schulden zonder koopkracht- en/of kapitaalsverlies 

     
Is het neutraal wetenschappelijk mogelijk om deze opdracht tot een goed einde te brengen? In hoeverre (1) 
beantwoordt de remedie aan de gestelde voorwaarden, (2) is de remedie voldoende krachtig om het 
hedendaagse economische conflict te overstijgen en (3) kan het leiden tot een co-creatieve samenleving die 
onvergelijkbaar anders is?   

                                                                 
1 Tabula rasa is Latijn voor 'schone lei, onbeschreven blad'. 
2 De modus operandi (Latijn, manier van werken) is een specifieke, herkenbare werkwijze van een individueel of 
van een groep personen. Aan deze werkwijze, ook wel handelswijze, kan dit individu of deze groep herkend 
worden. (wikipedia) 
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Vereenvoudigd model 
 
Na de contouren geschetst te hebben, kunnen we overgaan tot de bewijsvoering die volgens voorwaarde (4) 
neutraal dient te zijn. Dit wil zeggen met wiskundige precisie, zuiver rationeel en derhalve niet gebonden aan 
welke strekking dan ook. Ter stimulatie van het brainstormen verwerken we een spelelement in deze 
uiteenzetting, we zullen gebruik maken van een soort van ‘mysterieuze sleutel’ die past wanneer een bepaalde 
methodiek wordt toegepast. De methodiek lichten we toe maar hoe we tot de conversiefactor (cfr de 
‘mysterieuze sleutel’) komen niet, dit laten we aan diegenen die daar interesse voor tonen. Anders gezegd, de 
uitkomst van de conversiefactor is variabel naargelang de data waarop deze wordt toegepast, we kunnen dan 
wel de methodiek kennen maar de wiskundige precisie zal ontbreken. In dat geval wordt niet voldaan aan de 
vooropgestelde voorwaarde, een en ander wordt duidelijker naarmate we vorderen. 
 
Aan de hand van een vereenvoudigd model en fictieve cijfers doorlopen we het volledige transformatieproces, 
de wiskundige precisie zal hiermee aangetoond worden. Onze oefening start met een consolidatie, dit betreft 
de bundeling van verschillende boekhoudingen waarbinnen relaties gelegd kunnen worden. Dit model kan 
oneindig uitgebreid worden, de kwantiteit aan spelers staat los van de intrinsieke kwaliteit van de methode. In 
het kader van onze opdracht onderscheiden we een aantal specifieke elementen, enerzijds de geldhoeveelheid 
(M) opgesplitst in fysiek (MF) en schijngeld (MS), anderzijds de schulden (S) en vorderingen (V). De overige 
elementen behoren tot de operationele activiteiten die sterk vereenvoudigd worden, de getallen lijken 
misschien niet realistisch maar dat is irrelevant voor deze bewijsvoering: 
 
  

consolidatie A B C D E totaal 

activa 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

schijngeld (MS) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

fysiek geld (MF) 500 500 500 500 500 2.500 

uitstaande vordering (V) 500 500 500 500 500 2.500 

kosten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

totaal actief 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

eigen vermogen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500 

uitstaande schuld (S) 500 500 500 500 500 2.500 

inkomsten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

totaal passief 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

 
 
De consolidatie is een momentopname en weerspiegelt alle economische betrekkingen, logischerwijs zijn de 
schulden (S) steeds gelijk aan de uitstaande vorderingen (V). Als voorbeeld, speler (A) kan een schuld (500) 
hebben bij speler (B) maar ook een vordering (500) jegens speler (D), voor de andere spelers geldt hetzelfde, 
dit noemen we ‘het schuldencomplex’. De geldhoeveelheid (M) is de optelsom van het fysieke geld (MF) en het 
schijngeld (MS), het schijngeld betreft een getal in een computer, het fysieke geld gaat van hand tot hand. Een 
speler maakt winst of verlies naargelang de verhouding tussen inkomsten en kosten. Periodiek wordt hiervan 
de afrekening gemaakt en toegevoegd (+/-) aan het eigen vermogen. De activa betreft de kapitaalsgoederen1, 
samen met de consumptiegoederen2 en diensten zijn ze het resultaat van arbeid of de reële economie. Ons op 
te lossen probleem is van strikt monetaire aard, onze opdracht of doelstelling is: 
 

1) het ‘materialiseren’ van schijngeld zonder dat geld wordt bijgedrukt 
2) het 'wegstrepen' van schulden zonder koopkracht- en/of kapitaalsverlies 

  

                                                                 
1 Een kapitaalgoed is een goed dat is bestemd voor ondernemers waarmee zij hun onderneming kunnen 
voeren. Bijvoorbeeld een hijskraan voor een bouwonderneming, een vrachtauto voor een transportbedrijf. De 
kapitaalgoederen maken een belangrijk deel uit van het kapitaal. Liquide middelen (kas, bank) maken geen deel 
uit van de kapitaalgoederen maar wel van het kapitaal. (wikipedia) 
2 Een consumptiegoed is elk tastbaar goed dat geproduceerd wordt om vervolgens door de consument, om 
haar noodzaak aan dit goed te bevredigen, geconsumeerd te worden. Consumptiegoederen zijn goederen die 
eerder gebruikt worden voor directe consumptie dan voor de productie van een ander goed, waarvoor 
kapitaalgoederen meer voor in aanmerking komen. (wikipedia) 
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In concreto 
 

consolidatie A B C D E totaal 

activa 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

schijngeld (MS) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

fysiek geld (MF) 500 500 500 500 500 2.500 

uitstaande vordering (V) 500 500 500 500 500 2.500 

kosten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

totaal actief 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

eigen vermogen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 12.500 

uitstaande schuld (S) 500 500 500 500 500 2.500 

inkomsten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

totaal passief 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

 
De inhoud van de consolidatie is nu duidelijk, de data wijzigt continu tijdens het economische proces en maken 
een momentopname (boven) als basis voor onze opdracht. De conversiefactor (F) of ‘de sleutel’ werkt als een 
katalysator1 binnen onze opdracht, toegepast op deze data is het resultaat:  
 

F 4 

 
Na de berekening van de conversiefactor is de toepassing vrij rechtlijnig, in de eerste plaats converteren we de 
consolidatie, we delen alle waarden met dezelfde factor: 
 

consolidatie (conversie) A B C D E totaal 

activa 250 250 250 250 250 1.250 

schijngeld (MS) 250 250 250 250 250 1.250 

fysiek geld (MF) 125 125 125 125 125 625 

uitstaande vordering (V) 125 125 125 125 125 625 

kosten 250 250 250 250 250 1.250 

totaal actief 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

eigen vermogen 625 625 625 625 625 3.125 

uitstaande schuld (S) 125 125 125 125 125 625 

inkomsten 250 250 250 250 250 1.250 

totaal passief 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

 
Deze conversie verandert niets aan de verhoudingen tussen de spelers, in zekere zin is dit vergelijkbaar met de 
invoering van een andere munt. In de tweede stap hebben we aandacht voor de geldhoeveelheid (M) en 
maken het verschil tussen de consolidaties, dit verschil op basis van het totaal: 
 

geldhoeveelheid voor na +/- 

schijngeld (MS) 5.000 1.250 3.750 

fysiek geld (MF) 2.500 625 1.875 

totaal (M) 7.500 1.875 5.625 

 
Bij de derde stap richten we de aandacht op het eerste luik van onze opdracht, het ‘materialiseren’ van het 
schijngeld (MS), dit betreft de eenvoudige vervanging van schijngeld door fysiek geld. We zien dat er na de 
conversie nog slechts (625) fysiek geld nodig is om de balans te laten kloppen, het verschil (1.875) is hierdoor 
overtollig en kunnen we aanwenden om het schijngeld (1.250) te materialiseren: 
  

materialisatie schijngeld +/- 

verschil fysiek geld (MF) 1.875 

materialisatie (MS) 1.250 

restant (MF) 625 

                                                                 
1 De term ‘katalysator’ wordt (ook) gebruikt om iets aan te duiden dat een bepaald proces of het verloop van 
gebeurtenissen bevordert of (beslissend) wijzigt. Het kan vanalles betreffen: een persoon, een idee, een andere 
(niet of slechts zijdelings betrokken) gebeurtenis of iets anders dat invloed heeft gehad op een proces of de 
geschiedenis. (wikipedia) 
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Deze transactie verwerken we boekhoudkundig middels een journaalpost waarmee het eerste luik van onze 
opdracht een feit is, de journaalpost wordt doorgeboekt en resulteert in een aangepaste consolidatie. De 
boeking is eenvoudig, het getal van het schijngeld verdwijnt en wordt bij het fysieke geld geteld. Het fysieke 
geld wordt in de bankkluis van de verschillende spelers gedeponeerd: 
 

journaal A B C D E totaal 

activa           0 

schijngeld (MS) -250 -250 -250 -250 -250 -1.250 

fysiek geld (MF) 250 250 250 250 250 1.250 

uitstaande vordering (V)           0 

kosten           0 

totaal actief 0 0 0 0 0 0 

eigen vermogen           0 

uitstaande schuld (S)           0 

inkomsten           0 

totaal passief 0 0 0 0 0 0 

              

consolidatie A B C D E totaal 

activa 250 250 250 250 250 1.250 

schijngeld (MS) 0 0 0 0 0 0 

fysiek geld (MF) 375 375 375 375 375 1.875 

uitstaande vordering (V) 125 125 125 125 125 625 

kosten 250 250 250 250 250 1.250 

totaal actief 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

eigen vermogen 625 625 625 625 625 3.125 

uitstaande schuld (S) 125 125 125 125 125 625 

inkomsten 250 250 250 250 250 1.250 

totaal passief 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

   
De consolidatie laat zien dat het schijngeld uit het wereldbeeld verdwenen is, hiermee komt de vrees voor een 
‘bankrun’1 te vervallen. Elke speler kan in principe zijn/haar banksaldo opvragen en de inhoud van de kluis 
meekrijgen, hiermee is het eerste luik van onze opdracht afgerond. Wat rest is het ‘wegstrepen’ van schulden 
zonder koopkracht- en/of kapitaalsverlies en maken opnieuw het verschil tussen de consolidatie voor- en na de 
conversie:  
 

schuldencomplex voor na +/- 

uitstaande vordering (V) 2.500 625 1.875 

uitstaande schuld (S) 2.500 625 1.875 

saldo 0 0 0 

 
Om de schulden af te lossen hebben we na de conversie nog (625) nodig, we zijn nu misschien geneigd om 
binnen het kader naar dit geld (MF) te zoeken. Echter, we herinneren aan het verschil dat ontstaan is door de 
conversie van waaruit een deel bestemd werd ter vervanging van het schijngeld. We zien nu dat het restant 
exact gelijk is aan de nog af te lossen schuld: 
 

schuldencomplex +/- 

restant fysiek geld (MF) 625 

uitstaande schuld (S) 625 

restant (MF) 0 

    
In andere woorden, door de conversiefactor hebben we met wiskundige precisie ‘overtollig’ geld gecreëerd dat 
voldoende is om (1) het schijngeld te materialiseren en (2) de schulden af te lossen. Dit restant kunnen we 
boekhoudkundig verwerken in een journaalpost opdat ook het schuldencomplex uit het wereldbeeld verdwijnt.  
Dit brengt ons tot een nieuwe consolidatie, tevens het einde van onze oefening:  

                                                                 
1 Een bankrun is het verschijnsel dat zeer veel rekeninghouders bij een bank tegelijkertijd al hun spaargeld 
(willen) opnemen, waardoor voor de bank een acuut liquiditeitsprobleem ontstaat. (wikipedia) 
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journaal A B C D E totaal 

activa           0 

schijngeld (MS)           0 

fysiek geld (MF) 125 125 125 125 125 625 

uitstaande vordering (V) -125 -125 -125 -125 -125 -625 

kosten           0 

totaal actief 0 0 0 0 0 0 

eigen vermogen 125 125 125 125 125 625 

uitstaande schuld (S) -125 -125 -125 -125 -125 -625 

inkomsten           0 

totaal passief 0 0 0 0 0 0 

              

consolidatie A B C D E totaal 

activa 250 250 250 250 250 1.250 

schijngeld (MS) 0 0 0 0 0 0 

fysiek geld (MF) 500 500 500 500 500 2.500 

uitstaande vordering (V) 0 0 0 0 0 0 

kosten 250 250 250 250 250 1.250 

totaal actief 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

eigen vermogen 750 750 750 750 750 3.750 

uitstaande schuld (S) 0 0 0 0 0 0 

inkomsten 250 250 250 250 250 1.250 

totaal passief 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

 
De gevolgde methodiek brengt ons tot het eindresultaat waarmee we de opdracht met succes kunnen 
afronden, we hebben (1) zonder geld bij te drukken al het schijngeld gematerialiseerd en (2) het 
schuldencomplex is verdwenen zonder koopkracht- en/of kapitaalsverlies. Dit is gebeurd met wiskundige 
precisie waarmee we tegemoet komen aan de vooropgestelde voorwaarde (4).  
 
In theorie zijn we nu geslaagd in onze opdracht, de consolidatie weerspiegelt een schuldenvrije wereld en de 
volledige geldhoeveelheid is  tastbaar aanwezig in het economische circuit, hierdoor komt elk debat in deze 
context te vervallen. Het is misschien raadzaam om even stil te staan bij deze consolidatie en een reflectie te 
maken naar het leven van alledag, hoe kunnen we dit interpreteren temidden van alle subjectieve waarheden 
die zich binnen de realiteit manifesteren? Vooralsnog laten we dit debat in het midden, het mag alvast gezien 
worden als een uitnodiging tot co-creatieve samenwerking. 
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Stroomschema 
 
De methodiek kunnen we makkelijk vangen in een beeld, we vertrekken van een gegeven situatie (A) om te 
eindigen met een ‘tabula rasa’ (A”). Het stroomschema behoeft weinig commentaar: 
 

1) Start bij moment X => consolidatie A 
2) Bereken de conversiefactor => (F) 
3) Converteer consolidatie A = > consolidatie A’ 
4) Bereken het ‘overtollig’ fysieke geld => (MF – MF’) 
5) Vervang het schijngeld met een deel van punt 4 => (MS’) 
6) Boek de overeenkomstige journaalpost => (MS’/MF’) 
7) Aanwending restant ‘overtollig’ fysieke geld voor schuldencomplex => (S’/V’)  
8) Boek de overeenkomstige journaalpost => (EV’/S’/V’/MF’)  
9) Stop bij moment X+1 => consolidatie A’’ (tabula rasa) 

 
 

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Idealiter zouden we de wereld voor een tijdje moeten kunnen stilzetten, een soort van tijdloos moment 
waarbinnen alle transacties bliksemsnel uitgevoerd worden. Deze suggestie mag misschien de verbeelding 
tarten maar doet geen afbreuk aan de intrinsieke kwaliteit van de voorgestelde acties. Het zou betekenen dat 
we ‘morgen’ wakker worden in een schuldenvrije wereld zonder schijngeld. Dat brainstormen of omdenken tot 
bijzondere resultaten kan leiden wordt hiermee aangetoond,  het laat – vrijwel letterlijk – problemen als 
sneeuw voor de zon verdwijnen en dat alsof er magie in het pel zit. Het debat hieromtrent laten we vooralsnog 
achterwege en maken de proef op de som, is de oefening herhaalbaar met andere data en/of is al het 
voorgaande slechts toevallig juist?  
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Proef op de som    
 
Voor de proef op de som maken we gebruik van een consolidatie die meer beantwoordt aan de realiteit zoals 
we die kennen, dit betekent een mix van negatieve- en positieve balansen. Zo ook is de geldhoeveelheid niet 
gelijkmatig verdeeld, net zoals schulden en vorderingen deze tendens volgen. Deze proef stellen we in een 
verkort schema voor, aan de hand van de beschreven methodiek1 kan meer detail bekomen worden.  
 

consolidatie A B C D E totaal 

activa 0 10.000 5.000 250 500 15.750 

schijngeld (MS) 7.500 0 500 1.000 250 9.250 

fysiek geld (MF) 500 250 0 150 500 1.400 

uitstaande vordering (V) 10.000 0 0 2.500 3.500 16.000 

kosten 3.500 5.000 1.000 250 3.500 13.250 

totaal actief 21.500 15.250 6.500 4.150 8.250 55.650 

eigen vermogen 14.000 5.250 5.500 -6.100 -1.000 17.650 

uitstaande schuld (S) 0 7.500 0 250 8.250 16.000 

inkomsten 7.500 2.500 1.000 10.000 1.000 22.000 

totaal passief 21.500 15.250 6.500 4.150 8.250 55.650 

              

    F 19,04       

              

consolidatie (conversie) A B C D E totaal 

activa 0 525 263 13 26 827 

schijngeld (MS) 394 0 26 53 13 486 

fysiek geld (MF) 26 13 0 8 26 74 

uitstaande vordering (V) 525 0 0 131 184 841 

kosten 184 263 53 13 184 696 

totaal actief 1.129 801 341 218 433 2.923 

eigen vermogen 735 276 289 -320 -53 927 

uitstaande schuld (S) 0 394 0 13 433 841 

inkomsten 394 131 53 525 53 1.156 

totaal passief 1.129 801 341 218 433 2.923 

       
journaal A B C D E totaal 

activa           0 

schijngeld (MS) -394 0 -26 -53 -13 -486 

fysiek geld (MF) 919 0 26 184 197 1.326 

uitstaande vordering (V) -525 0 0 -131 -184 -841 

kosten           0 

totaal actief 0 0 0 0 0 0 

eigen vermogen   394 0 13 433 841 

uitstaande schuld (S)   -394 0 -13 -433 -841 

inkomsten           0 

totaal passief 0 0 0 0 0 0 

              

consolidatie A B C D E totaal 

activa 0 525 263 13 26 827 

schijngeld (MS) 0 0 0 0 0 0 

fysiek geld (MF) 946 13 26 192 223 1.400 

uitstaande vordering (V) 0 0 0 0 0 0 

kosten 184 263 53 13 184 696 

totaal actief 1.129 801 341 218 433 2.923 

eigen vermogen 735 670 289 -307 381 1.768 

uitstaande schuld (S) 0 0 0 0 0 0 

inkomsten 394 131 53 525 53 1.156 

totaal passief 1.129 801 341 218 433 2.923 

 

                                                                 
1 de conversiefactor werd afgerond op twee decimalen na de komma (t.t.z. meer decimalen zijn niet zichtbaar). 
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Oefening baart kunst 
 
Om een nieuwe methodiek te integreren is oefening raadzaam, hieronder nog een aantal willekeurige 
consolidaties met vermelding van de toepasselijke conversiefactor. Deze oefening heeft een tweeledig 
karakter, enerzijds laat het toe om de journaalposten en eindbalans zelf samen te stellen, anderzijds geeft het 
extra inspiratie om naar de ‘mysterieuze sleutel’1 te zoeken. Hiermee accentueren we graag de kracht van  
brainstormen, drie willekeurige balansen met vermelding van de respectievelijke conversiefactor:  
 

consolidatie A B C D E totaal 

activa 0 7.256 132 56.623 1.202 65.213 

schijngeld (MS) 2.345 32 551 12 2 2.942 

fysiek geld (MF) 500 123 21.545 1.552.445 2 1.574.615 

uitstaande vordering (V) 12.556 53.689 0 57.865 554 124.664 

kosten 5.669 5.356 212 250 15 11.502 

totaal actief 21.070 66.456 22.440 1.667.195 1.775 1.778.936 

eigen vermogen -42.532 20.881 -147.018 1.667.072 -15.326 1.483.077 

uitstaande schuld (S) 62.356 45.552 15.212 0 1.544 124.664 

inkomsten 1.246 23 154.246 123 15.557 171.195 

totaal passief 21.070 66.456 22.440 1.667.195 1.775 1.778.936 

              

    F 1,08       

 
consolidatie A B C D E totaal 

activa 100 100 100 100 100 500 

schijngeld (MS) 1.250 1.000 750 500 250 3.750 

fysiek geld (MF) 250 500 750 1.000 1.250 3.750 

uitstaande vordering (V) 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 15.000 

kosten 0 0 0 0 0 0 

totaal actief 6.600 5.600 4.600 3.600 2.600 23.000 

eigen vermogen 5.600 3.600 1.600 -400 -2.400 8.000 

uitstaande schuld (S) 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 15.000 

inkomsten 0 0 0 0 0 0 

totaal passief 6.600 5.600 4.600 3.600 2.600 23.000 

              

    F 6,00       

 
consolidatie A B C D E totaal 

activa 100.000         100.000 

schijngeld (MS)   5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 

fysiek geld (MF) 20.000         20.000 

uitstaande vordering (V) 20.000         20.000 

kosten           0 

totaal actief 140.000 5.000 5.000 5.000 5.000 160.000 

eigen vermogen 140.000         140.000 

uitstaande schuld (S)   5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 

inkomsten           0 

totaal passief 140.000 5.000 5.000 5.000 5.000 160.000 

              

 
  F 3,00       

 
Elke balans is afzonderlijk voor interpretatie vatbaar waardoor de zuiver wetenschappelijke attitude verlaten 
wordt. Op deze manier vinden we terug aansluiting met de introductie over subjectieve waarheden, net zoals 
verschillende overtuigingen tot heel wat meningsconflict kunnen leiden. Eén van de vragen die zich alvast stelt 
is hoe onze mening zou kunnen veranderen wanneer we deze oefening in de praktijk zouden omzetten. 

                                                                 
1 Extra tip, de ‘mysterieuze sleutel’ kent de Fishervergelijking als grondslag 
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Evaluatie 
 
In dit relatief korte bestek hebben we de noodzaak tot ‘sociale innovatie’ trachten te weerspiegelen, we zijn 
gestart met een levensbeschouwelijke visie over de subjectieve werkelijkheid en hebben hierin het belang van 
omdenken (brainstormen) geschetst. Als interludium hebben we de besluitvormingstheorie van Herbert Simon 
als wetenschappelijke grondslag toegevoegd waarna we het omdenken een praktische invulling hebben 
gegeven. We zijn ‘to the point’ gekomen door in te spelen op een maatschappelijk relevant thema, 
tegelijkertijd hebben we een spelelement geïntegreerd ter stimulering van sociaal innovatief denken. Middels 
onderhavige vragenlijst evalueren we dit werkdocument:  
 

# omschrijving ja1 +/-2 nee3 

1 Het schijngeld is gematerialiseerd zonder dat het bijdrukken van geld 
hiervoor noodzakelijk was 

   

2 Het schuldencomplex is herleid tot nihil zonder koopkracht- en/of 
kapitaalsverlies 

   

3 De voorgestelde remedie is radicaal in die zin dat ze naar de wortel van het 
probleem gaat 

   

4 
 

De voorgestelde remedie is tijdloos in die zin dat ze herhaaldelijk kan 
toegepast worden wanneer het probleem zich opnieuw voordoet  

   

5 
 

De voorgestelde remedie herbergt de potentie tot gedragswijziging en/of 
(her)configuratie van systemen   

   

6 De voorgestelde remedie is vrij van ideologie, wetenschappelijk neutraal en 
wiskundig precies 

   

7 De besluitvormingstheorie van Herbert Simon is waarachtig en bruikbaar om 
de economische crisis te verklaren 

   

8 De voorgestelde remedie is krachtig genoeg om hedendaagse economische 
conflicten te overstijgen 

   

9 De voorgestelde remedie is krachtig genoeg om diverse partijen tot 
‘economische’ verzoening te brengen 

   

10 De voorgestelde remedie is krachtig genoeg om co-creatieve samenwerking 
als vanzelfsprekend te aanvaarden 

   

 
 
Terug naar de toekomst 
 
Middels deze denkoefening zijn we terug naar het verleden gegaan, zowel het schijngeld als de schulden 
werden geëlimineerd uit het wereldbeeld zonder de reële economie te belasten. Met behulp van een 
katalysator zijn we gekomen tot een ‘tabula rasa’, zij het louter theoretisch maar wel wiskundig precies. In 
andere woorden, de stelling was dat we door terug te gaan naar het verleden ook ruimte zouden scheppen 
voor een vloeiende doorstart, naar onze mening zijn we hierin geslaagd. Op de vraag  ‘hoe nu verder?’ kunnen 
we (nog) geen antwoord geven en is afhankelijk van verschillende factoren. De cruciale vraag blijft of dit sociaal 
innovatieve idee ook in overweging kan genomen worden binnen het maatschappelijke besluitvormingsproces, 
volwassen bespreekbaarheid is alvast een stap in de goede richting.  
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Werner Van Ginneken  

                                                                 
1 volledig mee eens, geslaagd, voldaan … 
2 is niet geheel duidelijk op dit moment, twijfel, (nog) geen mening … 
3 absoluut oneens, foutief, ja maar, onmogelijk, andere mening … 


