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Mijlpalen en praktische bezwaren 

In hoeverre de Financiële Relativiteitstheorie zal doordringen tot het collectieve bewustzijn is vooralsnog niet 
te voorspellen, zoals onze geschiedenis leert kan een hele periode voorafgaan aan het aanvaarden van 
noviteiten. Op zichzelf is dit nuanceerbaar aangezien veel nobele plannen reeds in dezelfde richting wijzen, om 
deze reden kunnen we de neutraliserende attractor zien als een sleutel die de poort opent om deze plannen te 
realiseren, en dat alsof het een ‘missing link’ betreft. De restrictie ‘geld’ is op dat moment niet langer een 
argument waardoor – in volledige tegenspraak tot heden – het omgekeerde effect zou kunnen ontstaan, het 
economische herstel zou nu net veel sneller realiteit kunnen worden. Ten langen leste wordt onze economie 
vooral gedreven door vertrouwen, een vertrouwen dat nu vooral gemist wordt en mensen op verschillende 
manieren laat reageren.  

Om het vertrouwen te herstellen hebben we nood aan een evenwichtig transformatieplan, de wiskundige 
bewijslast is hier één ding, de invoering zal ook moeten getuigen van realiteitszin om niet zonder meer 
geklasseerd te worden als utopische kwakzalverij. Ook hier is het van belang om creatief te zijn met het 
conceptuele idee, het biedt een waaier aan nieuwe mogelijkheden die we zouden kunnen missen als we dit 
niet ernstig oppakken. In algemene zin vergt de oefening aandacht, een bereidheid tot diepgaander reflectie en 
het doordenken van alle aspecten die hieraan verbonden zijn, dit is een conditio sine qua non. We dienen nu 
een onderscheid te maken tussen (1) de wiskundige bewijslast die aangeeft dat een technische oplossing voor 
het (mondiale) schuldenprobleem inderdaad mogelijk is en (2) de praktische haalbaarheid.  

In de eerste plaats dienen we rekening te houden met een incubatieperiode, dit is de periode waarin een idee 
zich kan nestelen in het denken en een nieuw wereldbeeld zich verder kan ontwikkelen. Dit nieuwe 
wereldbeeld impliceert een perceptieverschuiving waardoor het maatschappelijk debat nog amper 
vergelijkbaar is, het biedt ons een wereld waarin schulden op zich geen probleem meer vormen, dit is quasi 
letterlijk een wereld van verschil. Het vergt wellicht heel wat verbeeldingskracht en inlevingsvermogen om ons 
een dergelijke wereld voor te stellen, hoeveel tijd zou er vrijkomen die we anders kunnen benutten? Enkel deze 
vraag stemt tot ernstige reflectie. Tegelijkertijd zal duidelijk worden dat hiervoor ook een aantal mijlpalen 
moeten getrotseerd worden, enerzijds het doorzien van een aantal platitudes, anderzijds zal dialoog en 
oefening noodzakelijk blijken om het oude paradigma te overstijgen en het nieuwe correct te integreren, in 
algemene zin leidend tot meer bewustwording. Ondanks de wisselwerking zullen er ook een aantal zeer 
praktische bezwaren kunnen geopperd worden, ook hiervoor dienen we een gepaste remedie aan te leveren. 
Anders gezegd, punt (1) is in de eerste plaats vooral een kwestie van bewustwording, punt (2) is een manier 
vinden om de theorie functioneel in te passen in het leven van alledag. 

De op zich onthutsende ontdekking van de neutraliserende attractor kwam er door aandacht te schenken aan 
een citaat van Albert Einstein, dit bracht ons op het idee om de omgekeerde logica toe te passen. In 
vergelijking met onze maatschappij is dit alvast een drastische ommezwaai, hierbij hebben we een 
weloverwogen denkpiste gevolgd die ons de tabula rasa opleverde. De conclusie van deze denkoefening 
kunnen we in één beeld weergeven, finaal getuigend van een sierlijke eenvoud. 
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Het toepassen van de omgekeerde logica is in de eerste plaats een theoretische denkoefening maar geeft 
niettemin het wiskundige bewijs. Vanuit het mondiale perspectief en volgens hetzelfde conceptuele idee 
konden we ook de boekhoudkundige verwerking per huishouding aanleveren. Het grote voordeel van deze 
werkwijze is dat we een aantal platitudes konden doorzien, deze hadden vooral te maken met wat in de 
economie de ‘geldillusie’ wordt genoemd. De geldillusie betreft het door elkaar halen van ‘nominaal’ en ‘reëel’, 
hierdoor ontstaan economische misvattingen die vaak een rem plaatsen op het denkproces zelf. Een dergelijke 
rem werkt als een ‘gesloten deur’ en laat niet toe de theorie correct te integreren, het tegendeel kan hieruit 
afgeleid worden. Vaak wordt de theorie verworpen zonder goed en wel te beseffen dat de weigering een 
gevolg is van de platitude zelf, op zichzelf kan dit als een mijlpaal gezien worden binnen het 
transformatieproces. Het doorzien van deze platitude betekent op zich al een wereld van verschil, om deze 
reden leidt de theorie dan ook tot meer bewustwording. Het is ook om deze reden dat we kunnen spreken over 
vrijwel letterlijk te nemen ‘kapitale denkfouten’ met als logisch gevolg dat wat door bv vakbonden ‘blinde 
besparingen’ wordt genoemd. 

Het toepassen van de omgekeerde logica biedt nog voordelen, het laat ons vrijwel letterlijk zien dat we ook 
geld kunnen genereren uit de reeds bestaande geldhoeveelheid. Anders gezegd, door het probleem vanuit een 
andere invalshoek te belichten, komen er ook zaken aan het licht die niet of nauwelijks gezien worden bij een 
traditionele aanpak. Net om deze reden kunnen we zonder meer bevestigen dat een louter technische 
oplossing voor het schuldenprobleem tot de mogelijkheden behoort. Wat als onwennig kan ervaren worden is 
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dat het volledig indruist tegen onze hedendaagse manier van denken, dit is echter geen proces dat we met een 
vingerknip kunnen omdraaien, het kan in eerste instantie tot enig verzet leiden en zelfs tot een totaal onbegrip. 
Ook dit verzet of onbegrip kan een mijlpaal betekenen voor een vlotte doorgang van het transformatieproces, 
dit is eerder een psychologische kwestie dan dat het afbreuk zou doen aan de objectief wetenschappelijke 
bewijsvoering. Vreemd genoeg is het niet zo dat hier geen verklaringen voor zijn, integendeel, nogal wat nobel 
studiewerk heeft hierover deskundig gerapporteerd. Ook hier zien we dat vooral ‘bewustwording’ gefaciliteerd 
wordt, onderwijs, zelfonderzoek en ‘learning by experience’ zijn belangrijke schakels in dit proces. Ook hieruit 
wordt duidelijk waarom oprechte samenwerking, wetenschappelijke ondersteuning en bewustzijnscampagnes 
zo cruciaal zijn binnen dit project, een mentaliteitswijziging is een maatschappelijk cultureel proces dat vooral 
mis kan gaan door verschillende denkkaders en drijfveren door elkaar te halen. Dit vergt vooral synchronisatie, 
politiek leiderschap en integraal projectmanagement. 

Anders gezegd, een idee kan op zich zeer nobel zijn en een vreedzame samenleving tot doel hebben, het niet 
tenvolle integreren en aanpassen aan de modus operandi die hier inherent mee verbonden is, kan tot een 
totaal andere uitkomst leiden. Hierdoor wordt het idee zelf ondermijnd zonder goed en wel hiervoor de reden 
te kennen. Bij pogingen om het opnieuw te proberen zal men het nobele idee associëren met de traumatische 
mislukking uit het verleden om het vervolgens daarbij te laten. Dit soort oppervlakkigheden laten escapisme 
vermoeden en vormen geenszins een gezonde basis om tot een volwassen dialoog te komen, het idee zelf uit 
zich vervolgens in een andere vorm en met andere termen omschreven waardoor een wildgroei aan 
ideologieën en strekkingen rondom hetzelfde concept ontstaat. Elke strekking wordt geflankeerd door een 
manifest met specifieke nuances die vaak een reactie zijn op een voorgaande mislukking, de onderliggende 
grondsmaak herbergt steeds een humaan element, hoe organiseren we deze wereld opdat we in welzijn 
kunnen leven? In sommige gevallen vermoedt men dat dit doel bereikt kan worden door het uitsluiten – 
zowaar vernietiging – van anderen, hierbij voorbijgaand dat we allen hetzelfde doel ambiëren, ook die anderen. 
Conflict en strijd moge door deze manier van denken begrijpelijk en logisch worden, of het ook getuigt van 
gezond verstand is enige zelfreflectie waard. De strijd kan dermate oplopen waardoor onderdrukking als 
oplossing gezien wordt, de verlossing hiervan zich uitend in oorlog. In metaforische zin lijken we op vechtende 
zandkorrels, strijdend om een stukje strand dat we ons niet meer herinneren omwille van de strijd die we 
ervoor ‘moeten’ leveren. We koppelen de mislukking aan het manifest dat er schijnbaar aanleiding toe gaf en 
schrijven een nieuw op basis van dezelfde grondsmaak, met in het verschiet de strijd om hetzelfde strand. Op 
deze manier kan de geschiedenis zich herhalen, net zoals ze schijnbaar complexer wordt en dialoog verwordt 
tot ‘non dialoog’ met inbegrip van de naar traditie Babylonische spraakverwarringen. In het kader van onze 
monetaire verzuchtingen en in volledige tegenstelling hiermee blijft de wiskundige bewijslast onwrikbaar en 
dat alsof het op een tijdloze agenda staat voor wanneer het een keertje past om aandacht te geven. De 
primaire voorwaarde ‘ontvankelijkheid’ komt hier nogmaals tot uiting. 

In metaforische zin zouden we kunnen stellen dat we steeds hetzelfde geschenk aangeboden krijgen maar het 
inhoudelijk niet tenvolle integreren waardoor het steeds tot een soortgelijke mislukking komt. Na verloop van 
tijd wordt het geschenk al onmiddellijk naast zich neergelegd, enkel omwille van de kleur van de verpakking. In 
afwachting van meer ontvankelijkheid houden we ons intensief bezig met naar oplossingen te zoeken binnen 
hetzelfde denkkader dan waarin ze veroorzaakt worden, dit betekent dat het conflict zich met een haast 
cyclische zekerheid herhaalt zonder definitieve neutralisatie. De wederkerende economische cycli van hoog- en 
laagconjunctuur laten vervolgens vermoeden dat het om een onwrikbare natuurwet gaat die geen doorbraak 
duldt, volgens dit soort gedachtegoed is de beste oplossing op tijd te vluchten voor de met zekerheid nakende 
laagconjunctuur om dan te verklaren dat we iets van economie begrepen hebben. En ja, op deze manier wordt 
het logisch om zich te beroepen op de inmiddels troosteloze platitude dat de economie zichzelf wel zal 
herstellen, verwissel oorzaak met gevolg en je zal absoluut gelijk krijgen. Met dit soort denken kan je bv ook in 
een drukke winkelstraat iedereen een slag in het gezicht geven om dan – vroeg of laat – een slag terug te 
krijgen, de economie herstelt zichzelf, het klopt!!! Anders gezegd, als we eerst eigenhandig een onevenwicht 
creëren heeft dit vooral te maken met het eenvoudige feit dat we maar bitter weinig van economie begrepen 
hebben, niet andersom. Door herhaaldelijk in dezelfde val te trappen ontstaat de neiging om dit alles als 
normaal te gaan beschouwen, op deze manier worden we als maatschappij slachtoffer van een wereldwijde 
auto immuun ziekte, remedies zijn als klevers op een wonde maar de wonde blijft etteren, alle goedbedoelde 
verschoningen ten spijt. De katalyserende werking van de theorie biedt hier soelaas en laat toe om deze cirkel 
te doorbreken, net omwille hiervan heeft de Financiële Relativiteitstheorie een eeuwig of tijdloos karakter, de 
sleutel kan bij herhaling gebruikt worden wanneer het conflict zich opnieuw zou manifesteren, in de eerste 
plaats zich richtend tot het schuldencomplex maar met tal van neveneffecten in het verschiet. 
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Een ander voordeel van het doordenken van de omgekeerde logica is dat we ons bewuster worden dat dit alles 
een louter monetaire kwestie is, een kwestie van monetaire politiek en slechts slaagkans heeft als ook een 
mondiale samenwerking tot stand komt. Het idee dat samenwerking onmogelijk is en tot onrealiseerbaar 
utopisch gedachtegoed verheven wordt, betekent ook een rem voor het transformatieproces. Een dergelijke 
houding geeft aanleiding tot het aanhouden van beleidsbeslissingen die rechtsreeks miljoenen (en meer?) 
mensen treft waarvan we ons misschien niet eens bewust zijn, we herinneren ons hier het element van 
‘utopische gespletenheid’ van Michel Foucault, naar onze mening zeker niet misplaatst. Op zichzelf leidt een 
dergelijke houding tot het rationaliseren van het probleem, dit betreft het vinden van verklaringen voor de 
malaise waarin we ons bevinden zonder dat er een gevolg op komt, het is als continu boeken schrijven over de 
teloorgang van het Regenwoud om dan met een schok wakker te worden dat het inderdaad verdwenen is, in 
boekvorm nota bene. Ondanks al dergelijke verklaringen beslist waarachtig kunnen zijn, gaan we voorbij aan 
het aantal slachtoffers dat het dagdagelijks maakt, we verzanden in het reciteren van zowel een reeks 
platitudes als waarheden die nog slechts onze onmacht jegens ‘het systeem’ weerspiegelen, de metaforische 
‘vlam in de pijp’ blijft uit en we koesteren met veel ophef en vuur de egocentrische ‘waakvlam’, volledig in 
tegenstelling met de oprechte solidariteit die we nodig hebben. 

Dit alles brengt ons tot een moreel dilemma waardoor de oefening een gewetenskwestie wordt, een kwestie 
van ethiek en respectvolle solidariteit. Ondanks het hier om een schijnbaar triviale rekenoefening gaat, zien we 
vooral dat onze psyche en manieren van denken hierin een hoofdrol spelen. Er bestaat hier een duidelijke 
wisselwerking, diepgaander onderzoek laat blijken dat een aantal psychische fenomenen hiervoor in 
aanmerking komen, niet onterecht omschreven als ‘afweermechanismen’. In algemene zin kunnen of mogen 
we stellen dat de niet (h)erkenning van het individuele en evolutionaire ontwikkelingsproces aansporen om 
hiervoor te pleiten, de aanhoudende strijd om geld is binnen het huidige paradigma als een balk in het oog om 
dit duidelijker te krijgen, het leidt tot een element van omgekeerde effectiviteit met bijhorende conflicten. Ook 
hier speelt de theorie op in, hierdoor wordt de alomvattendheid van wat begon met een schijnbaar te 
eenvoudig idee steeds duidelijker. Over de reeds vernoemde mijlpalen valt nog veel te zeggen, laat ons deze 
voor nu kaderen binnen het algemene begrip ‘bewustwording’. De bespreking van het aantal neveneffecten 
dat hier begrijpelijkerwijs uit voortvloeit zou ons nu te ver afleiden, het mag alvast duidelijk zijn dat de oefening 
in de eerste plaats een bewustwordingsproces wil faciliteren. 

We kunnen nu ook de theorie letterlijk nemen om dan te kijken welke praktische bezwaren het welslagen 
ervan kunnen belemmeren. Dit zou betekenen dat we voorgaande barrières of blokkades reeds overstegen 
hebben, de politieke wil tot mondiale samenwerking een feit is en de bevolking correct werd ingelicht over de 
noodzaak hiertoe, niet in het minst ten voordele van diezelfde bevolking waardoor de broodnodige solidariteit 
gunstig wordt gestemd. Vooralsnog kunnen we hier slechts suggestief te werk gaan waardoor we beroep doen 
op uw verbeeldingskracht, inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidszin. Het komt er nu op aan om zeer 
praktisch te werk te gaan, hoe uit zich de tabula rasa binnen ons huidige bestel? Ook hier werken we met 
facultatieve cijfervoorbeelden, de situatie op een gegeven moment in de tijd kunnen we makkelijk in een raster 
voorstellen. 

 

Dit raster weerspiegelt (1) de relationele verhoudingen tussen schuld en kapitaal en (2) de fysieke 
geldhoeveelheid (M) die zich in het circuit bevindt. Om transparantie te vrijwaren gaan we uit van 4 spelers (A-
>D), verticaal zien we de schuld per speler jegens de schuldeiser in de linkse kolom. Als voorbeeld, speler B 
heeft (1) een schuld jegens A (2000) en C (100) maar ook (3) een tegoed van C (300), in zijn geldkoffertje (M) 
heeft hij 1800 aan briefjes en munten. Op dezelfde manier kan voor elke speler een staat opgemaakt worden, 
in totaal is er 4000 in omloop en dient nog 3800 aan schuld (S) afgelost worden, uiteraard gelijk aan de 
vorderingen van de schuldeisers (K). In deze voorstelling werd de factor Q buiten beschouwing gelaten, deze 
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houden we in gedachten en is principieel het saldo van alle andere waarden die zich op de verschillende 
balansen bevinden. Anders gezegd, we richten ons specifiek naar het monetaire aspect, de conversiefactor (F1) 
zien we onderaan en kan met behulp van de variabelen (S) en (M) berekend worden. Dit bekrachtigt het feit 
dat het hier om een louter monetaire kwestie gaat, de conversiefactor wordt berekend op het geconsolideerde 
totaal (ic 1+3800/4000). 

 

Volgens de theorie passen we de conversiefactor toe op alle waarden binnen het raster, dit betekent dat we 
ceteris paribus minder geld nodig hebben binnen het economische circuit, het overschot aan geld (M-M’) 
zonderen we af. Als voorbeeld, speler B heeft nu een schuld jegens A (1026) en C (51) maar ook een tegoed van 
C (154), in zijn geldkoffertje (M’) vinden we nu 923 aan briefjes en munten. In reële zin is er werkelijk niets 
gewijzigd tussen de spelers, de relationele verhoudingen blijven exact hetzelfde. Echter, speler B heeft in 
verhouding tot voorgaande balans een overschot (C) van 877 in hand, dit geld komt vrij en is op zich neutraal. 
In theorie zou hij (en anderen) dit geld kunnen vernietigen en dan blijft alles zoals voorheen. Een dergelijke 
actie zouden we zonder meer absurd kunnen noemen, we zijn immers op zoek naar fysiek geld om de schulden 
af te lossen. Op analoge wijze heeft elke speler een fractie van (C) op overschot, in totaal exact gelijk aan de 
relatief aangepaste schuld (S’). In theorie is er nog steeds geen probleem, het wordt nu zaak om dit geld aan de 
rechtmatige schuldeisers (K’) te bezorgen. Op dit punt in de tijd dienen we ernstig te nuanceren, veralgemening 
zou hier totaal misplaatst zijn waardoor dit betoog inderdaad gaat lijken op utopische kwakzalverij. We dienen 
nu heel goed de voorwaarden in acht te nemen, ook zal hier het werk van Thomas Kuhn nog meer tot uiting 
komen. Om dit duidelijk te krijgen is het raadzaam om een soort van ‘voor en na’ analyse te maken, het verschil 
hiertussen geeft tegelijkertijd een indicatie van wat er bedoeld wordt met de maatschappelijk veelbesproken 
‘paradigmaverschuiving’. 

Als u deze situatie ernstig beschouwd en al niet heeft afgehaakt omwille van vorige mijlpalen, kan u nu zelf een 
aantal scenario’s bedenken. In dit vooralsnog visionaire verhaal staan we nu op de vooravond om ons mondiaal 
te verlossen van een op zich virtuele schuldenberg die een zware hypotheek legt op de totale mensheid. We 
kunnen de ernst hiervan niet genoeg benadrukken, dit is echt geen gerommel in de marge of toogpraat, het 
bepaalt wel degelijk hoe we als mensheid verder gaan met onze samenleving. Binnen deze context achten we 
het nu raadzaam om ons de huidige beleidsbeslissingen te herinneren, in functie van het aflossen van schulden 
wordt de bevolking gevraagd om drastisch te besparen, zo ook enkele jaren langer en harder te werken en 
diens meer. We laten verdere aanvulling en meer detail volgens uw goedvinden maar willen u hier vooral 
attent maken op het schrille contrast met de oefening en keuzes waar we nu voor staan. In het volgende raster 
laten we zien hoe het geldoverschot (C) – dat in handen is van verschillende spelers – tot bij de rechtmatige 
schuldeisers (K’) komt. 
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In het eerste deel ziet u de data per speler, op de eerste twee lijnen respectievelijk de schulden (S’) en 
vorderingen (K’). Op de derde lijn treffen we het neutrale geldoverschot (C), verspreid over alle spelers. U zou 
dit kunnen vergelijken met geld dat reeds gedrukt werd door Centrale Banken maar nog niet in circulatie werd 
gebracht, dit is een courante praktijk. In het tweede deel ziet u de herverdeling van (C), hier zijn verschillende 
mogelijkheden maar finaal ontvangt elke speler z’n rechtmatig deel en dat in hoeverre er nog een vordering 
open staat. In ons geval heeft elke speler een vordering die nu wordt afgelost, dit is volgens de theorie de 
eerste stap in het proces. De tweede stap betreft het kwijtschelden van schulden, zoals we hier nogmaals zien 
is dit geen traditionele kwijtschelding waarbij de schuldeiser z’n geld niet ontvangt en hier – zij het niet 
geldelijke – voorwaarden aan stelt, integendeel. De theorie laat zien dat er principieel geen oorzakelijk verband 
bestaat tussen de ontvangst van de vordering en de kwijtschelding van de schuld, deze kunnen volledig los van 
elkaar gezien worden. Dit kunnen we makkelijk aantonen, u kan zich de voorstelling maken dat we (1) het 
geldoverschot (C) aan de schuldeisers bezorgen maar (2) niet de schulden kwijtschelden. Ook hier kunnen we 
de omgekeerde logica toepassen, het geldoverschot (C) kan ook (1) aan de schuldenaars overhandigd worden 
en pas nadien (2) aan de schuldeisers, zij het deels, gefaseerd of volledig … enzoverder. Dit levert ons finaal 
hetzelfde resultaat maar wellicht minder efficiënt, het betekent immers een extra stap in het proces. Kortom, 
dit alles is daadwerkelijk een kwestie van menselijke keuzes en niet onderhevig aan onwrikbare natuurwetten, 
de variaties zijn vrijwel oneindig. Het is nu vooral kunst om het concept goed te integreren in ons denken, het 
aantal afgeleiden is onderhevig aan debat en consensus. Om niet onnodig in verwarring te raken, houden we 
ons aan de theorie.  

Als voorbeeld, speler A heeft (49) van (C) reeds in handen door de conversie, hij heeft een totaal tegoed (K’) 
van (1231). Hij ontvangt van speler B (723) en van D (459), op dat moment heeft hij z’n uitgeleende kapitaal 
terug in bezit, zijnde (49) + (723) + (459) = (1231). Speler B had (877) en heeft hiervan (723) aan speler A 
gegeven, op deze manier heeft ook hij z’n kapitaal (K’) terug, zijnde het verschil tussen (877) en (723) = (154). 
Op analoge wijze herverdelen we (C) opdat elke speler zijn rechtmatig deel in handen krijgt, hierdoor wordt 
stap (1) gerealiseerd. Stap (2) is veel eenvoudiger, dit betreft het eenvoudig doorstrepen van de schulden (S’) 
voor elke speler, dit effect zien we in de onderste lijn. Na deze oefening is de tabula rasa een feit en is het 
economische circuit vrij van schulden. De conclusie is eenvoudig, door toepassing van de conversiefactor heeft 
ceteris paribus niemand aan koopkracht moeten inboeten, noch zijn traditionele besparingen noodzakelijk 
geweest. Als u niet overtuigd bent van deze bewijslast, raden we u aan de oefening nogmaals te overdenken 
en/of andere waarden te gebruiken. U kan slechts zichzelf overtuigen onder het motto ‘oefening baart kunst’, 
of de afgeleide hiervan ‘learning by experience’.  

Tot hier hebben we een ideaal scenario verondersteld in mondiale consensus, het geldoverschot (C) werd 
keurig aan de rechtmatige schuldeisers overhandigd waarna alle schulden werden kwijtgescholden, volledig in 
lijn met de theorie. Dit scenario zou de eerste stap kunnen zijn van de veelbesproken paradigmaverschuiving, 
hoe de maatschappij wil omgaan met deze schuldenvrije economie is een volgend debat. Het moge wellicht – 
naar analogie met Thomas Kuhn – nu al duidelijk worden dat dit debat van een kwalitatief andere orde zal zijn, 
quasi onvergelijkbaar. Wanneer u dit alles aandacht geschonken heeft en een plaats heeft gegeven in het 
denken, zouden we kunnen verwachten dat de theorie op een slaak van verzuchting onthaald zou worden. 
Immers, zonder traditionele besparingen en ander onheilspellende maatregelen hebben we nu een galant 
middel om ons te verlossen van een schuldenberg die ons – op een of andere manier – allen treft. Principieel 
komen we hiermee terug op de eerder vernoemde mijlpalen, gezien het maatschappelijke belang achten we 
herhaling toch adviseerbaar, als intermezzo.  

Wanneer we naar de louter technische bezwaren gaan kijken is het niet zo duidelijk of deze er überhaupt wel 
zijn, de kwantiteit aan transacties die hiervoor nodig zijn zouden we niet als een probleem mogen zien. Immers, 
een dergelijke kwantiteit bestaat vandaag ook, de inherente kwaliteit moge verschillend zijn, in technische zin 
is er geen verschil. In zekere zin worden we zelfs geholpen door de technologische revolutie zoals deze zich 
ontvouwd heeft in de tweede helft van vorige eeuw, als we maatschappelijke trends volgen is het meer dan 
waarschijnlijk dat in de toekomst alle financiële transacties op louter elektronische wijze zullen verlopen. Dit 
zou kunnen betekenen dat we geen gebruik meer gaan maken van fysieke briefjes en munten, dit zou onze 
oefening nog makkelijker maken. Dit alles zou dan een louter softwarematig gebeuren worden, een kwestie 
van programmering van het systeem. We herinneren ons hier met respect Manuel Castells, ook hij inspireerde 
om deze studie verder te dragen. Vooralsnog is dit nog niet het geval, hierop wachten om tot actie over te gaan 
is gezien de maatschappelijke spanning beslist geen goede keuze, het tegendeel kan zelfs gesteld worden. 
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Immers, als het eenmaal duidelijk wordt dat een louter technische oplossing voor het schuldenprobleem 
mogelijk is, dan zou ook deze trend zich in versneld tempo kunnen doorzetten. Althans, dit alles in de 
veronderstelling dat we de theorie maatschappelijk ontvankelijk verklaren, het is in ieder geval één van de 
neveneffecten die er mogelijkerwijs uit kan volgen en beslist niet ontdaan van realiteitszin, integendeel.  

We kunnen nu besluiten dat het niet ontbreekt aan technische middelen, er stelt zich nu de vraag hoe we het 
voor elkaar krijgen. Dit aspect vergt synchronisatie en timing waardoor een integrale projectaanpak 
noodzakelijk wordt, dit is makkelijker gezegd dan gedaan en vormt op zich een mijlpaal. Bezwarend zouden we 
kunnen zeggen dat een dergelijke oefening onmogelijk is, zeker gezien de gedragsmodi binnen het huidige 
paradigma. In een overwegend egocentrische wereld zal het geldoverschot (C) aanleiding geven tot een strijd 
om dit geld te bemachtigen, hiermee zouden we het omgekeerde effect creëren waardoor heel de oefening 
een mislukking wordt. Als dit onze vaste overtuiging is dan kunnen we principieel ons betoog hier stoppen, elk 
ander sociaal en vreedzaam alternatief zal dan evengoed gekaapt worden door hetzelfde egocentrisme en 
sterker, uit zelfbehoud rest dan niets anders dan ook een dergelijke gedragsmodus aan te nemen en dat met 
alle neveneffecten die daarbij komen kijken. Ook hier zien we dat normen en waarden een rol spelen, in 
algemene zin dat wat begrepen wordt onder ‘moreel handelen’. Los van het egocentrisme (narcisme?) kunnen 
we de situatie ook vanuit een louter praktisch standpunt benaderen. Er is wat voor te vinden om te stellen dat 
‘one to one’ relaties veel praktischer zijn om het spel van vorderingen/schulden te regelen, dit is beslist niet 
onwaar. In theorie is het ook dat wat we hier gedaan hebben, speler A ontving rechtstreeks van de spelers B en 
C een deel, speler C ontving een deel van D … enzoverder. Het ‘one to one’ aspect blijft hier dus gewaarborgd 
en kan derhalve als tegenargument uitgesloten worden, in vergelijking tot heden zien we hier geen methodisch 
verschil. In een wereld van slechts 4 spelers is dit eenvoudig in kaart te brengen, anomalieën als gevolg van 
menselijke fouten en niet gedreven door egocentrisme kunnen dan snel opgespoord worden, in een wereld 
van miljarden wordt dit weliswaar moeilijker maar is technisch niet onmogelijk. Anders gezegd, als het 
maatschappelijke denken in consensus bereid is deze oefening te maken, dan rest ons de timing, het punt 
waarop we (1) de consolidatie, (2) de conversie, (3) de herverdeling en (4) de kwijtschelding kunnen realiseren. 
Voortbouwend op het mondialiseringproces (ic kruiskatalytische cycli) kunnen we de situatie in een beeld 
vangen, het beeld geeft een mooie visualisatie en faciliteert onze oefening. 

 

Als we deze oefening willen maken wordt het tegelijkertijd duidelijk waarom in de economie gebruik wordt 
gemaakt van de ceteris paribus conditie, in onze verbeelding zouden we nu best de wereld in een laboratorium 
plaatsen. Anders gezegd, we zouden de wereld voor een periode moeten stopzetten, even al het werk 
neerleggen, zeg maar. Ons betoog lijkt nu misschien uit te draaien op een of ander sprookje, gezien de 
doelstelling – de neutralisatie van het mondiale schuldencomplex – verdient het toch al onze aandacht, het 
gaat vooral om de boodschap opdat diepgaander zelfreflectie mogelijk wordt, ontdaan van de factor 
‘beweging’ die de transparantie vertroebeld. Binnen deze periode is onze opdracht principieel eenvoudig, in de 
eerste plaats laat het iedereen toe een actuele balans op te maken, het eenvoudig bijwerken van de 
boekhouding. De tweede stap is het verzamelen van al deze data opdat een wereldwijde consolidatie mogelijk 
wordt, een gestandaardiseerde rapportering zal dan ook adviseerbaar zijn. Dit rapport levert ons de data om 
(1) de conversiefactor (F1) te bepalen, (2) de conversie door te voeren, (3) de herverdeling van het 

http://www.chaospunt.org/wp-content/uploads/2013/02/frag0161.png
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geldoverschot (C) aan de rechtmatige schuldeisers en (4) de schulden kwijt te schelden. Na dit alles zetten we 
de tijdsklok terug in werking en is onze economie schuldenvrij, mission completed. In de praktijk is het 
uiteraard ondenkbaar dat we de tijd kunnen stoppen, het werk even neerleggen behoort wel tot de 
mogelijkheden, het gaat hier vooral om een datum te vinden waarop alle boekhoudingen afgesloten en 
geconsolideerd worden, dit is een oefening die we al gewend zijn. Hoe we het ook willen percipiëren, de 
conclusie is vrij eenduidig, als we een mondiale consensus vinden dan is er technisch geen restrictie om de 
tabula rasa effectief te realiseren. Zo de uitspraak luidt, het vergt 5 minuten politieke moed. Als we 
daarentegen deze mondiale consensus niet bereiken, dan ontstaat een totaal ander scenario, welk het ook zij. 

Interludium, ondanks de zwaarwichtigheid van dit thema en bijhorende bewijslast, konden we toch nog humor 
vinden in sommige reacties, het bevestigde ons enkel dat creativiteit bestaat. Overwegend – en voorbij aan de 
platitudes – werd de bewijslast niet ontkend, het werd steeds vervolgd met de gekende ‘maar’, steeds met 
verwijzing naar het egocentrisme (ic hebzucht) waardoor dit nobele concept niet zou slagen. De humor zelf 
vonden we terug in de combinatie van twee paradigma’s, het zogeheten ‘van twee walletjes eten’. Dit uitte 
zich in het steunen van het idee, langs de andere kant nog snel een lening afsluiten bij de bank. Dit komt erop 
neer dat voor de conversie nog snel bv een droomhuis gekocht kan worden, daags nadien zouden dan alle 
schulden kwijtgescholden worden, het huis zou dan in principe gratis zijn, slim bekeken! Het mag denkelijk voor 
zich spreken dat de oefening iets verfijnder zal verlopen dan hier conceptueel wordt voorgesteld. Als we de 
theorie te letterlijk zouden nemen, dan zouden we morgen alle prijzen met eenzelfde factor moeten verlagen, 
dit zou een schokgolf veroorzaken als we niet tegelijkertijd ook onze denkwijze aanpassen. Het is weinig 
waarschijnlijk dat dit met een vingerknip kan gerealiseerd worden, om deze reden is een gespreide aanpak 
adviseerbaar waarbinnen het conceptuele idee als leidend beginsel ageert. In vergelijking tot heden stijgen de 
prijzen gestaag, in dit geval zouden de prijzen gestaag dalen, technisch is er geen verschil, we doen het enkel 
andersom waardoor de schulden (ceteris paribus) stelselmatig uit het wereldbeeld verdwijnen. Hoe dan ook, 
de spitsvondigheid om nog snel een lening af te sluiten typeert onze manier van denken en maatschappelijke 
conditionering. Merk hierbij op dat we in dit betoog de mogelijke bijverschijnselen nog niet in detail belichten, 
dit kan pas als de eerste mijlpalen genomen werden of tenminste, als we überhaupt tot een volwassen dialoog 
kunnen komen. 

Bezwarend of bevestigend, kunnen of mogen we nu stellen dat eventuele disfuncties hoofdzakelijk (nog enkel?) 
besloten liggen binnen de verscheidenheid aan doelstellingen en bijhorende modus operandi van het individu? 
De berichtgeving en nobel wetenschappelijk studiewerk mag ons zonder meer laten besluiten van wel, als dit 
werkelijk een mijlpaal betekent dan zou dit resulteren in het aanhouden van besparingsmaatregelen waarvan 
we nu net hebben aangetoond dat ze niet nodig zijn. Dit is allerminst een prettige gedachte, we hebben niet 
enkel de technische mogelijkheden maar ook de informatie om het schuldencomplex op een vreedzame 
manier te neutraliseren, dit nalaten zou repercussies hebben voor het welzijn van miljoenen mensen om 
redenen die – in tegenstelling tot de aangeleverde bewijslast – totaal ontdaan zijn van openbaar gestelde 
wetenschappelijke en economische kennis. Ethisch gezien mag dit als bijzonder zwaarwichtig genoemd 
worden, gezien de magnitude wellicht een nooit gezien precedent in onze menselijke geschiedenis. Ter 
nuancering, soortgelijke precedenten hebben zich in de geschiedenis al meermaals voorgedaan, in dynamisch 
opzicht leidt het overstijgen van een conflict tot inzichten die binnen het strijdtoneel niet of nauwelijks gezien 
worden, voorbeelden zijn legio. Anders gezegd, vooraleer te hervallen in een – zij het gevoelsmatig congruent – 
ongenuanceerde uiting van ongenoegen en frustratie richten we onze aandacht op het neutraliserende effect 
van de Financiële Relativiteitstheorie en de plaatsing hiervan binnen de evolutionaire context waarin we ons 
thans bevinden.  

Kortom, in het kader van mogelijke disfuncties of mijlpalen kunnen we beslist heel wat werken aanhalen die 
wijzen in de richting van ego- en etnocentrisme als oorzaak voor veel problemen. Hiervoor verwijzen we 
respectvol naar het reeds beschikbare werk en bouwen hierop verder middels het toevoegen van – relatief te 
beschouwen – nieuwe informatie. Merk hierbij op, dit is allerminst een veroordeling van het ego dan wel de 
(her)waardering hiervan, het is ruimte scheppen tot groei, een groei die (te) vaak belemmerd wordt door de 
factor ‘geld’ die we overwegend als noodzakelijke voorwaarde zien om deze groei te realiseren. De 
neutralisatie en overstijging van deze gedachte effent dan ook de weg om als mensheid als geheel verder te 
evolueren, zo komt bv de installatie van een waarachtig duurzame economie in het verschiet. Het toedienen 
van nieuwe informatie aan het besluitvormingsproces laat toe een dergelijk proces te faciliteren, niet in het 
minst gedreven vanuit morele overweging en spontane hulpbereidheid. Het achterhouden of negeren van 
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welzijnsbevorderende informatie is een daad van moreel plichtsverzuim en kan grondwettelijk gesanctioneerd 
worden. Alvorens democratische rechtswegen te bewandelen, is objectief wetenschappelijk onderzoek en 
ondersteuning de beste troef om ons te vergewissen van de correctheid van de aangeleverde bewijslast en 
potentiële bijverschijnselen, doch met enige dringendheid te beschouwen vis à vis maatschappelijke 
problemen. Het morele aspect mag zelfs tot hoogdringendheid verzoeken zonder hierbij te vervallen in een 
gedragsmodus die in tegenstelling ligt van de geambieerde doelstelling, dit zou kunnen leiden tot averechtse 
effecten waardoor de broodnodige samenwerking uitblijft en deze gewetenskwestie als steeds zwaarder 
ervaren zal worden. Niet in het minst zal de aanhoudende economische crisis en neveneffecten hiertoe 
aanleiding geven, het contrast tussen wat volgens de theorie mogelijk is en wat de praktijk laat zien wordt 
immers steeds groter, geenszins in lijn met de welzijnsbevorderende ambitie van dit projectvoorstel. 
Maatschappelijke trends – en alle rationaliseringen ten spijt – wekken op z’n minst een gevoel van onbehagen 
waardoor de noodzaak tot samenwerking zich als automatisch opdringt. Het correlaat met de ‘kruiskatalytische 
cycli’ moge hier beslist treffend genoemd worden, hoe arrogant zouden we niet zijn om het werk van 
Nobelprijswinnaars naast ons neer te leggen? 

Echter, de vraag stelt zich in hoeverre we op de hoogte zijn van al dit nobele studiewerk, in hoeverre nemen we 
al deze elementen mee op in het besluitvormingsproces en wat zijn de gevolgen als we het niet doen? Voor de 
Financiële Relativiteitstheorie gelden dezelfde vragen, onderzoek laat ons besluiten dat we inderdaad kunnen 
spreken over een ‘noviteit’, een innovatief idee dat in kwalitatieve zin duidelijk van een andere orde is, een 
zogeheten ‘out of the box’ idee. En hiermee komen we misschien wel tot het belangrijkste aspect van de 
studie, enerzijds heeft de omgekeerde logica ons vrijwel spontaan geleid naar de tabula rasa, anderzijds stelt 
zich de vraag hoe het besluitvormingsproces verandert wanneer ook deze informatie hieraan toegevoegd 
wordt? De mijlpalen overstijgend komen we nu tot het zogeheten element van ‘beperkte of begrensde 
rationaliteit’, ondanks er een wisselwerking bestaat, achten we het raadzaam om dit aspect nader toe te 
lichten. Het cruciale punt is dat een besluitvormingsproces afhankelijk is van de beschikbare informatie, het 
ontbreken van informatie maakt dat niet alle opties overwogen kunnen worden en het besluit misschien een 
aantal neveneffecten creëert die pas na verloop van tijd averechts uitpakken. Op zichzelf zal het besluit 
gerelateerd zijn aan het vooropgestelde doel en de tijdsdruk waarbinnen een besluit moet genomen worden. 
De manieren om een probleem aan te pakken kunnen divers zijn, doordacht of oppervlakkig, volgens routine of 
innovatief. Al deze elementen spelen op elkaar in, wetend dat verschillende mensen een verschillende aanpak 
hebben, betekent dat er naar een consensus gezocht moet worden. In reflectie naar onze maatschappij kan u 
zich een voorstelling maken hoe lang een besluit op zich kan laten wachten, ondertussen draait de wereld door 
en ontkiemen er nieuwe problemen, zonder toevoeging van nieuwe elementen wordt dit finaal zeer 
vermoeiend en als vechten tegen de bierkaai. We herinneren ons hier de uitspraak van Einstein die stelde dat 
de mensheid z’n problemen niet opgelost krijgt binnen hetzelfde denken dan waarin de problemen veroorzaakt 
worden, het toevoegen van nieuwe informatie laat toe om problemen op een andere manier aan te pakken, dit 
is de eenvoudige conclusie die we hieruit kunnen trekken.  

In het kader van dit onderzoek is dit element niet onbelangrijk gebleken, binnen het huidige paradigma hebben 
we geld nodig om schulden te kunnen aflossen, besparingen en het boeken van monetaire winst maakt dit 
mogelijk, volledig in lijn met wat we door culturele overerving gewend zijn. Het zogeheten routinedenken 
brengt ons niet spontaan op het idee om een andere denkpiste te volgen, op deze manier kan er ook geen 
nieuwe informatie aan het besluitvormingsproces toegevoegd worden. Het gezegde ‘het is altijd al zo geweest’ 
is de uitspraak bij uitstek die hierop van toepassing is, het bekrachtigt het routinedenken en sluit innovatie a 
priori uit, nieuwe ideeën worden hierdoor (1) niet in overweging genomen, (2) belachelijk gemaakt en (3) zelfs 
volledig afgebroken omdat ze niet passen binnen het traditionele denkkader, niet in het minst worden 
aanvallen gelanceerd op de ontwikkelaar waardoor een inhoudelijk debat niet eens tot stand kan komen. Het 
negeren van berichten, doorverwijzingen, beleefdheidsberichten en andere excuses kunnen we binnen 
dezelfde context beschouwen, in al deze gevallen ontbreekt inhoudelijke feedback of enige vorm van overleg. 
Tijdens het onderzoek werden we met regelmaat van de klok geconfronteerd met deze effecten, langs de ene 
kant heeft het tot enige frustratie geleid, langs de andere kant heeft het paradoxaal genoeg kracht gegeven aan 
de Financiële Relativiteitstheorie, het innovatieve en welzijnsbevorderende karakter kwam hierdoor steeds 
meer op de voorgrond, steeds duidelijker. Dit alles is echter niets nieuw, alle brainstormtechnieken zijn erop 
gebaseerd om deze mijlpalen te omzeilen waardoor de primaire voorwaarde ‘ontvankelijkheid’ gestimuleerd 
wordt. Binnen dezelfde context vonden we nog meer inspiratie en bekrachtiging in bv filosofische werken, een 
citaat van Arthur Schopenhauer vat dit misschien nog het best samen, namelijk … “Alle waarheid doorloopt 
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drie stadia, allereerst wordt hij belachelijk gemaakt, ten tweede wordt hij krachtdadig tegengewerkt en ten 
derde wordt hij geaccepteerd als vanzelfsprekend”. 

Op basis van onze ervaringen mogen we denkelijk wel het citaat van Schopenhauer bevestigen, het spreekt 
tegelijkertijd voor zich dat deze mening niet gedeeld zal worden door diegenen die zich in de eerste 2 fasen 
bevinden, integendeel. Op zichzelf lijkt een dergelijke stelling elitair, dit is het allerminst en beslist niet op deze 
manier te beschouwen, het geeft enkel aan dat scholing, zelfonderzoek en oefening ons meer inzichten 
opleveren, niet in het minst over het menselijke ontwikkelingspotentieel. In het andere geval zouden we een 
immense schat aan onderzoeksmateriaal moeten vernietigen omwille van een vermeend elitarisme of 
gewoonweg omdat het onware informatie zou bevatten, dit zou in tegenstelling zijn tot de vooropgestelde 
doelstelling. Hetzelfde citaat impliceert eveneens dat we de ‘waarheid’ zouden verkondigen, we zouden ons 
een onmetelijke arrogantie aanmeten om dit niet in alle bescheidenheid te nuanceren, we kunnen hier slechts 
onze bevindingen en kennis delen, zoals gesteld uit morele overweging en spontane verantwoordelijkheidszin. 
De vermeende waarheid uit zich in de wiskundige bewijslast die we – tenzij een vreemdsoortig zelfbedrog ons 
overvalt – onmogelijk kunnen ontkennen, of de Financiële Relativiteitstheorie ooit aangenomen zal worden als 
‘vanzelfsprekendheid’ kunnen we voor nu slechts hopen. De kosten/baten analyse dwingt ons echter wel om te 
ijveren voor maatschappelijke bespreekbaarheid, in het licht van de huidige besparingsmaatregelen betekent 
deze noviteit een radicaal andere wending, niet in het minst welzijnsbevorderend en conflictoverstijgend. De 
vraag of de theorie ooit als vanzelfsprekend zal aangenomen worden, lijkt zelfs irrelevant als we op korte 
termijn denken, de toekomst zal dit uitwijzen. Op z’n minst geeft de theorie een oplossing aan het acute 
probleem waar onze maatschappij vandaag de dag mee worstelt, hoe langer we talmen hoe pijnlijker de 
situatie wordt. Ook hier zien we het morele aspect weer tot uiting komen, op dit eigenste moment raken veel 
mensen steeds meer in problemen om redenen die volstrekt onnodig zijn, het stemt werkelijk tot nadenken 
over wat we vandaag onder ‘ethiek’ begrijpen, het laat geenszins – en alle rationaliseringen ten spijt – 
vermoeden dat we er überhaupt iets van begrijpen, integendeel. Het is naar onze bescheiden mening eerder 
andersom, quasi letterlijk offeren we mensen in functie van een probleem dat economisch gezien geen 
rechtsgeldigheid kent, een stelling die we hier zonder meer wiskundig bewijzen. 

Over de theorie en de neveneffecten kunnen we nog veel woorden schrijven, gezien de hoogdringendheid – 
die steeds duidelijker wordt naarmate de maatschappelijke minuten wegtikken – achten we het raadzamer om 
tot een slotakkoord te komen. In de eerste plaats geven we de conceptuele oefening nogmaals in één 
overzicht, dit laat u toe om de oefening (1) nogmaals te overdenken en (2) de oefening bespreekbaar te stellen 
want hier gaat het tenslotte om. In dit betoog hebben we getracht om verschillende mijlpalen en praktische 
bezwaren aan te geven, constructieve aanvullingen waarderen we ten zeerste, in hoeverre nog niet 
opgenomen op deze website beantwoorden we graag bijkomende vragen. Het overzicht met facultatieve 
waarden, uiteindelijk is dit alles zeer eenvoudig. 

mailto:chaospunt2012@gmail.com
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Wanneer we stellen dat ontvankelijkheid en aandacht primaire voorwaarden zijn dan is dat geenszins een 
achteloos advies, doorheen de oefening zijn u misschien een aantal dingen opgevallen. Als dat niet zo is dan 
komen we hier tot een conclusie die misschien nog zwaarwichtiger is, we verklaren ons nader. Enerzijds 
hebben we een aantal mijlpalen beschreven waardoor we de theorie niet zouden kunnen omzetten in de 
praktijk, en dat ondanks we middels de omgekeerde logica het wiskundige bewijs leveren dat het wel degelijk 
kan. Los van een aantal platitudes die eerder van psychische aard zijn, stellen we vast dat een gebrek aan 
samenwerking een stop zou betekenen voor de hoopvolle boodschap die de theorie ons daadwerkelijk brengt. 
Anders gezegd, en dat is zeer verontrustend, zowat heel de wereld heeft een probleem met dit 
schuldencomplex, als we gewoon samenwerken zouden we het kunnen oplossen, doen we dat niet dat treffen 
we rechtstreeks miljoenen (miljarden?) mensen in hun welzijn. En dit is niet het enige dat we kunnen 
opmerken, door nu net heel de oefening te maken komen we tot de vaststelling dat het nog eenvoudiger kan. 
Namelijk, en we kunnen dit maar niet genoeg herhalen, we hebben middels de omgekeerde logica het 
benodigde geld (C) uit de reeds bestaande geldhoeveelheid kunnen ventileren, dit maakt ons (1) bewust dat 
een oplossing mogelijk is en (2) dat we dezelfde oefening ook kunnen doen middels het eenvoudig bijdrukken 
van geld in verhouding tot de openstaande schulden/vorderingen. Er rest dus nog enkel als voorwaarde de 
bereidheid tot mondiale samenwerking, en niet meer dan dat. We kunnen het dan nog eenvoudiger 
voorstellen, het idee blijft hetzelfde. 
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Naar methode wijzigt er principieel niets, alles wordt nog eenvoudiger waardoor een aantal praktische 
bezwaren komen te vervallen. Het risico dat bv egocentrisme (narcisme?) het geldoverschot (C) zou kapen 
wordt hier uitgesloten door de leiding te geven aan een mondiaal monetair bestuur. Tegelijkertijd bekrachtigt 
dit het idee om een wereldmunt in te voeren, het biedt meer efficiëntie en transparantie, net zoals het 
valutaoorlogen overstijgt en commerciële banken overbodig maakt. Ter nuancering, met ‘overbodig maken’ 
bedoelen we een upgrade van het systeem waardoor een aantal nadelige neveneffecten geneutraliseerd of 
overstegen worden. Zo ook, het verlagen van de prijzen vervalt hierdoor, ook hier een drastische 
vereenvoudiging. Door het wegnemen van de praktische bezwaren worden bewustzijnscampagnes makkelijker, 
het ontneemt een aantal risicofactoren die tot chaos en onbegrip kunnen leiden, hierdoor wordt veel tijd 
gewonnen waardoor het transformatieproces (ic mentaliteitswijziging) sneller kan verlopen … enzoverder. Dit 
alles vormt onderwerp van debat van waaruit een degelijk transformatieplan ontkiemt. 

Als alle wegen naar Rome leiden, zien we hier een zeer praktisch voorbeeld hoe dit werkt, net zoals we 
problemen moeten aanpakken bij de bron, waarom? Het doordenken van de omgekeerde logica heeft ons tot 
inzichten geleid die we anders misschien niet hadden opgemerkt, vooral het doorzien van een aantal platitudes 
heeft voor een doorbraak gezorgd. Het is werkelijk ontnuchterend om zien hoe dergelijke platitudes een rem 
betekenen voor onze gehele samenleving, het houdt ons metaforisch gezien gevangen binnen een cirkel die 
ons op verschillende manieren laat reageren. Het mag steeds duidelijker worden dat dit gevangenschap leidt 
tot neveneffecten die niet laten vermoeden dat we ooit geleerd hebben wat het is om volwassen te zijn, het 
woord ‘ethiek’ is dan nog slechts een modewoord om debatten op te vullen en daar stopt het dan ook. Immers, 
wat is ethiek waard als we miljoenen mensen (en meer?) allerhande besparingsmaatregelen opleggen en 
tegelijkertijd bewijzen dat dit volstrekt onnodig is? In hoeverre we ons nog niet bewust waren van deze 
schendingen jegens de mensheid krijgen we hier de bevestiging dat de Financiële Relativiteitstheorie vooral 
een bewustzijnsmaker is, tegelijkertijd is ook ons probleem opgelost. Tenminste, we hebben nu de middelen en 
techniek, het enige dat rest is mondiale samenwerking, dit is op z’n zachtst gezegd bijzonder ontnuchterend en 
schokkend.  

Gezien de neutraal wetenschappelijke bewijslast ontkiemt nu vrijwel spontaan de vraag wie er schuld treft voor 
deze toch wel flagrante schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Als we ons 
democratisch bestel beschouwen dan lijkt het logisch om met de vinger naar politieke overheden te wijzen, ze 
werden immers verkozen om als ‘goede huisvader’ de bevolking te dienen. Eenvoudig gesteld, de bevolking 
betaalt belastingen en geeft hiermee politiek ruimte en tijd om zich te beraden over het welzijn van (finaal) alle 
burgers op deze wereld. Politieke overheden zijn als clusters die in contact staan met andere overheden, ze 
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hebben de mogelijkheden om tot mondiale overeenkomsten te komen. Echter, wanneer ze nalaten deze 
overeenkomsten te sluiten en vervolgens de last op de schouder van de burger leggen, dan mogen we denkelijk 
wel stellen dat het hier om een ernstige nalatigheid gaat. Niet enkel kunnen we dit als schuldig verzuim 
beschouwen, het betekent ook dat besparingsmaatregelen gebaseerd zijn op vrijwel letterlijk te nemen 
simplismen. Eenvoudig gaat het zo, als blijkt dat er een geldtekort is dan is de remedie meer goederen 
produceren in de hoop dat er geld in het laatje komt, de bevolking wordt dan quasi letterlijk geofferd om geld 
te produceren, de goederen een neveneffect van de geldproductie. Om dit te begrijpen hoeven we echt geen 
economische studies genoten te hebben, het is daarentegen een zeer logische beredenering die we allen 
kunnen maken, in weerwil van wie het wil kaderen binnen een complexiteit die finaal irrelevant is. In hoeverre 
het al niet duidelijk was, zien we ook hier waarom dit alles een gewetenskwestie is. We kunnen nu trachten de 
bewijslast te ontkennen, dit zou betekenen dat het welzijn van onze medemens er helemaal niet toe doet, alle 
wellicht goedbedoelde debatten over moraliteit en menswaardigheid zouden dan gezien kunnen worden als 
zoethoudertjes voor het volk, een soort van vreemdsoortige bezigheidstherapie dat nog slechts kan uitmonden 
in inhoudsloos intellectueel gewauwel.  

Nu, dienen we deze zwaarwichtige aantijgingen te nuanceren? Ondanks ons gevoel en geweten hier danig op 
de proef gesteld wordt, kunnen we vooralsnog enige twijfel opperen, namelijk, in hoeverre is deze informatie 
duidelijk en gekend? We hebben dan nog een aantal mogelijkheden, als we (1) deze informatie bespreekbaar 
stellen en er wordt gevolg aan gegeven, dan wordt de schuldlast omgevormd tot een element van beperkte of 
begrensde rationaliteit, in lijn met de Financiële Relativiteitstheorie die we als noviteit beschouwen. We gaan 
er hier vanuit dat niemand schuldig kan bevonden worden uit onwetendheid, de nieuwe informatie kan op dat 
moment wel in rekening gebracht worden waardoor eerdere beleidsbeslissingen herzien kunnen worden. De 
aangeleverde informatie zal ook een aantal (2) misverstanden moeten uitsluiten, het onderzoek heeft namelijk 
aangetoond dat een aantal platitudes correcte integratie in de weg staan. De belangrijkste platitudes zullen we 
hierna in kaart brengen, we zouden door deze spelbrekers een unieke kans laten liggen op basis van eerder 
‘domme’ interpretatiefouten. Als laatste, als blijkt dat (3) al deze informatie niet wordt gehonoreerd dan is 
naar onze bescheiden mening de term ‘schuldig verzuim’ wel degelijk van kracht. Vooralsnog kunnen we ons 
niet uitspreken over deze schuldvraag, dit kan pas na interpellatie van diverse sociale spelers. 

 

 

 


