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Technische oplossing voor schuldencomplex 

Wanneer we op eenvoudige wijze het schuldencomplex willen duiden, kunnen we gebruik maken van de 
Fishervergelijking, een in de macro-economie gebruikte verkeersvergelijking. Zo beknopt mogelijk laten we zien 
hoe schulden ontstaan en voegen deze relatie toe, op deze manier komen we tot een integrale voorstelling van 
alle economische betrekkingen. De vergelijking van Fisher luidt als volgt : 

 

waarin 

• M = geldhoeveelheid (money) 
• V = omloopsnelheid (velocity) 
• P = gemiddeld prijsniveau (price) 
• T = handelsvolume (trade volume) 

Dit alles wordt gemeten binnen een vastgesteld tijdsbestek, bijvoorbeeld van één jaar. (MV) geeft in een 
economie derhalve de geldomzet weer en (PT) de goederenomzet waar de geldstroom voor is gebruikt 
(wikipedia). Een economisch grondbeginsel stelt dat geld ‘neutraal’ is, we zonderen deze geldhoeveelheid af. 

 

We vereenvoudigen (PxT/V) tot het symbool (Q). 

 

Om de werking van geld te doorgronden is het onderscheid in actieve en inactieve kassen van cruciaal belang. 
Gezinnen en bedrijven hebben voor hun dagelijkse betalingen geld nodig, deze kas heet de actieve kas. Men 
spreekt ook van transactiegeld om aan te geven dat het gaat om de financiering van lopende transacties. Om 
verschillende redenen vinden zowel gezinnen als bedrijven het nodig om te sparen, dit geld rolt niet en duiden 
we aan als de inactieve kas. De totale maatschappelijke geldvoorraad (M) zal zich altijd ergens in kas bevinden, 
(M1) is de actieve en (M2) de inactieve kas, hieruit volgt: 

 

De Fishervergelijking veronderstelt dat al het geld continu circuleert, het sparen of de inactieve kas verstoort 
dan ook het economische circuit. We passen de vergelijking aan met inbegrip van de verstoring van het 
evenwicht.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Fishervergelijking
http://www.chaospunt.org/wp-content/uploads/2012/10/mxv.png
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Wanneer de inactieve kas (M2) op een spontane manier terug in het circuit (M1) wordt gebracht, is de 
verstoring van tijdelijke aard en wordt het evenwicht (ceteris paribus) hersteld. Wanneer echter de inactieve 
kas (M2) continu afzijdig wordt gehouden, ontstaat de noodzaak om (M2) op één of andere manier terug in het 
circuit te brengen, dit is de geboorte van leningen. De spaarder (M2) wordt hierdoor een kapitaalverstrekker 
(K) en boekt op z’n balans een tegoed van de schuldenaar (S), de schuldenaar een schuld jegens de 
kapitaalverstrekker, deze waarden zijn virtueel en gelijk aan elkaar. Het fysieke geld (M2) komt op deze manier 
terug in het economische circuit, hierdoor wordt het evenwicht hersteld en ontstaat een nieuwe gelijkheid die 
de schuldrelatie vertegenwoordigt. Finaal komt het erop neer dat we het spaargeld terug in het economische 
circuit brengen, dit geeft ons volgende situatie : 

 

 

In fysieke zin is er nu terug dezelfde geldhoeveelheid in het circuit, vanaf hier kan het economische circuit weer 
verder zonder verstoring. Macro-economisch kunnen we nu de vergelijking terug tot z’n eenvoud herleiden, 
(M1) en (M2) vloeien terug samen tot (M), hierbij komt de virtuele schuldverhouding : 

 

 

Door de relationele verbondenheid kunnen we nu de situatie integraal voorstellen, ondanks het immens aantal 
transacties is dit een correcte weergave op een gegeven moment in de tijd : 

 

waarin de symbolen staan voor : 

• M = geldhoeveelheid 
• Q = P x T / V 
• K = uitstaande leningen of kapitaal 
• S = uitstaande schulden of schuld 

met als gelijkheden (te lezen in horizontale en verticale zin) : 

• M = Q (reële economie) 
• K = S (virtuele waarden) 

Macro-economisch is dit de meest eenvoudige voorstelling van het schuldencomplex, in realiteit is dit de 
verzameling van alle betrekkingen in het economische circuit. In de praktijk wordt deze eenvoud complexer 
gemaakt door toevoeging van bvb rente, het fractional reserve banking system en alle financiële transacties. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ceteris_paribus
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Om transparantie te vrijwaren laten we deze elementen in eerste instantie buiten beschouwing, het ‘waarom’ 
zal naarmate de oefening vordert steeds duidelijker worden. Deze weergave vormt onze basis en faciliteert het 
vinden van een technische oplossing, hiervoor zoeken we naar een zgn ‘neutraliserende attractor’. Vanuit de 
reële economie (M=Q) kunnen we fysiek geld afzonderen, vanuit de virtuele gelijkheid (K=S) kunnen we dat 
niet, het is derhalve kunst om vanuit de reële economie een deel van de geldhoeveelheid af te zonderen, gelijk 
aan de schuld. Het afgezonderde geld wenden we aan ter aflossing van de schuld en brengt ons tot een nieuwe 
situatie. De vingerwijzing van Einstein gebood ons de omgekeerde logica toe te passen, deze radicale wending 
leidt ons tot de attractor die we de Q-factor noemen, gesymboliseerd door F1. 

 

De attractor passen we toe op onze basis en maken een onderscheid tussen de verschillende gelijkheden. Ter 
herhaling, vanuit de reële economie (M=Q) kunnen we fysiek geld afzonderen, vanuit de virtuele gelijkheid 
(K=S) kunnen we dat niet. Anders gezegd, door creatief te zijn met de verschillende variabelen ventileren we 
geld uit de reeds bestaande geldhoeveelheid (M), dit doen we op een louter technische manier.  

1. basis, moment x 

 

2. toepassing neutraliserende attractor 

 

 
 

en/of 
 

 
 

http://www.chaospunt.org/?page_id=3061/
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waarbij 

 

 

In dit geval is het afgezonderde geld (C) gelijk aan de relatief aangepaste schuld (S’) of kapitaal (K’), de attractor 
biedt ons deze wiskundige precisie ongeacht de verhouding tussen de verschillende variabelen. U kan hiervoor 
de proef op de som maken, naargelang de verhouding tussen de twee gelijkheden zal de attractor een andere 
uitkomst bieden waardoor het resultaat (C) steeds gelijk is aan de relatief aangepaste schuld.  

3. aanwending van C ter aflossing van K’, via S’ 

 

4. nieuwe situatie, moment x+1 

Op dit moment zijn de schulden afgelost en verdwijnen K’ en S’ uit de formule. Het fysieke geld deponeren we 
in de ‘inactieve kas’ van de voormalige schuldeiser, gesymboliseerd door M2’. In vergelijking met de situatie bij 
oorsprong (M2) is nu dit bedrag nominaal minder, in reële zin is er geen verschil. Om transparantie te vrijwaren 
wijzigen we in de formule M’ naar M1’, zijnde de ‘actieve kas’, gelijk aan Q’. 

 

Deze abstractie geeft ons het bewijs dat de stelling van Einstein waarachtig is. Namelijk, door toepassing van de 
omgekeerde logica kunnen alle schulden afgelost worden zonder impact op de reële economie en zonder 
koopkrachtverlies. Vanuit het wiskundige bewijs ontkiemen een aantal nieuwe vragen, neveneffecten en/of 
bedenkingen. Kort gezegd, vanuit het mondiale- of macroperspectief kan ons probleem louter technisch 
opgelost worden, in de praktijk zien we een gigantische strijd om geld. Hoe kunnen we dit interpreteren of 
verklaren? We zouden voor nu kunnen concluderen dat de strijd om geld ons weghoudt van een verruimende 
of mondiale visie, een visie waarbinnen ook de oplossing te vinden is. 

Als maatschappij staan we nu voor een zwaarwichtige keuze, (1) gaan we resoluut voor een mondialer visie die 
ons verlost van het schuldencomplex of (2) houden we vast aan ‘traditioneel’ wat zwaar belastend kan 
zijn/worden? Het antwoord op deze vraag lijkt vanzelfsprekend, namelijk, optie (1). Deze ‘vanzelfsprekendheid’ 
blijkt echter niet zo evident en vergt een diepgaander onderzoek, we besteden bijzondere aandacht aan 
‘paradigmaverschuivingen’. Dit alles vormt onderwerp van ons onderzoek. 
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