Das Kapital, maar dan anders
16-okt-2008
door: Marc Hagens, EchtGeld.nl
De afgelopen weken waren spectaculair te noemen, de een na de andere grote bank viel om.
Mondiaal crisisberaad, continu op het nieuws..help.
Wat mij opvalt is dat er nergens de meer fundamentele variabelen, voorzover ik er kijk op
heb, worden besproken. Er worden geen diepere vragen gesteld zoals:
Wat is geld, waarom is er handel, hoe zit het met de voedselveiligheid, hoe zit het met de
energieveiligheid, heeft de overheid (hebben overheden) een plan de campagne????
Het onderstaande is bedoeld om u een ander paradigma/wereldbeeld m.b.t. waarde en rijkdom
te laten zien.
Het stuk is onderverdeeld in de volgende paragrafen:
1-Waarom drijft de mensheid handel met elkaar?
2-Vrije markt, Staat en Monopolies
3-Geld, Waarde en Eigendom
4-Energie en Samenleving
5-Heeft ons fiatgeld toekomst?
6-Toekomstvisie
7-Wat te doen?
1-Waarom drijft de mensheid handel met elkaar?
De mens is een interdependent wezen, de mens heeft andere mensen nodig om in bepaalde
behoeften te voorzien. De mens is geen amoebe. Verder is de mens gewoon om in
stamverband te leven en de huidige schaalvergroting (globalisering, verstedelijking) is des
mensen vreemd. Tot slot is de mens de enige primatensoort die niet meteen oorlog voert bij
een ontmoeting met een andere stam. Hierdoor kon er handel op gang komen. Verschillende
stammen hadden andere goederen/diensten tot hun beschikking dan de eigen stam en dan
kunnen er goederen/diensten met elkaar geruild worden. Deze ruil is derhalve ’iets’
waardevols ruilen tegen een ander ‘iets’ waardevols. Het kernpunt hierbij is eerlijkheid
aangezien dit spelletje vaak tussen de spelers wordt gespeeld. De ruiling dient zodanig plaats
te vinden dat de te ruilen goederen/diensten equivalent waardevol aan elkaar zijn; hun
nutsfunctie dient nagenoeg gelijk te zijn. Eerlijkheid en vertrouwen in de handel zijn een must
om ruzie (oorlog) te voorkomen. De mediums waarin deze uitruil van eerlijkheid en
vertrouwen plaatsvinden(vonden) is divers zoals, goud, zilver, vrouwen, graan, grond, vee,
visrechten, olie, dollars, euro’s e.d. Uiteindelijk werden goud en zilver door de mensheid
gekozen als dé mediums waarin waarde kon worden uitgedrukt, juist omdat deze waardeloos
zijn en dwingen tot eerlijkheid. Pas sinds enkele decennia heeft zilver een industriële
toepassing in technische componenten. Goud en zilver zijn edele metalen die in beperkte
hoeveelheden aanwezig zijn; ze kunnen niet nagemaakt worden en goud is heden ten dage
nog steeds een metaal waar je niets mee kunt doen. Edele metalen dwingen tot eerlijkheid in
transacties en eerlijkheid is de basisvariabele.
2-Vrije Markt, Staat en Monopolies
Tienduizend jaar geleden vond er een wereldwijde agrarische revolutie plaats. De mens werd
seditentair en hiermee ontstonden de eerste eigendomsaanspraken (mijn land) en de noodzaak
tot staatsvorming. Uiteindelijk uitgroeiend tot de huidige situatie van superstaten (USA, EU,
Rusland etc.) en de doctrines van ‘vrije marktwerking’, ‘privatisering’, ‘democratie’ en
‘rechtstaat’. De markt zorgt wel voor een evenwicht in wat mensen nodig hebben, de invisible
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hand van Adam Smith is alomtegenwoordig. Maar in hoeverre is de markt vrij en zijn er delen
die niet vrij zijn en zo ja, waarom niet? Een nadere beschouwing leert dat de ‘vrije markt’
slechts een theoretisch concept is. Des te onbelangrijker een goed/dienst is des te vrijer de
markt, des te belangrijker een goed/dienst is des te meer regulatie. De handel in
ansichtkaarten is nagenoeg geheel vrij, de energiemarkt niet. Hetzelfde geldt voor het
‘democratisch proces’. Des te belangrijker een onderwerp is des te minder inspraak wordt er
gezocht bij de bevolking. Wij mogen vrij kiezen wie ons vertegenwoordigt in de
gemeenteraad maar niet of wij deel willen uitmaken van de EU. Wij leven in een rechtstaat
voorzover de regering niet een noodtoestand afkondigt en nog steeds geldt dat recht hebben
geheel iets anders is dan recht krijgen. De Staat kan bovenstaande zaken afdwingen aangezien
zij het geweldsmonopolie (politie/leger) tot haar beschikking heeft.
De key-sectors van een maatschappij zijn o.a. Geld, Energie, Voedsel, Water, Veiligheid
(geweldsmonopolie politie/leger), Informatie (censuur) en Infrastructuur. Deze sectoren
zijn/worden het meest gereguleerd en zeker indien de ‘shit hits the fan’. Zo is de bail-out van
Fortis/ABN-AMRO door Wouter Bos formeel juridisch niet juist. Bos had namelijk eerst het
parlement om toestemming tot nationalisatie moeten vragen. De huidige mondiale situatie is
bijzonder zorgelijk te noemen en wordt gekenmerkt door overbevolking, energieschaarste en
voedseltekorten; de druk op de beschikbare resources wordt steeds groter. We kunnen gerust
aannemen dat er fikse regulatie komt m.b.t. kapitaal (uw geld, pensioenfondsen, currency
controls), aandelen in energiesectoren, aandelen in goud/zilver-mijnen, voedselverwerkende
industrie en landbouw, dwingend waterbeheer, rationering resources e.d. Een terugkeer naar
de goudstandaard, of tenminste een geldsysteem gedekt door een commodity, acht ik
onvermijdelijk.
3-Geld, Waarde en Eigendom
Sinds 1972 heeft de wereld de goudstandaard verlaten en werd het fiatgeld-regime ingevoerd.
De Centrale Banken werden toen de hoeders van ‘eerlijke waarde in transacties’. Dit moest
wel omdat fiatgeld geen onderliggende commodity heeft. Fiatgeld is domweg geloofsgeld.
Vanaf toen ging het mis met de huidige problemen tot gevolg. De Centrale Banken zijn nooit
eerlijk, transparant en open geweest, de kapitaalmarkten/ banken zijn niet open, transparant en
eerlijk, de regeringen zijn eveneens nooit open, transparant en eerlijk naar het volk. Het hele
sociale systeem (inbegrepen de financiële sector) is momenteel in een eerlijkheids- en
vertrouwenscrisis. Door de ongebreidelde geldgroei de afgelopen 30 jaar is de hoeveelheid
gecreëerd geld compleet losgemaakt van de hoeveelheid goederen/diensten die er tegenover
staan. Zeer belangrijk in deze is tevens het begrip ‘eigendom’. De Euro is niet van u, de Euro
is en blijft eigendom van de ECB. De waarde die de Euro vertegenwoordigt is wel van u.
Maar aangezien u geen eigenaar bent van de Euro heeft u geen invloed op de waarde en
zodoende bent u overgeleverd aan de goede zorgen van Wellink en Trichet. Hoe en waar kan
men trouwens solliciteren voor de functie van Bankpresident? De Nederlandse Bank is een
N.V. Wie is de eigenaar van de aandelen? Hoeveel goud heeft de DNB werkelijk in bezit, is
er uitgeleend, geswapt, verkocht? Wie is de eigenaar van het goud van de DNB; het volk, de
DNB N.V, de ECB??? Conclusie: door de ongebreidelde geldgroei heeft het huidige fiatgeld
elke relatie (eerlijkheid en vertrouwen) met de reële waarde van de onderliggende
goederen/diensten verloren, waarbij u niet eens eigenaar bent van uw geld. Goederen/diensten
(zoals goud/zilver/piano/grond/kennis) die u bezit zijn daarentegen onvervreemdbaar
eigendom van u. U bent de baas over de waarde die u aan deze items toekent, u mag ermee
doen wat u wilt. Om te leven hebt u goederen/diensten nodig, geen geld. Het gevleugelde
woord tegenwoordig is ‘inflatie’. Het hangt er natuurlijk vanaf waarin u ‘inflatie’ uitdrukt. In
termen van goud/olie/grond is er sprake van deflatie. U heeft nu minder muntjes goud/barrels
olie/hectares grond nodig om een huis te kopen dan enkele jaren geleden. In Euro-termen zijn
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de huizen natuurlijk wel duurder geworden wegens de enorme geldgroei waardoor de waarde
van de euro flink verdund blijft.
Ook kunt u waarde uitdrukken in energietermen. Goederen en het leveren van diensten kosten
immers energie, kosten dus voedsel, KwH elektriciteit, liters olie, kolen, gas e.d. Energie kan
niet gemaakt of vernietigd worden, energie is alleen omzetbaar in andere energie. Energie
dwingt keihard eerlijkheid af. De waarde van een goed (bv auto) kan men uitdrukken in goud,
euro’s, m2 grond maar ook in Joules of BTU’s. Uiteindelijk is waarde uitdrukken in
energietermen m.i. het meest fundamenteel om de waarde van een goed/dienst in uit te
drukken. Hoeveel Joules heeft u op uw bankrekening staan?
4-Energie en samenleving
Onze westerse maatschappij wordt helemaal aangedreven door fossiele brandstoffen.
Eigenlijk zijn kolen, gas, olie omgezette zonne-energie uit prehistorische tijden. Deze zijn
echter in beperkte hoeveelheden aanwezig en momenteel is de helft van deze erfenis op. Om
te groeien hebt je echter steeds meer energie nodig en de peak is bereikt. De mondiale
economische groei begint nu reeds te stagneren. Nog één à twee jaar en dan zullen we een
flinke, permanente, mondiale economische krimp gaan ervaren. Geen energie, geen economie.
Momenteel herbergt de aarde zo’n 6,5 miljard mensen die allemaal voedsel, huisvesting,
computers, auto’s e.d. nodig hebben of wensen. De aarde kent echter een keiharde maximale
productiecapaciteit (met name voedsel) die eigenlijk al overschreden is, de aarde is een grote
petrischaal. We zullen dus alles eerlijker moeten gaan delen met elkaar. Welnu dit gaat niet
gebeuren omdat ‘onze’ stam (westerse samenleving) zich inherent beter acht dan de andere
stammen (Rusland, China, India etc.). De andere stammen vinden zichzelf natuurlijk inherent
beter dan onze stam als het op overleven aankomt. Helaas bevinden zich de key-assets die wij
nodig hebben (olie, gas, kolen) op het territorium van die andere stammen. Dit zal uitmonden
in resource-wars; gewoon halen wat nodig is. Resource wars zijn een consistent patroon in de
geschiedenis van de mensheid. Nu reeds komt de relatie EU-Rusland steeds meer onder druk
te staan; Rusland heeft hun olie/gas immers ook nodig voor hun eigen stam. De EU is
momenteel voor 40% afhankelijk voor energie uit Rusland. Wat zal er gebeuren als Rusland
de olie/gas-kraan even dichtknijpt? Oorlog met Rusland zie ik als onvermijdelijk tenzij wij in
no-time onze samenleving nagenoeg geheel kunnen laten draaien op alternatieve
energiebronnen. Bedenk dat alternatieve energiebronnen (zonnepanelen, windmolens e.d.)
alleen gemaakt kunnen worden met gebruikmaking van fossiele energie (olie, kolen, gas).
Eigenlijk zou de Nederlandse regering alles op alles dienen te zetten om dit te verwezenlijken,
zeker nu wij nog maar 10 jaar eigen aardgas hebben. Maar dit zal niet gebeuren in ons
poldermodel waarbij ook andere belangen dan het volksbelang gediend worden en Nederland
verworden is tot een provincie in de EU.
Oorlog en/of burgeroorlog voeren wil niemand dus wordt er geprobeerd dit te voorkomen. In
dit stadium bevinden wij ons nu.
5-Heeft ons fiatgeld toekomst?
Het fiatgeld in de huidige vorm heeft zijn tijd gehad en er wordt koortsachtig gezocht naar een
acceptabele (tussen)oplossing voor alle partijen. Wellicht dat de invoering van enkele
moneyblocks wordt versneld, de Amero, UGC, Asian Currency, African Currency e.d.. De
Euro is het eerste moneyblock en de Amero en de Unified Gulf Currency zitten in de pipeline.
Bedenk dat het in essentie gaat om eerlijkheid in het ruilen van waarden met elkaar en als de
Staat/Centrale Bank niet zorgt voor eerlijk geld dan doen we het zelf. We maken onze eigen
gelden oftewel private monies. Dankzij de computertechnologie en Internet meteen
toepasbaar. Zo kunt u bij Goldmoney.com en bij Liberty Dollar fysiek goud/zilver kopen en
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dit, digitaal of fysiek, overboeken naar een ander. Simpelweg een hoeveelheid fysiek
goud/zilver in de kluis digitaliseren en vervolgens elkaar hiermee betalen. De mondiale
bancaire infrastructuur is reeds zeer goed uitgelegd kan stante pede omgezet worden om
elkaar te betalen met grammen goud/zilver zoals bij Goldmoney.com of eenvoudigweg door
pinbetalingen verrichten met (micro)grammen goud/zilver bij de supermarkt. Hoeveel
grammen goud/zilver heeft u op uw bankrekening staan? Private monies maken de Centrale
Banken overbodig wat zij waarschijnlijk niet prettig zullen vinden; het wordt te eerlijk en
macht delen/afstaan is ook al zoiets. Het enige moment waarop wij momenteel echt alleen
Euro’s nodig hebben is als wij de belasting moeten betalen. Alleen dan, omdat de overheid
(nog) slechts de Euro accepteert.
6-Toekomsvisie
Er komen verschillende grote problemen op de wereld af. De belangrijkste zijn
overbevolking, energy-crunch, voedseltekorten en hyperinflatie. Wellicht verergerd door de
niet te stoppen klimaatverandering. Hierdoor zal de globale economie grotendeels instorten en
zal de locale economische bedrijvigheid weer opbloeien; lokaal in de zin van land, provincie,
dorp en stad. Deze transitie gaat niet zonder slag of stoot.
Wij zijn aan het einde gekomen van een seculiere inflatoire wave die rond 1900 begonnen is
(zie Hawkett Fischer, The Great Wave, 1996). De geschiedenis leert ons dat elke inflatoire
wave eindigt in een crisis. De oorzaak van inflatie kan gezocht worden in een toename van de
bevolking welke druk legt op de beschikbare resources waardoor, bij een bevolkingsgroei, de
resources schaarser worden. Bijgevolg een prijsstijging genererend. Het einde van de wave
heeft steevast de volgende kenmerken: Zeer snelle en grote prijsfluctuaties, toenemende
verarming van grote delen van de bevolking, toename criminaliteit, agressie en corruptie,
toename spanningen tussen bevolkingsgroepen, toename overlevingsstress van de bevolking
en steeds groter wordende inkomensongelijkheid van de bevolking (steenrijk óf arm).
Uiteindelijk volgt er een die-off van een groot deel van de bevolking! Nadat de
bevolkingsdruk is afgenomen volgt er een periode van deflatie en stijging van het reële
inkomen voor de resterende bevolking. Het enige, maar cruciale verschil, tussen de huidige
wave met de voorgaande waves is de schaal. Wij leven in een globaal economisch systeem en
als dit crasht zijn de gevolgen óók globaal. Op basis van het voorafgaande zal er eerst een
situatie van hyper-inflatie ontstaan met wereldwijde (burger)oorlogen, uitmondend in een
fikse die-off van ongeveer 3 miljard mensen. Zo zal het Westen oorlogvoeren om de laatste
reserves fossiele brandstoffen te bemachtigen. Door, de reeds in gang gezette hyperinflatie,
zal er een significante daling van de koopkracht (verarming) van de bevolking plaatsvinden
alsmede neemt de corruptie, agressie en criminaliteit toe. De spanningen tussen de diverse
bevolkingsgroepen zal toenemen (allochtoon vs autochtoon/ have’s vs have-nots). De Staat
blijkt niet capabel te zijn om de komende economische downturn af te weren, de Staat kan
alleen geld herverdelen. De spanningen tussen burgers en Staat zal toenemen. De toenemende
desintegratie van de samenleving zal ws uitmonden in de vorming van een politiestaat.
Bovenstaande fenomenen zullen wij wereldwijd te zien krijgen. Misschien is verhuizen naar
Tasmanië wel het beste.
Zeker krijgen we een grote die-off. De aarde kan maximaal ongeveer 3 miljard mensen
voeden met sustainable landbouw. De huidige industriële landbouw (o.b.v. kunstmest,
machines, scheepvaart) zal voor de meeste ontwikkelingslanden te duur blijken te zijn.
Concreet zie ik de komende jaren: oorlog met Rusland, oorlog in het Midden-Oosten, oorlog
in sommige delen van Afrika waar er resources zijn, oorlog met China, grote
vluchtelingenstromen vanuit/in Afrika, voormalig Oostblok, Zuid-Amerika en Mexico.
Kortom wereldwijde (burger)oorlogen en massa’s displaced people.
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Zodra de eerste miljarden mensen daadwerkelijk gesneuveld zijn zal de situatie verbeteren.
Hoe het Nederland zal vergaan kan ik in het geheel niet beoordelen maar dat Nederland
ongeschonden uit de transitie komt acht ik onwaarschijnlijk. Reeds 5 jaar zijn de eerste
mondiale resourcewars aan de gang en ze komen steeds dichter bij onze grens. Rond 2010
gaat de ellende ws pas echt beginnen omdat dan het huidige energie-plateau
(energieproduktie=energiegebruik) overgaat in een niet te stoppen energie-krimp
(energieproduktie<energiegebruik). Lees zeker de analyses van Samsam Bahktiari en Richard
Duncan betreffende de komende energie-crunch. Nogmaals, de Staat kan veel ellende
voorkomen indien er nu een nationaal alternatief energieplan wordt uitgevoerd.
7-Wat te doen?
Als eerste wens ik het begrip ‘relatieve rijkdom’ te introduceren in tegenstelling tot het begrip
‘absolute rijkdom’. Wij vergelijken steevast onze rijkdom met andermans rijkdom. Met name
met de allerrijksten en zaken die buiten ons bereik liggen; had ik maar zoveel geld als Bill
Gates, won ik maar de Lotto-jackpot etc. Het kernpunt is dat deze waardebepaling elke vorm
van localiteit mist, het is een abstract begrip. Wij zijn tenslotte niet zó rijk en worden dat ook
nooit, het is vergelijkende absolute rijkdom. Wij wonen echter in een stad/dorp en hier kopen
en gebruiken wij de resources die wij nodig hebben om te leven; een huis, water, stroom,
voedsel…. Indien u een beetje meer rijkdom heeft dan uw buurman dan heeft u net iets meer
toegang tot deze beschikbare resources. In vergelijking met Bill Gates bent u nog steeds een
arme sloeber maar in relatie tot uw buurman bent u al een stuk rijker. Dit noem ik ‘relatieve
rijkdom’. Het gaat er niet om, om multi-miljonair te worden maar om net iets meer rijkdom
(ruilmiddelen/goederen) te hebben dan uw directe omgeving, zodat u meer toegang heeft tot
noodzakelijke resources. Tot slot dient u het begrip ‘rijkdom’ niet slechts in financiële termen
te zien. Rijkdom is ook, altijd elektriciteit hebben, altijd drinkwater, voedsel, huisvesting en
warmte tot uw beschikking te hebben alsmede een goede naam hebben, als eerlijk en
betrouwbaar bekend staan. De afgelopen 40 jaar zijn wij getraind om te denken in fiatgelden
en absolute rijkdom. Nu de waarde van alle fiatgelden als sneeuw voor zon verdwijnt is het
tijd om dit paradigma te verlaten. Het is m.i. zinvol om het meeste van uw (spaar)gelden om
te zetten in goederen welke langdurig rendement leveren én waarover u onvervreemdbare
eigendomsrechten kunt laten gelden. Derhalve mijn advies om zonnepanelen,
(landbouw)grond, aardwarmte, goud/zilver e.d. aan te schaffen. Indien u dan nog veel
fiatgelden over heeft dan kunt u wellicht participeren in locale initiatieven zoals een locaal
windenergie-project of een participatie kopen bij een (startende) bio-boer. Hierin participaties
nemen geeft u eveneens onvervreemdbare eigendomsrechten. Deze acties brengen u niet in de
Fortune 500 maar u hebt wel altijd elektriciteit, voedsel, warmte en ruilmiddelen tot uw
beschikking. Goederen en diensten hebt u nodig, niet een vette spaarrekening. Uiteindelijk
verkrijgt u meer onafhankelijkheid en deze onafhankelijkheid geeft een dusdanig groot
positief gevoel dat moeilijk in woorden te vatten is. Het geeft u rust, zelfvertrouwen en
vrijheid.
Helaas geldt voor alle fysieke goederen, zij het goud/zilver, zonnepanelen, grond enz., het
adagio ‘die het eerst komt, die het eerst maalt’. Wacht niet te lang met het nemen van enkele
besluiten nu uw geld nog enige koopkracht heeft en er nog net genoeg fossiele energie is. De
tijd begint te dringen, zeker voor de koopkracht van uw fiatgelden.
MH
Further reading: slechts enkele links, m.i. generen deze wel enige onderbouwing.
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http://www.dailyreckoning.co.uk/economic-forecasts/dr-ali-morteza-samsam-bakhtiari-andthe-four-phases-of-transition.html
http://dieoff.org/
http://www.echtgeld.nl/Link_Waarom_Zilver.html
http://www.lifeaftertheoilcrash.net/Index.html
http://www.foreignaffairs.org/20070501faessay86308/benn-steil/the-end-of-nationalcurrency.html (zie zeker pg 5)
http://www.echtgeld.nl/link_nieuws_achtergronden.html (links rechterzijde)
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/019512121X/qid=1133038907/sr=18/ref=sr_1_2_8/026-0538667-3226008
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/052138673X/qid=1133038819/sr=21/ref=sr_2_3_1/026-0538667-3226008
http://www.globalresearch.ca/
http://www.echtgeld.nl/link_nieuws_achtergronden_Duncan_2007.html (Duncan Olduvai
Theory 2007 update)
http://www.amazon.co.uk/Limits-Growth-30-YearUpdate/dp/193149858X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1223653155&sr=8-2
http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/40004334/media/40062354/?bw=bb&
player=wmp&media=40062354&refernr=&hostname=www&portalid=programmasites&x=5
3&y=10
http://www.theoildrum.com/
http://peswiki.com/energy/Main_Page
http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY&feature=related
http://video.google.nl/videoplay?docid=1656880303867390173&ei=ZnjvSLKYGoewiAKq4qXgDg&q=aaron+russo+freedom+to+fa
scism
http://www.youtube.com/watch?v=OnwLgrSJZKs
http://video.google.nl/videoplay?docid=515319560256183936&ei=3HjvSMOCFYmuiAKwjtjsDg&q=money+masters
http://www.bol.com/nl/p/boeken-engels/the-black-swan/1001004002998159/index.html

6

