
Spreiding van asielzoeker en migranten? Fluitje van een cent. 

Maar wie durft het benoemen? 
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De SDN-redactie stelt iedereen dezelfde twee vragen: Waar komen toch al die miljarden vandaan? 
En daaraan gekoppeld: Moeten wij dan rente gaan betalen, over geld dat door onszelf gemaakt is? 

 
Geert Mak gaf als eerste een verstandige 
visie op het migratieprobleem. Compliment 
Geert Mak. Nu nog de andere media en 
volgzame politici! Turkije speelt een 
schitterend chantagespel om als 
islamitische staat met de Sharia als 
rechtsstructuur lid te worden van de EU. 
Dat wordt met vrij reizen in het 
Schengengebied een geweldige optie voor 
werken in de EU voor werknemer uit 
Turkije. Dit met alle voorzieningen die in de 

EU gelden, zoals kinderbijslag minimumloon enz. De integratie van de westerse en  islamitische 
culturen komt daarmee in versnelling.  
 
Maar het is overigens dood- en doodstil m.b.t. de geldpolitiek waarvoor Ons Geld een 
rondetafelgesprek heeft afgedwongen van de Tweede Kamer. Het is en blijft merkwaardig stil 
gezien over het ultieme belang van alle Nederlanders die met hun inkomen pensioen en uitkering 
voor 100 procent afhankelijk zijn.  
 
Het debat zal gaan op 16 maart. Ik adviseer iedereen om de motie van Arnold Merkies te bekijken 
op www.sdnl.nl/motie-merkies.htm. Daarin ziet u zowel de opstelling van de motie voor Arnold 
Merkies, als de uitzending van Tegenlicht naast het Rondetafelgesprek van de stichting “Ons Geld”.  
 
Verder het klemmend advies aan premier Rutte om de geldschepping van de ECB om te buigen 
naar het “Marshalplan” voor investering in nieuwe dorpen en steden in veilige bieden, incl. Turkije 
en Griekenland. Dit in het eigen belang van alle EU-lidstaten voor export en werkgelegenheid met 
afbetaling van de staatsschuld. Dit eventueel aanvullend op  de QE voor het opkopen van inmiddels 
waardeloze obligaties van staten, provincies, banken en pensioenfondsen.  

 

Van Frits Veerman (Klokkenluider van de atoomspionage van Abdul Khan) en zijn eis om 

alle hypotheekrente terug te laten betalen 

Vannacht heb ik nog eens wat films bekeken over 'ons geld'. Als 95 procent van al het 

geld virtueel is en de banken een boekhoudkundige truc uithalen bij toekenning van een 

lening, dan neem ik aan dat het zo is. Dan zijn de contracten met de banken volgens 

mij niet rechtsgeldig, want er staat niets in deze contracten dat er 'virtueel geld' is 

verstrekt, voor een hypotheek bijvoorbeeld? Wat leen ik dan, als het hypotheekgeld 

niet bestaat en ik daarvoor ook nog rente betaal? Groet Frits. 
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Heel goed Frits. Dat lost alle onderwaterproblemen voor de woningmarkt gelijk op. De 

pleuris breekt dan wel uit. Niet alleen in Nederland maar in de hele westerse wereld. 

Ook de Grieken zullen er oren naar hebben. Gisteren werd bekend dat er 50.000 

nieuwe woningen moeten worden gebouwd wat 5 miljard euro gaat kosten. Ook daarover 

is nog niet duidelijk hoe die gefinancierd worden. Dit staat in contrast met de motie 

die Kuzu en Öztürk hebben ingediend over de leegstand van 189.000 woningen in 

Nederland die a la minute kunnen worden benut om de AZC’s met ca. 13.000 

statushouders, gespreid en zonder voorkeursregeling leeg te laten stromen; en die dan 

weer beschikbaar kunnen komen voor de nieuwe golf van vluchtelingen. Ik hoorde iets 

van ca. 8000 personen. Dan zijn en nog ca. 5000 plekken over. 

M.b.t het huisvesten van statushouders wijs ik u op de afwijzing van de Motie Kuzu. 

Pas wanneer de burger inspraak krijgt in het Vragenuurtje zullen onderwerpen als die 

van de geldpolitiek pregnant op de politieke agenda komen. Dat wordt democratische 

innovatie. 

 

Stemgedrag van het parlement over de motie Kuzu (groen is gesteund, rood is afgewezen. 

VVD, PvdA, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, SGP, 50Plus, Bontes, Houwers, Klein, van Vliet 

SP, GroenLinks, Partij v/d Dieren, Kuzu 

De heren Kuzu en Öztürk heb ik uitgenodigd om bij mij thuis eens te komen overleggen 

over hoe te handelen. De motie die zij indienden is overigens weggestemd door de 

coalitie (rood) en nog wat partijen die allemaal het goed vinden dat de vluchtelingen en 

migranten in de regen en kou mogen doodvriezen. Je reinste christendom. Of niet 

soms? Wat verschilt dat met de terreur van IS? 

Ik heb nog ‘n vraag over het geldsysteem. Het maakt uit wie het geld maakt en tegen 

welke condities. Zie www.sdnl.nl/geldschepping.htm. De 

wijsgeer Aristoteles waarschuwde daar al voor 2400 jaar geleden. Bij de Islam is de 

rente verboden, net als tot enkele eeuwen terug ook bij de christelijke kerk.         
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Mijn vraag is: hoeveel geld is er echt uitgeleend door de banken en hoeveel is daarvan 

gecreëerd met geldschepping voor bedrijven, hypotheken of kredieten? Is die 

uitgeleende som geld van ca. 980 miljard euro rentedragend? Tegen gemiddeld welk 

percentage? Hoeveel rente betalen de banken effectief voor dat deel wat zij echt van 

spaarders of beleggers hebben geleend? Het verschil moet indrukwekkend zijn. Wie 

helpt mij dat uit te zoeken? 

Een ander aspect is dat Turkije nu drie miljard euro toegezegd heeft gekregen (wie 

betaalt dat en hoe snel?). Maar met deze fooi zal de EU de stroom asielzoekers en 

migranten (is niet hetzelfde) niet kunnen stoppen zonder dat in Turkije en andere 

landen in de regio geen goede huisvesting wordt gebouwd en werkgelegenheid gecreëerd 

om de mensen daar te houden. Wanneer Mario Draghi van de ECB twee maanden niet 

waardeloze obligaties van banken, overheden en pensioenfonds gaat opkopen, maar de 

geldschepping van 120 miljard euro gaat investeren in de regionale opbouw van nieuwe 

dorpen en steden aldaar, dat dan de stroom migranten vrijwel direct zal stoppen. Dit 

mede omdat de moslims toch niet graag naar landen willen waar men varkensvlees eet, 

homo's met elkaar kunnen trouwen, het er wemelt ongelovigen en atheïsten. Kortom stel 

eens wat vragen aan wat politici hierover die de motie-Kuzu hebben weggestemd in de 

Kamer. 

DNB LEGT UIT WAAR GELD VANDAAN KOMT… 
EINDELIJK. 

Na het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het creëren 

van nieuw geld is het weer doodstil in de media en in de Kamer 

Het vervolg zal zijn het parlementaire debat op 16 maart 2016. 

Maar ik heb weinig vertrouwen in een democratische evaluatie die 

niet gestuurd is door partijpolitieke belangen op de achtergrond 
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