
Wil je weten hoe geld in elkaar steekt? 
 

 
 

Op 13 april 2022 werd in het journaal gemeld dat er een probleem voor de begroting is van 
meer dan 10 miljard euro. De minister van Financiën gaat goed op de centen passen. Hoe is 
niet gezegd, en een oplossing werd ook niet aangedragen. Iedereen weet dat in drie jaar tijd 
ca. 27 procent inflatie is ontstaan. Waardoor is ook niet gemeld, anders dan door de oorlog in 
Oekraïne die markten verstoord zou hebben. Dat is zeker waar, maar er zijn natuurlijk altijd 
profiteurs van een crisis. De grootste profiteur is de Staat der Nederlanden die in het belang 
van het grootbedrijf honderdduizenden kleine bedrijven actief het faillissement injaagt. De 
economische groei van het grootbedrijf profiteert van deze koude sanering bij het komend 
herstel met de bedrijfsomzet van het kleinbedrijf dat kapot ging en gaat. Zie de mail-blokkade 
van DNB-woordvoerders. 
 
Sigrid Kaag weet net als alle journalisten en politici dat de inflatie een gigantische opbrengt 
oplevert met de koopkrachtdaling van ca. 27 procent van de staatschuld van ca. 518 miljard 
euro; ofwel maximaal met ca. 140 miljard euro of een gedeelte daarvan. Wanneer met 
behoud van de staatsschuld binnen de norm van het verdrag van Maastricht, kan bij het 
aanvullen van het tekort aan financiële middelen met een lening (schenking) van de ECB 
genoeg geld beschikbaar komen om een reeks problemen op te ruimen. Vandaar mijn 
onbeantwoorde vragen aan Klaas Knot van de Nederlandsche Bank NV die daarvoor 
wegduikt; want belangen op de achtergrond.  
 
Bovendien hebben sommige personeelsleden van DNB waarschijnlijk in opdracht van Klaas 
Knot het mailadres geblokkeerd. Wat aantoont dat men bij DNB niet geïnteresseerd is in een 
echte oplossing van de economische ontwrichting waar ‘n deel van de bevolking onder lijdt. 
Lees dus de bijlagen en stel ongewenste vragen aan media, politici en ambtenaren. 
 

Is er een oplossing voor dit gigantische probleem? Natuurlijk, maar is ongewenst. Zie: 
www.sdnl.nl/pdf/wat-kan-er-beter.pdf  

 

https://www.sdnl.nl/pdf/blokkade-van-mail-dnb.pdf
https://www.sdnl.nl/steve-keen-jubeljaar.htm
https://www.sdnl.nl/pdf/vragen-over-dnb-van-smolders-en-van-haga-dnb.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/vragen-over-dnb-van-smolders-en-van-haga-dnb.pdf
https://www.sdnl.nl/media.htm
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden
https://www.sdnl.nl/pdf/woordvoerders-van-ministeries.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/wat-kan-er-beter.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zIapopmw-BM


 
 
Op 10 april 2022 stond het journaal bol van de tegenvallers van de overheid met vele 
miljarden. Maar dit zonder een oplossing voor het  probleem te presenteren. Het is kommer 
en kwel, terwijl iedereen in de politiek en in de media niet durft vragen naar wat inflatie ook 
als positieve ontwikkeling biedt, die de schulden van de overheid met miljarden laat 
wegsmelten met ook ca. 27 procent in drie jaar tijd. Daartegenover smelt de koopkracht ook 
weg met 27 procent van de besparingen van alle burgers met een positief saldo bij de bank. 
Alleen de eigenaren van vastgoed hebben daar, gezien de stijging van de huizenprijzen, 
weinig tot geen last van. De armen worden in elk geval armer, doordat niemand protesteert 
tegen het verdwijnen van gespaarde koopkracht. Terwijl iedereen in de media en de politiek 
altijd en massaal heisa maakt van een voorgestelde huur- of belastingverhoging van bijv. 11 
procent, waarbij alle kranten en omroepen namens de onnozele burger steen en been klagen 
over wat er gebeurt met het besteedbaar inkomen en ons spaargeld door prijsverhogingen.  
 
Ik ben benieuwd of de huren met 11 procent gaan stijgen. Vermoedelijk, bijna onvermijdelijk, 
stijgt de schadeloosstelling van Kamerleden, ministers en staatssecretarissen, 
hoofdredacteuren en topambtenaren. Dat kan contractueel zomaar, en zonder protest tegen 
een zogenaamde  pseudo-belasting van 11 procent die inflatie feitelijk is. Want geld is het 
cruciale instrument van de overheid in de financiële bloedsomloop van de economie. Wie 
stelt nu eens vragen over het geldsysteem waar zoveel ellende door ontstaat. Vragen? Geen 
vragen? En nog steeds geen vragen die er toe doen? Waar zijn de helden gebleven van na 
Floris de Vijfde? Zie de blokkade van onze informatie door de woordvoerders van De 
Nederlandsche bank NV: www.sdnl.nl/pdf/blokkade-van-mail-dnb.pdf.   
 
Lees de brief die ik schreef aan Hans Smolders en Wybren van Haga: 
www.sdnl.nl/pdf/vragen-over-dnb-van-smolders-en-van-haga.pdf. De Nederlandsche Bank 
NV is een belangenbehartiger van het bankwezen en niet van de burger. De armen zijn altijd 
het haasje in overheidsbeleid. Zie het Ronde Tafelgesprek over het geldstelsel in de Tweede 
Kamer. Luister naar de inleiding over de verantwoordelijkheid voor ons geld en geldstelsel. 
Pas na twee eeuwen werd voor het eerst in het Nederlandse parlement het geldsysteem 
besproken. In het Britse parlement na 170 jaar: 
https://www.youtube.com/watch?v=EBSlSUIT-KM.  
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