
Arend Lammertink <lamare@gmail.com>

De essentie van ons financiële systeem

Arend Lammertink <lamare@gmail.com> Wed, Jan 20, 2010 at 3:48 PM
To: De voorzitter van Tweede Kamer der Staten Generaal <voorzitter@tweedekamer.nl>

Geachte voorzitter,

Hierbij wijs ik u graag op het aangehechte artikel dat ik op internet tegen kwam. In dit artikel
wordt in enkele zinnen duidelijk gemaakt hoe ons financiële systeem in essentie in elkaar zit en
wat de kern van het probleem daarmee is, aan de hand van een sprekend voorbeeld, een
pokerspel:

"Jij (de centrale bank) nodigt op een avond (bijv. op 23 dec. 1913) 5 mensen (alle mensen van de wereld) uit om te

komen pokeren. Er wordt gespeeld om fiches die jij gemaakt hebt. Je speelt zelf niet mee.

Je LEENT iedere speler 10 fiches, in totaal dus 50, die je aan het eind van het spel terug moet hebben. En je vraagt 10%

rente. Je moet aan het eind van het spel dus 55 fiches terugkrijgen……

Het spel begint. De één wint wat, de ander verliest wat. Degene die wint, mag zijn winst behouden, zolang hij zijn schuld

(11 fiches) maar terugbetaalt aan het eind van het spel. Dat houdt dus in dat een ander (die verloren heeft) zijn schuld

niet kan aflossen. Als je één hele goeie speler hebt, die alles wint, dan is hij de enige die aan het eind van het spel de

fiches kan terugbetalen.

Jij blijft de eigenaar van de 50 fiches + de rente. In totaal dus 55 fiches. Meer dus dan er überhaupt bestaan."

Ik verzoek u daarom van dit artikel kennis te nemen en desgewenst mee te nemen bij uw
beraadslagingen.

Met vriendelijke groet,

Ir. Arend Lammertink,
Schoolstraat 107,
7471 WV Goor.
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