
Gelddebat komt op stoom!
Het maatschappelijk gesprek over het geldsysteem komt op gang.
Uiteraard mengt Stichting Ons Geld zich volop in de discussie. In deze
nieuwsbrief een overzicht van activiteiten en gebeurtenissen met
betrekking tot geldhervorming.

WRR onderzoek “Geldschepping”
Als gevolg van burgerinitiatief Ons Geld laat de regering het thema “geldcreatie
weer in publieke handen” nader onderzoeken. Dat onderzoek heeft ze bij de WRR
neergelegd (TK 32 013 nr. 135 p. 22). De WRR is inmiddels met de voorbereidingen
begonnen. Het projectteam is samengesteld onder voorzitterschap van Casper de
Vries, hoogleraar monetaire economie te Rotterdam. De WRR zal dit onderzoek
doen op basis van wetenschappelijke literatuur, inzichten uit het buitenland en
gesprekken met maatschappelijke partijen, de financiële sector en de wetenschap.
Ons Geld is uitgenodigd om nadere toelichting te geven.
 
Documentatie van het burgerinitiatief is hier na te lezen:
http://burgerinitiatiefonsgeld.nu/

Conferentie "Reinvent Money"
De 3e jaargang van de populaire conferentie Reinvent Money wordt dit jaar mede-
georganiseerd door Ons Geld. Grote relevante namen zullen spreken en
discussiëren zoals Michael Kumhof (hedendaagse grondlegger van het Ons Geld
gedachtegoed), Arnoud Boot (onderdeel van WRR, zie boven) en o.a. Stephanie
Kelton (adviseuse Bernie Sanders). Veel politici zijn uitgenodigd om te komen, en u
ook! U mag gratis bezoeken (en de prijs achteraf bepalen).
 
Onderwerpen:
1. Wat is de rol van (centrale) banken in het digitale tijdperk?
2. Is de Euro een abominabele munt?
3. Heeft geld van de toekomst natiestaten nodig?
 
14 oktober, 16:00-19:00, @TU Delft (Aula Auditorium)

In de NRC van 16 september schrijven de heren Dr.
Rolf Schöndorff en Ewoud Jansen dat geldschepping

Kloppen economieboeken?
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door private banken keurig in economieboeken wordt
uitgelegd en dat Ons Geld teamlid George van Houts
“de grootst mogelijke onzin” vertelt. Wie heeft
gelijk?
 
De Britse professor Richard Werner heeft zeer
uitgebreide wetenschappelijke analyses gemaakt
van economieboeken. In de artikelen ‘Can banks
individually create money out of nothing - The
theories and the empirical evidence’ en ‘A lost
century in economics: Three theories of banking and
the conclusive evidence’ toont Werner aan dat veel
van de hedendaagse economieboeken niet kloppen.
Bovendien stelde de Bank of England vorig jaar in
een artikel: “rather than banks lending out deposits
that are placed with them, the act of lending creates
deposits — the reverse of the sequence typically
described in textbooks.” Tot slot, ook de Britse
economen Ann Pettifor en Douglas Coe stellen in een
rapport “Let us be clear here: this is not a failure of
some textbooks; it is a failure of virtually all
textbooks”.

Echter, er zijn zeker ook economieboeken die
geldschepping goed uitleggen. Het door van Houts
genoemde standaardwerk van Heertje beschrijft
geldschepping correct en was dus een slecht
voorbeeld. Toch zijn vele economische leerboeken en
macro-economische modellen nog steeds gebaseerd
op de aanname dat banken intermediair zijn of geld
vermenigvuldigen. Economen als Schöndorff en
Jansen zouden recente wetenschappelijke literatuur
moeten lezen. Goede wetenschappers bouwen voort
op recent onderzoek zoals dat van Werner of
weerleggen het. Dat zouden de heren Schöndorff en
Jansen toch moeten weten!

Eind september vindt in Chicago de 12e conferentie
plaats over geldhervorming, georganiseerd door het
American Monetary Institute (AMI). Op eerdere
edities kwamen grote namen in de beweging voor
geldhervorming hier bijeen, om de laatste inzichten
te bespreken. Ook Ons Geld-lid Edgar Wortmann
heeft de conferentie eerder bezocht. Dit jaar gaat hij
erheen om de ontwikkelingen in Nederland toe te
lichten. Theaterstuk ‘Door de bank genomen’,
burgerinitiatief Ons Geld en het komende WRR-
onderzoek naar geldschepping, hebben internationaal
de aandacht getrokken. Omdat dit zich in het
Nederlands voltrok, heeft men internationaal echter
niet alles kunnen meebeleven. Edgar gaat ze nu dan
ook bijpraten. Later dit jaar is Ons Geld zelf gastheer
voor een internationale groep geldhervormers in Den
Haag.

Conferentie American
Monetary Institute



Bioscooppremière De verleiders - Door de bank
genomen
Dé theaterhit DE VERLEIDERS: 'Door de Bank Genomen' met onder andere Pierre
Bokma en acteur en scenarist George van Houts, speelde afgelopen zomer 2016 de
laatste voorstellingen. Maar niet getreurd voor wie het nog niet heeft gezien. Op
woensdag 28 september gaat het stuk in bioscoop CineMec Utrecht in première.
Daarmee brengt CineMec in samenwerking met Bos Theaterproducties voor het
eerst Nederlands toneel in de bioscoop. De première wordt omlijst door live
interviews met genodigden en acteurs onder wie Ons Geld initiefnemer Luuk de
Waal Malefijt.

Woensdag 28 september
Première van de film De Verleiders - Door de bank
genomen, CineMec Utrecht, met vooraf een inleidend
interview met o.a. Luuk de Waal Malefijt (zie
onderstaand bericht).
 
Zaterdag 8 oktober, 12-16 uur
‘Dient geld de mens, of de mens geld?’ te Zutphen.
Edgar Wortmann en George van Houts spreken op de
Ledenbijeenkomst Humanistisch Verbond van de
afdeling Apeldoorn.
 
Vrijdag 14 oktober, 16-19 uur
Reinvent.Money in de aula van de TU Delft. Debatten
over de toekomt van geld met onder andere Martijn
Jeroen van der Linden (Ons Geld/TUD), Michael
Kumhof (Bank of England), Arnoud Boot (UvA, WRR),
Stephanie Kelton (adviseuze Bernie Sanders) en Brett
Scott (financieel activist).
 
Donderdag 20 Oktober, 19-12 uur
Maandelijkse meetup van Ons Systeem, een platform
waar Ons Geld-liefhebbers zélf acties kunnen
organiseren.

Komende evenementen

Ons Geld teamlid Niels Verduijn houdt als geen ander de media bij. Bijgaand enkele
links naar achtergrondartikelen over het geldsysteem. De inhoud van deze artikelen
vertegenwoordigt niet per se de visie van Stichting Ons Geld, maar is wel
interessant.
 

Steeds meer centrale banken onderzoeken wat de voordelen zijn van het in
omloop brengen van eigen digitaal geld middels blockchaintechnologie:
opednews.com.



 
Autoriteiten stellen dat de financiële crisis achter ons ligt. Echter, het
onderliggende schuldenprobleem is tot op de dag van vandaag niet opgelost:
knack.be.
 
Hoe democratiseren we ons geld? Een aantal ontwikkelingen belicht. "Met
name het mandaat van de ECB wordt de laatste tijd vaker ter discussie
gesteld": ftm.nl
 
Het financiële systeem kraakt in zijn voegen. Commerciële banken zijn zó
belangrijk geworden dat de belastingbetaler ze moet redden wanneer ze
dreigen om te vallen. Kan dat niet anders? tudelft.nl (veel gelezen!)

Wij hebben al veel bereikt op vrijwillige basis. Dankzij uw steun beginnen
wij een echte organisatie te worden. Met uw gift kunnen wij nog harder
vooruit en maken wij een grotere vuist. We doen dit voor u: een beter

geldstelsel!

Met hoop en doorzettingsvermogen,
 
Het kernteam van Ons Geld
 
Luuk, Martijn, Edgar, Niels, Gerrit, Frits, Gijs, George, Ferdinand

Stichting Ons Geld
Europalaan 20
3526 KS Utrecht
info@onsgeld.nu

♥ Steun de geldhervorming

Deze mail is verzonden aan {EMAIL}.
U ontvangt deze email omdat u zich hebt geregistreerd bij Ons Geld of het

Burgerinitiatief Ons Geld.
 

Wilt u uw emailadres wijzigen? Schrijf u dan uit en schrijf u hier weer in. 
We kunnen alle handmatige verzoeken niet verwerken.
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