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door Matthijs Meeuwsen 

Ze gokken met je spaarcenten, doen moeilijk als 
je wilt lenen en strooien met bonussen. Banken, 
je hoeft niet in een Occupy-tentje te liggen om het 
in 2012 eens zonder ze te willen. Een handleiding 
over hoe je dat aanpakt. 

Fok de 
banken!

1 GA CROWDFUNDEN
Goed, de wereld mag dit jaar vergaan, maar laten we het vagevuur dan ten minste 
tegemoet treden met één noemenswaardige prestatie op ons cv. Tijd voor dat eigen 
bedrijfje dat je al jaren uit de grond wilt stampen, maar waar je tot nu toe simpelweg de 
cojones niet voor hebt gehad. Tijd dus ook om een businessplan uit je vingers te persen, 
je goede pak uit het stof te trekken en naar de bank te sloffen voor het  professioneel 
lospeuteren van wat startkapitaal.
Alleen helaas – instart treurige vioolmuziek – blijken de zaken aldaar een heel 
stuk  minder rooskleurig. Het Bureau Krediet Registratie slaat alarm vanwege een 
 openstaande creditcardschuld. Die grijze figuur tegenover je is allerminst enthousiast 
over je opblaasbare openluchtcafé (of wat voor ander geniaal idee aan je brein  ontsproten 
is). En je commerciële kindje wordt zo prematuur de nek omgedraaid nog voor de 
vijfhonderd gratis visitekaartjes van die Oekraïense printsite op je deurmat zijn geploft. 
Exit ondernemersplannen? Nope. De redding komt in één woord: crowdfunding. 
‘Crowdfunding is het systeem waarbij heel veel verschillende mensen via een 
 internetplatform persoonlijk investeren in – of doneren aan – een project dat 
geld  nodig heeft om te worden opgezet,’ legt Gijsbert Koren in zijn beste jip-en- 
janneketaal uit. Koren is medeoprichter van CrowdAboutNow, de eerste Nederlandse 
webhangout waar startende ondernemers en potentiële geldschieters elkaar aan hun 
digitale colbertje kunnen treken. ‘Het grote verschil met bankleningen, fondsen of 
investeringsmaatschappijen is dus dat je het geld niet leent van één grote speler, maar 
van soms wel honderden kleine. Bovendien zijn banken in deze crisistijden sowieso 
minder happig om met geld over de brug te komen. Zeker voor starters, die vaak nog 
geen onderpand hebben voor hun lening, begint crowdfunding dan ook een heel 
interessant alternatief te worden.’
In 2011 werd er zo al voor 2,5 miljoen euro losgeweekt via Nederlandse 
 crowdfundwebsites, waarvan het Rotterdamse duurzame innovatiebedrijfje Enviu 
vorige maand een nationaal record scoorde met 100.000 euro door 372 investeerders. 
Maar de succesvoorbeelden zijn inmiddels talrijk. Journalist van het Jaar Brenno de 26 27
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Winter verzamelde binnen 52 minuten de 2500 euro die hij nodig had voor zijn 
juridische kosten in het strafonderzoek rond zijn ov-chipkaartkraak en filmregisseur 
Eddy Terstall kreeg zoveel crowdfunders enthousiast voor zijn te financieren korte 
film DEAL dat het in één klap een lange film werd.
‘Zeker voor start-ups in de kunst- en cultuurhoek is crowdfunding ideaal,’ weet 
 Koren. ‘Je creëert heel concreet een betrokkenheid met je geldschieters, doordat je 
ze vragen kunt stellen en updates kunt geven over je bedrijf. Vaak zitten er tussen 
de  investeerders bovendien behoorlijk wat klanten of mensen die potentiële klanten 
kennen. En zo krijg je dus ook nog eens een grotere afzetmarkt.’ 

2 KIJK JE FAMILIE LIEF AAN 
Leuk natuurlijk dat startkapitaal voor je eigen bedrijfje, maar jammer dat je virtuele 
vriendenkring te beroerd was om ook wat geld vrij te maken voor de Audi van meneer 
de directeur. Maar geen nood, er is hulp onderweg uit onverwachte hoek. Gewoon je 
gêne overboord gooien, een bosje bloemen bij elkaar graaien en: even aan je moeder 
vragen.
‘Er rust in Nederland vaak nogal een taboe op, maar als je het mij vraagt, is er niets 
mis mee om geld, ook grotere bedragen, te lenen bij familieleden die het zich kunnen 
veroorloven,’ vindt financieel adviseuse Esther Schulte van het Rotterdamse Ocean 
Finance. ‘Er is één ding waar je wel goed op moet letten: het moet voor beide partijen 
volkomen helder zijn wat voor afspraken jullie precies maken. Dat voorkomt later 
een hoop narigheid.’
Ook als de deals worden beklonken in de late uurtjes van oma’s verjaardagsfeestje 
is het volgens Schulte dus aan te raden om even een aantal afspraken achter op een 
bierviltje te krabbelen. ‘Ik zou altijd zwart-op-wit vastleggen hoeveel je leent, voor 
hoelang je leent, hoe je wilt afbetalen en tegen welke rente.’
Rente bij een lening aan je bloedeigen familie; is dat niet heel erg Dagobert Duckerig? 
Schulte: ‘Nee, als je familieleden het geld op de bank hadden laten staan, hadden ze 
ook rente ontvangen. Je wilt dus niet dat ze inkomsten zullen mislopen en op deze 
manier levert het beide partijen zelfs geld op. Jij betaalt een lagere rente dan bij een 
banklening of doorlopend krediet en je familie ontvangt een hoger percentage dan 
ze van de bank zouden hebben gekregen op hun spaarrekening.’
Maar het kan altijd simpeler. Waarom immers een uitgebreid leensysteem op poten 
zetten als je familie je het geld ook met alle liefde cadeau wil doen. Hoe? Gewoon 
even trouwen. 
We mogen in ons krenterige kikkerlandje dan wegkomen met twee tientjes in een 
envelop, over de grens liggen de cadeaubedragen bij huwelijken vaak vele malen hoger, 
zo blijkt uit een boek bij de tentoonstelling Poen Para Doekoe Floes in het Utrechtse 
Geldmuseum. De Spanjaarden spannen de kroon. Zelfs verre ooms en tantes schuiven 
aan het paellabuffet zonder aarzelen 1000 tot 1500 euro door aan de tortelduifjes. 
Dus op zoek naar je Spaanse guapa, haar volledige familie laten invliegen, met zijn 
allen op maandagochtend naar het gratis trouwuurtje bij het stadhuis, en hoppeta, 
rechtstreeks door naar de Audi-dealer. 
 
3 WORD EEN INTERNETHIT
Je hebt je eigen bedrijfje. Je hebt je auto. Tijd voor een welverdiende zonvakantie 
om volkomen uitgerust aan je nieuwe carrière te beginnen. Alleen weer datzelfde 
probleem: geld. 
Willeke Alberti mag dan jarenlang op vakantie zijn gegaan op de zak van ome Jan; 
als meneer net een paar ruggen heeft opgehoest voor je bedrijfsbolide zul je toch echt 
elders moeten leuren voor dat ticket naar Sulawesi. Je zou je gouden tanden kunnen 
verpatsen of jezelf kunnen wenden tot de malafide leenspotjesmaffia, maar het kan 
ook beter. Het enige wat je nodig hebt: een laptop, een internetverbinding en een 
briljant idee om op iemand anders kosten de wereld over te vliegen. Jawel mensen, 
freeloading is het nieuwe zwart. En velen helden gingen je voor.
Ramon Stoppelenburg, bijvoorbeeld, was een 24-jarige student journalistiek uit Zwolle 
zoals zoveel 24-jarige studenten journalistiek uit Zwolle: verveeld, blut en continu 
wegdromend bij de gedachte om ooit meer van onze aardkloot te zien. Tot hij in mei 
2001 de weblog letmestayforaday.com registreerde en mensen opriep om hem – slechts 

in ruil voor een rolletje in zijn dagelijkse updates – één nachtje onderdak te geven. Het 
resultaat: Stoppelenburg kreeg 3577 uitnodigingen uit 72 landen, reisde 25 maanden 
lang de wereld over, ontmoette Steve Irwin en Geri Halliwell en geeft tot op de dag van 
vandaag lezingen over zijn avontuur. De totale schade voor zijn bankrekening: niente. 
Eén vrouw liet hem met haar zuurverdiende airmiles zelfs gratis van Amsterdam naar 
Canada vliegen. En dat in een tijdperk waarin de latere oprichters van Facebook, 
 Twitter en YouTube nog doodleuk bij moeders aan de macaroni zaten.
Nu sociale media wel een groot deel uitmaken van ons dagelijks leven zijn de 
 mogelijkheden helemaal eindeloos. Het netwerk heb je al, talent is geen vereiste, het 
enige devies: opvallen jongûh! Neem nou Matt Harding, een 27-jarige archetypische 
computernerd uit Connecticut die slechts boven het digitale maaiveld uitstak om één 
reden: het meest debiele dansje ooit. In 2003 nam Harding ontslag als gamedesigner 
om aan een wereldreis te beginnen. Tot zover op eigen kosten. Totdat hij twee jaar later 
een YouTube-filmpje monteerde van zijn gimmick om voor toeristische trekpleisters 
zijn ledematen los te gooien in een soort epileptisch apendansje. Harding werd een 
regelrechte viralhit, mocht opdraven in menig talkshow en werd door bedrijven als 
Visa en kauwgomfabrikant Stride gevraagd om opnieuw de koffers te pakken (betaald 
ditmaal). 
De afgelopen jaren herhaalde hij zijn kunstje zo van Kirgizië tot Nieuw-Guinea en 

En wEl hiErOm
Berichten over vette bonussen die bankiers opstrijken 
terwijl Nederland op een houtje bijt, doen hun imago 
niet veel goed. Een topman van ING had over 2010 
recht op een bonus van 1,25 miljoen euro. Excuse 
me? ING werd eerder met miljarden aan staatssteun 
overeind gehouden. Voordat de bankier gelyncht zou 
worden door de minder bedeelde medemens, kreeg 
hij door dat dit niet bepaald op sympathie van de rest 
van Nederland kon rekenen en zag hij af van de bonus. 
Een hypotheek krijg je ook niet meer zomaar. De 
regels zijn flink aangescherpt. Een stel met een 
 verzamelinkomen van 40.000 euro kreeg vorig jaar 
een hypotheek van maximaal 148.000 euro. Even leek 
het erop dat het bedrag dit jaar met 30.000 omhoog 
zou gaan. Dat had het Nibud berekend, maar de grote 
banken durven daar niet in mee te gaan. Banken weten 
namelijk zelf ook niet meer zo goed waar ze het geld 
vandaan moeten halen. 
Europese banken brengen hun geld liever onder bij de 
Europese Centrale Bank dan dat ze het aan  andere 
 banken uitlenen. Sinds eind vorige maand ligt het 
 bedrag dat de banken in totaal bij de ECB  parkeren 
boven de 400 miljard euro. Normaal gesproken 
 lenen banken het geld dat ze over hebben veel  liever 
uit aan anderen omdat er op die manier meer rente 
 binnengesleept kan worden. In ‘normale’ financiële 
 tijden is dat bedrag meestal niet hoger dan 100  miljard 
euro. 
Als de banken elkaar al niet meer vertrouwen, waarom 
zouden wij dat dan wel moeten doen? Het is vaak toch 
al onbegrijpelijke materie die je voor je neus krijgt als het 
om financiële producten gaat. De  Consumentenbond 
berekende dat de kans dat mensen de juiste  informatie 
vinden over bijvoorbeeld een hypotheek (en ook daad
werkelijk begrijpen) maar 15 procent is. Voor het 
 compleet uitpluizen van de kleine lettertjes zou je 
 gemiddeld twee tot drie volle dagen uit moeten trekken. 
Ja hallo. Die tijd kunnen we beter besteden. 
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danste hij tussen de pinguïns op Antarctica, op een vliegdekschip in de Stille Zuidzee 
en onder water in het grootste aquarium van Dubai. De teller staat inmiddels op zo’n 
tachtig landen, and counting. Hardings wijze raad: ‘Hey, I’m just dancing.’

4 BEGIN JE EIGEN MUNT
Het gaat beroerd met de euro, aan dat gegeven was zelfs op je Indonesische  strandbedje 
niet te ontsnappen. Ten opzichte van de dollar staat onze Europese munt op het 
 moment van schrijven op het laagste niveau in zestien maanden. In verhouding tot de 
yen zijn we zelfs gezakt tot het absolute dieptepunt van de laatste elf jaar. En terwijl 
de belastingbetaler aan de eindstreep uiteraard weer de rekening zal betalen, schuiven 
de old boys aan de top nog als vanouds met bonussen. Reden temeer om, terug in 
Nederland, nog maar eens een dikke middelvinger op te steken naar de bankenwereld 
met de ultieme acte de résistance. Het oprichten van je eigen munt.
‘Het huidige monetaire systeem is het contact met de werkelijkheid compleet 
 verloren,’ vindt veranderingseconoom Riens Meijer. ‘Geld was ooit bedoeld als een 
 betaalmiddel voor goederen en diensten, maar ruim 98 procent van de 3000 miljard 
dollar die dagelijks van eigenaar wisselt, is puur speculatief. Banken pompen alsmaar 
nieuw geschapen geld de wereld in en de laatste jaren is wel gebleken hoeveel ellende 
dat heeft veroorzaakt. Ondertussen beseffen sommige mensen gelukkig  langzaamaan 
dat het monopolie op het scheppen van een betaalmiddel onzin is. In principe is 
iedereen vrij om samen een alternatief geldsysteem op te zetten.’
Inmiddels kent ons land dan ook zo’n tachtig LETS-groepen (Local Exchange 
 Trading Systems) of ruilkringen, waarvan deelnemende personen of bedrijven de euro 
opzij hebben geschopt voor zelf verzonnen munteenheden als de nop ( Amsterdam), 
zon (Nijmegen) of noaber (Hengelo). En hoewel het gehalte macrobiotische  miepjes 
met kortgeknipte kringloopkapsels bij veel van de clubjes hoog is, kun je met je 
 vrienden, kroegbaas, automonteur en de afhaalchinees op de hoek ook prima  eenzelfde 
systeem op poten zetten. Het enige wat je nodig hebt is een Excel-bestandje waarin 
het fictieve tegoed van elke deelnemer wordt bijgehouden. Voorbeeldje: jij geeft zelf 
voor 45 kloink gitaarles aan de dochter van de monteur en rekent hiermee twee rondjes 
pils af aan de toog. De kroegbaas bestelt hiermee morgenavond zijn babi pangang, 
waarna Long Ping vervolgens een oude ruitenwisser kan vervangen in de garage. En 
de automonteur zijn dochter weer op gitaarles kan sturen (of naar de Chinees, kroeg 
of jouw vrienden). Et voilà! Waarom nog langer euro’s pinnen als je verdomme je 
eigen kloink hebt?
‘Het voordeel van je eigen complementaire valuta is dat je veel minder afhankelijk 
wordt van de rest van de wereld,’ legt Meijer uit. ‘Je hebt dus een buffer voor hevige 
schommelingen in het monetaire systeem. Bovendien staat een dergelijke munt veel 
meer in contact met de fysieke wereld om je heen. Het is geld hoe geld ooit bedoeld 
is: ter bevordering van het lokale ruilverkeer.’

5 VERNIETIG JE PINPAS
Heel erg tof, je eigen kop op een biljetje, maar bij de grote winkelketens lachen ze je 
met je zelfgefröbelde flappen natuurlijk nog steeds in je gezicht uit. Sterker nog, steeds 
meer Amsterdamse winkeleigenaars halen de laatste tijd zelfs voor volkomen legitieme 
eurobiljetten hun neus op en als het aan het Cenrtraal Bureau  Levensmiddelenhandel 
ligt is er al in 2014 geen supermarkt meer in Nederland waar nog met cash kan 
worden betaald. 
Tijd dus voor een antirevolutie. Een terugkeer naar het leven uit de oude sok! Door je 
pinpas door midden te breken en nog enkel met contant geld te betalen, houd je aan 
het eind van de maand een behoorlijk geldbedrag over, becijferde psychologe Anna 
Dijkman onlangs in haar boek Psychologeld. Dijkman: ‘Betalen met een pinpas of 
creditcard werkt als een soort pijnstiller. Onbewust geef je dan meer uit.’
En betalen met plastic mag dan al vele jaren aan een ongekende opmars bezig zijn; wie 
zijn toevlucht zoekt tot het wat louchere (lees: Oost-Europese) beunhazencircuit kan 
zelfs de grootste aankopen in contanten afrekenen. Een verbouwing van je huis, zeg  
je? Goed idee. Roemeense en Poolse aannemers staan erom bekend flinke kortingen 
te geven bij betalingen onder de toonbank. Wie heeft er nog een bank nodig als je 
terecht kan bij Dimitri de dakdekker?  

Jort Kelder
Cool! Jort Kelder is bijna even rijk als Lindsay 
 Lohan. 
Graaimeter heeft papieren bewijzen binnen
gekregen, namelijk hun belastingaanslagen. Lohan 
staat voor 75.000 euro in de boeken, terwijl Jort 
in 2011 bijna 150.000 euro heeft moeten over
maken naar de gehate blauweenveloppenbrigade. 
Jort zal – gemeten naar zijn afdracht – per jaar 
zo’n half miljoen plus verdienen, terwijl Lindsay dat 
– op zijn hoogst – bij elkaar schnabbelt, en dan ook 
nog in dollars. De belastingtarieven in Californië 
zijn iets zonniger dan in Nederland, maar zijn ook 
daar minder laag dan je zou verwachten.
Hollywoodratten zien in Lindsay’s betalingsachter
stand een teken voor haar verval, terwijl je dit ook 
als een snoeiharde vorm van casinokapitalisme 
kunt beschouwen. Ze is niks meer waard. 
Het is overigens de vraag of Jort in de US of A 
beter zou scoren. Hoewel de tvbretel in Nederland 
veel te veel taxpoet betaalt, krijgt hij via staats
omroepen AVRO en VPRO relatief makkelijk iets 
terug voor zijn afgedragen vermogen. 
Terwijl Lindsay is overgeleverd aan regisseurs
grillen en het goede humeur van reclasserings
ambtenaren, kan Jort met zijn Hoe heurt 
het  eigenlijk? een stabiele inkomstenstroom 
 genereren. 
Het is niet veul, maar onder de streep altijd meer 
dan de omzet van een Amerikaanse Bactrice met 
een strafblad. Van een beetje socialisme is uit
eindelijk nooit iemand armer geworden.
Lindsay moet nu d’r borsten in Playboy tonen om 
de fiscale naheffing af te lossen, net als Jortex 
 Georgina dat ooit al eens deed. Jort hoeft slechts 
een paar Friese bankiers te pesten in een tv spotje 
om te zorgen dat we weer wat asfalt kunnen 
 aanleggen, waar hij dan met 130 kilometer per 
uur overheen kan racen. 
MARK KOSTER

GraaimEtEr
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