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 De hervorming van het Euro Pact 
 

Door André ten Dam – d.d. 4 november 2015 – www.TheMatheoSolution.eu  
 

Op 1 oktober jl. organiseerde Follow The Money (FTM) samen met Felix Meritis 

in Amsterdam de thema-avond ‘De Nieuwe Euro’ waarbij de eurocrisis en, ter 

oplossing daarvan, ‘The Matheo Solution (TMS)’, centraal stonden. Te midden 

van een deskundig en zich roerend publiek besprak FTM-hoofdredacteur Eric 

Smit deze avond de europroblematiek en TMS met de vooraanstaande 

economen Arnoud Boot en Lex Hoogduin en mij. In dit artikel (long read) 

beschouw ik deze avond.  
 

Niet in een debat maar in een goed gesprek konden we, onder leiding van Eric Smit en te 

midden van het talrijk opgekomen en deskundige publiek, horen hoe Arnoud Boot en Lex 

Hoogduin tegen de euro-materie aankijken. Het goede gesprek ging uiteindelijk vooral over 

‘wisselkoersaanpassingen’ (monetaire flexibiliteit) en ‘hervormingen. Mijn conclusie is nog 

steeds dat het dienaangaande niet ‘of-of’ is maar ‘en-en’.  

 

 
 

Matheo staat klaar om de hervorming van de euro ter hand te nemen 

 

Al-met-al was het was een zeer geslaagde bijeenkomst, niet zo zeer in de zin dat de 

bijeenkomst voor mij inhoudelijk nieuwe inzichten heeft opgeleverd maar wel om een viertal 

andere redenen. Ten eerste heeft deze avond argumenten opgeleverd om die inzichten 

nader te onderbouwen of beter te formuleren, ten tweede hebben we met al hetgeen door 

Arnoud Boot en Lex Hoogduin is gezegd een ‘kijkje in de keuken’ gekregen over hoe de 

europroblematiek in kringen rond de Nederlandse politieke beleidsmakers wordt gewogen 

en beoordeeld, ten derde omdat men nu ook in deze kringen zich begint te verdiepen in ‘The 

Matheo Solution (TMS)’ en daardoor, ten vierde, het einde van de euro-ellende wellicht een 

stapje dichterbij komt. 

 

In het navolgende zet ik eerst nog eens de europroblematiek en ‘The Matheo Solution 

(TMS)’ uiteen, om vervolgens al hetgeen dat tijdens de thema-avond is gezegd te 

becommentariëren. Tot slot blik ik ook even vooruit naar de International Summit ‘A plan B 

in Europe’ (We shall find a way of ensuring that Europeans have a monetary system that 

http://www.thematheosolution.eu/
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works with them, not at their expense) in Parijs van later deze maand alwaar ik ben gevraagd 

om TMS te komen presenteren (*). 
 

* Update d.d. 16-11-2015: Deze Summit stond gepland voor het weekend van 14 en 15 november 2015 maar is 

als gevolg van de terroristische aanslagen op vrijdagavond 13 november 2015 in Parijs geannuleerd. 
 

Onderlinge economische verschillen is kernprobleem Euro Pact 
 

Onderlinge economische convergentie tussen de daaraan deelnemende landen (d.w.z. een 

wat betreft conjunctuurcycli, kracht van ontwikkeling en karakter gelijke economie) is de 

belangrijkste voorwaarde om met elkaar succesvol een ‘one-size-fits-all’ monetaire unie 

(d.w.z. vaste onderlinge wisselkoersen in de eenheidsmunt met een voor ieder land 

geldende zelfde rente) aan te kunnen gaan. Indien van een dergelijke convergentie geen 

sprake is, is het evident dat onderlinge wisselkoersaanpassingen en rentedifferentiatie 

noodzakelijk zijn om de economie, werkgelegenheid en welvaart van ieder land optimaal en 

evenwichtig te kunnen dienen.  

 

In de onderlinge verhoudingen heeft de euro zich ontwikkeld als veel te 

duur voor de zwakkere landen en veel te goedkoop voor de sterkere 

 

Echter omdat onderlinge wisselkoersaanpassingen met de eenheidseuro zijn uitgesloten, 

heeft de euro zich sinds de invoering daarvan ontwikkeld tot een munt die in de onderlinge 

verhoudingen voor de economisch zwakste landen veel te duur is geworden en tegelijkertijd 

voor de sterkste veel te goedkoop – zie onderstaande PPP-grafiek van Morgan Stanley 

Research, van april 2015 (Figuur 1).  

 

Figuur 1. 

 
Op grond van deze PPP-grafiek moet geconcludeerd worden dat niet alleen de zwakste 

landen (Griekenland, Italië en wellicht Portugal) maar ook de sterkste landen (Duitsland, 
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Nederland, Ierland en wellicht Oostenrijk) binnen de Europese monetaire unie zijn 

‘ontspoord’ en daarom in deze monetaire unie niet thuis horen.  

 

Zonder rentedifferentiatie zijn de nationale economieën stuurloos 

 

Een ander groot nadeel van de eenheidseuro is dat het daarmee ook uitgesloten is om een 

voor ieder individueel euroland passend nationaal gericht rentebeleid te kunnen voeren, 

zodat monetair maatwerk op nationaal niveau vlak, ook wat betreft rentebeleid, binnen de 

eurozone ontbreekt. Zónder gericht rentebeleid is het in de praktijk onmogelijk om landen 

met een te snel ontwikkelende economie voor oververhitting te behoeden respectievelijk 

landen met een juist vertragende economie van te stimuleren.  

 

Het is evident dat, indien van economische convergentie tussen landen geen sprake is, 

onderlinge wisselkoersaanpassingen en rentedifferentiatie noodzakelijk zijn om de 

economie, werkgelegenheid en welvaart van ieder land en daarmee ook de economieën van 

de landen gezamenlijk optimaal en evenwichtig te kunnen dienen. 

 

Het resultaat is dan een grote ellende 

 

Als gevolg van de huidige compleet uit het lood geslagen onderlinge economische 

verhoudingen en de onmogelijkheid van monetaire flexibiliteit (onderlinge 

wisselkoersaanpassingen en rentedifferentiatie) binnen het Euro Pact, heeft de monetaire 

unie, zoals we hebben kunnen zien, voor alle eurolanden economisch en sociaal destructief 

alsmede financieel desastreus uitgepakt. 

 

De door de eenheidseuro aangerichte ravage 
 

Zo heeft de in de onderlinge verhoudingen voor de Zuidelijke eurolanden te dure euro 

geresulteerd in economische ineenstorting met bedrijfsfaillissementsgolven en langdurige 

excessieve werkloosheid, sociale ellende met (vaak bittere) armoede en ineenstortende 

staatsfinanciën. Dit terwijl de voor de sterkste landen (waaronder Nederland) juist te 

goedkope euro heeft geresulteerd in een ernstige aantasting van de koopkracht en 

binnenland-gerelateerde economie, dus van onze welvaart.  

 

Als gevolg van de eenheidseuro zijn de Zuidelijke landen economisch 

kopje onder gegaan en is de armoede in de sterkere landen fors 

toegenomen 

 

In dit uit het lood geslagen krachtenveld zien we aan de ene kant dat in de zwakkere niet-

concurrerende landen binnen- en buitenlandse investeerders zijn afgehaakt en aan de zijlijn 

blijven staan zolang de onvermijdelijke monetaire devaluatie boven de markt blijft zweven.  

Aan de andere kant is het Illustratief dat, zelfs in het sterkste euroland, Duitsland, ondanks 

de lage werkloosheid aldaar, de armoede groter is dan ooit – veel Duitse gepensioneerden 

moeten noodgedwongen een baantje nemen om het hoofd boven water te houden. En in 

http://www.elsevier.nl/Buitenland/nieuws/2015/2/Armoede-groter-dan-ooit-in-herenigd-Duitsland-1710129W/
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/arbeitsmarkt-immer-mehr-rentner-haben-einen-minijob-/12468560.html
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Nederland hebben we gezien dat sinds de invoering van de euro de voedselbanken de 

grootste groeisector is. 

 

Scheve verhoudingen en bubbles alom 

 

De ontstane onderlinge economische verschillen zien we overigens niet alleen tussen de 

Noordelijke en de Zuidelijke eurolanden maar ook tussen de Zuidelijke landen onderling en 

de Noordelijke landen onderling – zie bijvoorbeeld de ontwikkeling van de werkloosheid 

sinds de invoering van de euro in enerzijds Duitsland en Nederland, twee sterke landen, en 

anderzijds in Italië en Spanje, twee zwakkere landen (Figuur 2). 

 

Figuur 2. 

 
 

Als gevolg van het goedkopere krediet van het aanvankelijk op de grote eurolanden 

(Frankrijk en Duitsland) afgestemde ECB-rentebeleid zijn er in de beginjaren van de euro in 

andere landen, die een andere (hogere) rente nodig hadden, vastgoed-bubbles ontstaan 

(eerst in Nederland en later ook in Spanje en Ierland) – bubbles die na verloop van tijd met 

veel ellende zijn gebarsten. Verder heeft het door de ECB meer recent gevoerde beleid van 

QE en ultra lage rente om de euro te ‘redden’ en de zwakkere landen niet helemaal kopje 

onder te laten gaan inmiddels gezorgd voor een steeds verder weg glijdende internationale 

wisselkoers van de euro[hetgeen het voor Duitsland en Nederland er allemaal natuurlijk niet 

beter op maakt (*)] en voor andere bubbles, dit keer op de aandelenmarkten.  
 

* De door de ECB gedrukte rente en wisselkoers van de euro tast de Nederlandse pensioenen ernstig aan – de 

voor Nederland veel te lage wisselkoers van de euro brengt als slechts één van de vele voorbeelden met zich 

mee dat de aanschaf van de JSF voor Nederland op eens een stuk duurder uitpakt. 
 

De door de euro aangerichte ravage staat in schril contrast met de belofte van de Europese 

politieke leiders bij de invoering van de euro in 1999 dat deze voor iedereen een hogere 

welvaart zou geven met in 2010 overal min-of-meer volledige werkgelegenheid.  

 

De euro heeft niet alleen groeivertragend respectievelijk 

krimpbevorderend uitgepakt maar ook schuldverhogend 

http://nos.nl/artikel/2057892-jsf-mogelijk-half-miljard-duurder.html
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Dat de euro voor de eurolanden groeivertragend respectievelijk krimp-bevorderend heeft 

uitgewerkt alsmede de schuldpositie heeft verhoogd, zien we in de twee onderstaande 

grafieken. Daaruit blijkt dat de economische groei in de eurozone achterblijft bij die in de 

Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk (Figuur 3) terwijl de schulden van alle 

eurolanden zeer sterk zijn toegenomen in tegenstelling tot die schulden van andere 

Europese niet-eurolanden zoals Noorwegen, Zwitserland, Zweden en Polen (Figuur 4). 
 

Figuur 3. 

 
 

Figuur 4. 
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De euro werkt echter niet alleen desastreus voor de eurolanden en de eurozone zelf maar is 

ook ontwrichtend en destructief voor veel andere Europese niet-eurolanden.  

 

Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Engeland zijn de euro 

meer dan spuugzat 
 

Deze andere Europese landen hebben vanzelfsprekend economisch ook last van de malaise 

in de eurozone maar worden, als gevolg van het door de ECB steeds verder omlaag drukken 

van de euro-wisselkoers, ook nog eens geconfronteerd met oneerlijke concurrentie uit de 

eurozone, met name uit Duitsland. Uit de PPP-analyse van Morgan Stanley Research (Figuur 

1) gecombineerd met die van The Economist volgens de zogenoemde Big Mac-Index (*), 

blijkt dat in de desbetreffende onderlinge verhoudingen de euro voor Duitsland 70, 46, 35, 

34 respectievelijk 22 procent ‘ondergewaardeerd’ is ten opzichte van de nationale munten 

van Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Denemarken respectievelijk Engeland.  
 

* PPP-analyse = onderlinge vergelijking van de prijsontwikkeling van producten vanuit een bepaald stabiel 

basisjaar, waarbij Morgan Stanley Research gebruik maakt van een representatief mandje van consumenten en 

producenten prijzen en The Economist, volgens de indicatieve JBF-methode (op zijn Jan-Boeren-Fluitjes) van de 

prijsontwikkeling van slechts één product, de Big Mac. 

 

In de internationale concurrentiestrijd tegen exportproducten uit Duitsland (voor wie, zoals 

we in Figuur 1 zien, de euro véél te goedkoop is) valt voor hen weinig eer te behalen. Het 

moge duidelijk zijn dat ook deze andere Europese landen de euro inmiddels meer dan 

spuugzat zijn.  

 

Het euro-fiasco heeft Europa tot het lachertje van de wereld gemaakt 
 

Terzijde, als gevolg van het euro-debacle staan de plannen in Latijns-Amerika en Afrika, om 

te komen tot een monetaire unie op de leest geschoeid van het Europese ‘one-size-fits-all’ 

Euro Pact, inmiddels ‘on-hold’. Wie zijn oor in overheidskringen in die werelddelen te 

luisteren legt, bemerkt aldaar, met verwijzing naar de overmoed en het dedain waarmee de 

Europese elite de euro heeft geïntroduceerd, het nodige besmuikte leedvermaak over de 

Europese wijsneuzen – door het euro-fiasco is Europa dus nu verworden tot het lachertje 

van de wereld. 

 

The Matheo Solution (TMS) introduceert de noodzakelijke ‘flexibiliteit’ 

binnen het Euro Pact 
 

Uit al het voorgaande blijkt dat het evident is dat afscheid genomen moet worden van het 

Euro Pact, althans van de, wat betreft onderlinge wisselkoersen en rente, ‘one-size-fits-

all/none’ structuur daarvan.  

 

Hierbij is de eerste logische gedachte is dan dat alle eurolanden weer nationale munten 

zouden (her)introduceren en dat zij dus helemaal afscheid nemen van de euro. Middels 

aanpassing van de onderlinge wisselkoersen en nationaal-gericht rentebeleid (monetaire 

flexibiliteit op nationaal niveau) volgt het herstel dan vanzelf. Daarmee worden dan ook de 

http://www.economist.com/content/big-mac-index
http://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/unruhe-auf-dem-devisenmarkt-big-mac-index-signalisiert-unterbewerteten-euro/12083736-2.html
https://en.wikipedia.org/wiki/SUCRE
https://en.wikipedia.org/wiki/African_Monetary_Union
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scheve verhoudingen met de rest van de wereld tegelijkertijd in één klap weer in evenwicht 

gebracht. Terug-naar-af zou dus een hele grote verbetering zijn. 

 

  
 

Eric Smit (links) in gesprek met André ten Dam (Foto: Theo Wolters) 

 

Nadeel van het ‘terug-naar-af’ scenario is echter dat we dan ook afscheid nemen van de 

voordelen van de euro als gemeenschapsmunt, en we zouden dat in alle ellende bijna 

vergeten maar die zijn er wel degelijk. Bovendien is er het praktische probleem dat er 

decennialang zoveel politiek kapitaal in de euro is geïnvesteerd waardoor de Europese elites 

ter voorkoming van gezichtsverlies tot aan het bittere einde toe onverkort aan het rigide en 

op alle mogelijke manieren onhoudbaar en destructief gebleken Euro Pact blijven 

vasthouden.  

 

The Matheo Solution (TMS) doorbreekt de patstelling tussen economie en 

politiek 
 

‘The Matheo Solution (TMS)’ heeft al in 2010 de weg gewezen hoe deze economisch-

politieke patstelling doorbroken kan worden door te laten zien dat de noodzakelijke 

monetaire flexibiliteit op eenvoudige wijze bewerkstelligd kan worden zónder dat de euro 

daarvoor geofferd behoeft te worden en dus op een wijze waarbij de voordelen van de euro 

behouden blijven.  

 

TMS realiseert dat, op basis van de theorie van de functies van geld, simpelweg middels 

introductie van monetaire nationale rekeneenheden naast de bestaande monetaire 

rekeneenheid van de euro (de rekeneenheid functie van geld) zodat de euro als de enige 

valuta binnen de eurozone kan blijven voortbestaan (de betaalmiddel functie van geld). 

Hierbij heb ik er indertijd voor gekozen de rekeneenheid van de euro, zijnde het ‘anker’ van 

het TMS-wisselkoersmechanisme, één op één vast te koppelen aan de nationale 

rekeneenheid van het monetair sterkste euroland – het monetair sterkste euroland is nu 

Duitsland (zie Figuur 1) maar zou in de toekomst natuurlijk ieder euroland kunnen zijn. 
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Met TMS blijven we allemaal gewoon betalen met euro’s maar rekenen 

we weer nationaal in guldens, peseta’s, marken en francs 
 

In de praktijk betekent toepassing van het TMS-systeem dat er binnen ieder euroland wat 

betreft prijzen en lonen ‘gerekend’ zal gaan worden in de nationale rekeneenheid (voor 

Nederland dan gulden-rekeneenheid, voor Spanje de peseta-rekeneenheid, voor Duitsland 

de mark-rekeneenheid, voor Frankrijk de franc-rekeneenheid etc.) terwijl we in ieder 

euroland chartaal en giraal met dezelfde euro zullen blijven betalen. In ieder euroland zien 

we dan prijskaartjes met dubbele prijzen, in Nederland zowel in gulden als in euro, zoals ook 

het geval was ten tijde van de invoering van de euro als betaalmiddel (2002). Landen als 

Frankrijk en Spanje zijn daar overigens al helemaal klaar voor omdat daar vandaag-aan-de-

dag in veel winkels nog steeds wordt geprijsd zowel in euro als in francs respectievelijk 

peseta’s.  

 

Omdat de bepaling van de wisselkoers en de rente van een valuta nu eenmaal zijn gebaseerd 

op de rekeneenheid functie van geld, ontstaat er dan dus een wisselkoersmechanisme (van 

vaste maar aanpasbare wisselkoersen) waarmee de hoogte van prijzen en lonen in het ene 

euroland in één klap kunnen worden aangepast (gedevalueerd/gerevalueerd) t.o.v. die in 

een ander euroland. Op basis van de nationale rekeneenheden kan er dan dus ook het 

noodzakelijke nationaal gerichte rentebeleid worden gevoerd.  

 

Omdat bij het TMS-systeem de euro de enige valuta (betaalmiddel) blijft, wordt daarmee 

eveneens voorzien in de wens van monetaire stabiliteit. Valutaspeculatie van nationale 

munten (denk aan George Soros en het Britse pond in het voormalige EMS) is bij TMS 

immers uitgesloten …simpelweg omdat de euro bij TMS de enige valuta blijft. 

 

Zowel de noodzakelijke monetaire flexibiliteit als de gewenste monetaire 

stabiliteit 
 

Het TMS-systeem biedt dus de noodzakelijke monetaire flexibiliteit met behoud van 

monetaire stabiliteit. 

 

Al-met-al biedt het TMS-systeem de voordelen van zowel de euro als nationale munten met 

eliminatie van de nadelen van die twee systemen – TMS wordt daarom door insiders ook 

gekarakteriseerd als ‘het beste van twee werelden’ en een adequate oplossing voor de 

europroblematiek. 

 

Vanzelfsprekend zullen hervormingen in eurolanden doorgevoerd moeten worden in welke 

deze noodzakelijk zijn. In het klimaat van economisch en sociaal herstel als gevolg van 

wisselkoersherschikking en rentedifferentiatie zal er dan, met behoud van prikkels daartoe 

vanuit de Eurogroep, daarvoor een veel beter maatschappelijke en politieke draagvlak 

ontstaan. 

 

The Matheo Solution (TMS) adresseert overigens ook alle andere elementen van de 

eurocrisis op een adequate wijze – denk aan de schulden- en bankenaspecten daarvan. Voor 

http://www.clingendael.nl/publication/matheo-solution-tms-het-beste-van-twee-werelden
http://www.inmaxxa.nl/resources/site1/General/Euro%20Solution%20Matrix%20v23_7_2012%20Inmaxxa.pdf
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een en ander verwijs ik graag naar een Engelstalige uiteenzetting met het volledige TMS 10-

punten plan. 

 

The Matheo Solution (TMS) en het Bancor Plan van Keynes 
 

Bij het zoeken naar oplossingen voor de europroblematiek wordt door internationale 

wetenschappers in toenemende mate gekeken naar en teruggegrepen op het Bancor Plan 

(1942-1943) van John Maynard Keynes (1883-1946). Het Bancor Plan was de Britse bijdrage 

aan de internationale conferentie van Bretton Woods (1944) waarbij aan het einde van WOII 

een nieuw stabiel internationaal monetair stelsel werd gezocht om herhaling van de 

Goudstandaard-problematiek van de Grote Depressie te voorkomen.  

  

 
 

In het Bancor Plan presenteerde Keynes een internationaal wisselkoersmechanisme voor de 

bestaande internationale valuta met een nieuw te introduceren supranationale monetaire 

rekeneenheid, de Bancor.  

 

Keynes’ Bancor Plan: For the Greater Good of All Nations 

 

Kort gezegd was de gedachte van Keynes hierbij dat de wisselkoersen en de rente van de 

internationale valuta onderling zouden moeten fluctueren indien de economische 

verschillen tussen landen daartoe aanleiding zouden geven teneinde alle nationale 

wereldeconomieën individueel en onderling optimaal en evenwichtig te kunnen laten 

functioneren, volgens Keynes ‘For the Greater Good of All Nations’. De Bancor, een 

rekeneenheid op basis van een valutamandje van de aan dit systeem deelnemende 

nationale valuta, zou daarbij als supranationaal (dus ook onafhankelijk) monetair anker 

fungeren.  

 

Zoals we weten heeft het Bancor Plan het niet gered bij Bretton Woods maar heeft het jaren 

daarna wél model gestaan voor de European Currency Unit (ECU) van het EMS in het pre-

eurotijdperk en de Special Drawing Rights (SDR) van het IMF. En juist de ervaringen met 

zowel ECU als de SDR hebben ons geleerd (voortschrijdend inzicht) dat een supranationale 

monetaire rekeneenheid geen succes wordt, simpelweg omdat een rekeneenheid geen 

dominant (wettig) betaalmiddel (valuta) is waarmee nationale belastingen kunnen worden 

betaald respectievelijk betalingen in nationale en internationale handelstransacties verricht. 

In de internationale monetaire wereld is dan ook niet de SDR maar de US-dollar dominant en 

binnen het EMS was dat niet de ECU maar de D-mark, simpelweg omdat een valuta een 

http://www.thematheosolution.eu/A-Plan-B-in-Europe-Paris-November2015.pdf
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betaalmiddel is dat gebruikt wordt in internationale handelstransacties en daarmee ook de 

reservevaluta functie opeist. 

 

‘The Matheo Solution (TMS)’ vervolmaakt Keynes’ Bancor Plan 
 

Begin van dit jaar wees de Duitse hoogleraar en eurorealist Wolfgang Streeck mij op het 

Bancor Plan en Keynes’ visie daarachter die vergelijkbaar is met de visie achter The Matheo 

Solution (TMS).  

 

 
Streeck concludeerde daarbij dat TMS gezien kan worden als de innovatieve, additionele en 

finale stap, de facto de vervolmaking van het Bancor Plan, waaraan Keynes zelf nooit meer 

aan toe is gekomen, maar welke stap wel noodzakelijk is om van een monetaire unie (met 

een gemeenschapsmunt) tussen economisch divergente deelnemende landen een duurzaam 

succes te kunnen maken.  

 

Arnoud Boot: de politiek heeft de euro op de meest naïeve wijze ingevoerd 
 

Arnoud Boot trapte tijdens de euro-avond in Amsterdam af met te stellen dat de euro 

indertijd door de politiek op de meest naïeve wijze is ingevoerd – nette woorden voor ‘een 

onverantwoorde en onbezonnen actie’.  

 

De invoering van de euro is een onverantwoorde en onbezonnen actie 

geweest 
 

Volgens Boot is het een recept voor ellende dat de ‘one-size-fits-all’ euro zónder adequate 

bijsturingsmechanismen en als ‘onomkeerbaar’ is geïntroduceerd tussen landen die 

economisch zo verschillend zijn. De gedachte was dat als iedereen maar dicht genoeg bij de 

rails zou blijven de euro houdbaar zou zijn. Maar bij de invoering van de euro was daar geen 

sprake van en daarna is de boel volledig ontspoord. Het euro-construct is dus verkeerd 

gebleken omdat er geen ‘bijsturingsmechanismen’ ingebouwd waren, aldus Boot.  

 

Niet alleen de zwakste maar ook de sterkste eurolanden zijn ontspoord 

op de rails van de monetaire unie 
 

Bij het ‘van de rails afwijken’ blijkt Boot overigens uitsluitend de Zuid-Europese landen, 

inclusief Frankrijk, voor ogen te hebben. De vraag is of die analyse volledig is? Zoals we 

http://www.ftm.nl/column/keynes-wijst-de-weg-uit-de-eurocrisis/


 

 11 

hebben gezien (zie Figuur 1, Figuur 2 en Figuur 3) zijn het immers niet alleen zwakkere 

landen zoals Griekenland, Italië en Portugal maar aan de andere kant juist ook sterkere 

landen zoals Duitsland en Nederland die zijn ‘ontspoord’. Zo kan uit onderstaande Figuur 5 

met goede argumenten geconcludeerd worden dat in de Frans-Duitse verhouding sinds de 

invoering van de euro niet Frankrijk maar juist Duitsland is ontspoord. 

 

Figuur 5. 

 
 

Volgens Arnoud Boot zou het, vanuit economisch perspectief, veel meer voor de hand 

hebben gelegen dat landen zoals Nederland en Duitsland in een monetaire unie zouden 

samengaan met de Scandinavische landen en Polen, in plaats van, zoals is gebeurd, met de 

Zuid-Europese landen. Dat de samenstelling van de Eurozone is zoals die is, is echter voort 

gevloeid uit het streven naar Europese eenheid en het in-stand-houden van de politieke 

‘Duits-Franse As’ in het na-oorlogse Europa.  

 

Arnoud Boot verwees voor een en ander naar zijn ESB-artikel ‘De politieke speelruimte voor 

de euro’ van 18 december 2014 (een aanrader voor iedereen die zich in de 

europroblematiek interesseert). In dat ESB-artikel volgt Boot overigens min-of-meer 

naadloos de in 2010 gemaakte analyse van de europroblematiek ten grondslag liggende aan 

TMS. Verder ook aandacht voor diens NRC-opinie-artikel ‘...de euro werkt zo als de splijtzwam 

van Europa’ van 15 juli 2015.  

 

  
 

Van links naar rechts Eric Smit, Arnoud Boot, André ten Dam en Lex Hoogduin (Foto: Erik Verbrugh) 

http://www.arnoudboot.nl/publication/492/de_politieke_speelruimte_voor_de_euro_with_a._van_riel_economische_statistische_berichten_994699-4700_18_december_2014_pp._742-745./download
http://www.arnoudboot.nl/publication/492/de_politieke_speelruimte_voor_de_euro_with_a._van_riel_economische_statistische_berichten_994699-4700_18_december_2014_pp._742-745./download
http://www.arnoudboot.nl/publication/504/...de_euro_werkt_zo_als_de_splijtzwam_van_europa_nrc_handelsblad_opinie_15_july_p._19./download
http://www.arnoudboot.nl/publication/504/...de_euro_werkt_zo_als_de_splijtzwam_van_europa_nrc_handelsblad_opinie_15_july_p._19./download
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Ondanks diens analyse van de problematiek wenst Arnoud Boot vooralsnog de euro niet te 

laten vallen, en leeft hij dus kennelijk tussen ‘hoop en vrees’. 

 

Lex Hoogduin: Met de euro is niets mis, wel met de eurolanden 
 

Bij zijn aftrap liet Lex Hoogduin ons weten dat de eurocrisis zeker nog niet is bezworen om 

vervolgens de knuppel in het hoenderhok te gooien (daarmee zorgende voor de nodige 

consternatie in de zaal) door te stellen dat er helemaal geen weeffouten in de euro zitten en 

dat er met het Verdrag van Maastricht ook helemaal niets mis is.  

 

Lex Hoogduin vindt dat de Zuidelijke eurolanden gewoon beter hun best 

moeten doen 
 

Aanvankelijk dacht het publiek dat hij de laatste zes jaar op een andere planeet had gezeten 

maar Hoogduin verklaarde zich nader. De Zuid-Europese eurolanden moeten gewoon 

economisch beter hun best doen en de aldaar noodzakelijke hervormingen doorvoeren (Eric 

Smit vatte deze visie van Hoogduin samen in de woorden dat alle eurolanden dan op 

Duitsland zouden moeten gaan lijken) – en doen ze dat, dan is er niets aan de hand, aldus 

Hoogduin.  

 

Hiermee verkondigt Lex Hoogduin natuurlijk een waarheid als een koe maar met deze 

stelling gaat Hoogduin wel geheel voorbij aan de economische, politieke, maatschappelijke 

en culturele realiteit ten grondslag liggende aan de eurocrisis. De gebleken onderlinge 

verschillen, het gebrek aan convergentie is, alle regels (Verdrag, Two-Pack, Six-Pack, noem 

maar op) en voortdurende goede voornemens ten spijt, nu juist de kern van de 

europroblematiek!  

 

In veel Zuidelijke eurolanden is het daarbij overigens niet alleen een kwestie van ‘niet willen’ 

maar tegelijkertijd ook van ‘niet kunnen’. Om als oud-coureur in wielertermen te spreken: 

de koplopers, met name Duitsland en in wat mindere mate Nederland, gaan simpelweg te 

snel voor het peloton, terwijl in iedere wielerkoers er nu eenmaal ook altijd achterblijvers 

zijn, zeker als de koers zwaar is zoals in het ‘Parijs-Roubaix’ van de crisis. Ook Hoogduin 

realiseert zich in de ‘Rail Away’ beeldspraak derhalve onvoldoende dat niet alleen een aantal 

zwakkere landen maar juist ook een aantal sterkere zijn ‘ontspoord’ op de rails van de 

monetaire unie. 

 

Het verhaal van de kip en het ei 
 

Verder is het natuurlijk maar net van welke kant je het bekijkt (het verhaal van de kip en het 

ei) – de euro past niet bij de eurolanden óf de eurolanden passen niet bij de euro: het 

resultaat blijft hetzelfde! Niet linksom maar rechtsom, de facto bevestigt ook Hoogduin dat 

de eurolanden onderling te verschillend zijn gebleken om met elkaar duurzaam een ‘one-

size-fits-all’ monetaire unie te kunnen vormen.  
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Terzijde, ik deel met Lex Hoogduin (en Arnoud Boot) de mening dat het voor landen 

onverstandig is altijd en keer-op-keer de (gemakkelijke) weg monetaire devaluaties te 

‘kiezen’ om internationaal concurrerend te blijven en dat het doorvoeren van hervormingen 

belangrijk is. Monetaire devaluatie is immers geen feest (onder meer omdat importen uit 

het buitenland daardoor duurder worden). Ik bestrijd echter dat het uitsluitend een kwestie 

zou zijn van ‘niet willen’ maar juist ook van ‘niet kunnen’. Monetaire devaluaties zijn 

derhalve in veel gevallen dan ook gewoonweg onvermijdelijk en een doeltreffend en 

effectief middel om het tij te keren in landen met een afglijdende economie en 

werkgelegenheid. 

 

Volgens Boot is Hoogduin’s stelling moeilijk vol te houden 
 

Arnoud Boot reageerde terecht dat de stelling van Hoogduin (dat er met de euro niets mis 

zou zijn) in de gegeven omstandigheden moeilijk vol te houden is, alleen al als we kijken naar 

de kapitaalbewegingen tussen eurolanden als gevolg van de economische verschillen. Juist 

door het ontbreken van een adequaat aanpassingsmechanisme binnen het huidige euro-

systeem is de euro daarom volgens hem verworden tot een gevaarlijke splijtzwam van 

Europa met een grote bedreiging voor de succesvolle na-oorlogse Europese Unie, met name 

de Interne Markt. Boot voegde daaraan toe dat er voor het bewerkstelligen van de 

noodzakelijke onderlinge convergentie eerder decennia dan jaren nodig zijn. Hoogduin 

beaamde dat en stelde aanvullend dat het voor Zuid-Europa, Frankrijk incluis, nog een heel 

lange en zeer moeizame weg zal zijn teneinde het voortbestaan van het ‘one-size-fits-all’ 

Euro Pact te kunnen waarborgen. 

 

Met Lex Hoogduin zitten we nog decennia in het donker zonder de 

garantie dat het ooit nog licht wordt 
 

De vraag aan Hoogduin hierbij is dan: moeten we dan in de eurozone nog decennia in het 

donker blijven zitten zonder de garantie dat het daarna ooit weer eens licht wordt? Welk 

doel zou dat dienen? En de analyse en nuances van Arnoud Boot ten spijt, brengt dat ons in 

de europroblematiek van het ‘hier en nu’ voor de mensen en bedrijven in alle eurolanden 

natuurlijk geen stap vooruit - de euro-ellende ettert inmiddels in alle eurolanden al zes jaar 

voort, in een land als Spanje zelfs nog veel langer!  

 

Samenhang tussen de financiële crisis en de eurocrisis 
 

De stellingname van Lex Hoogduin leverde vanuit de zaal de nodige interessante vragen en 

opmerkingen op. Zo vroeg hoogleraar financiële geografie en eurorealist Ewald Engelen aan 

Hoogduin of de onhoudbare private schulden, met name die in Ierland en Spanje, ook 

zouden zijn ontstaan indien de monetaire unie er niet was geweest?  

 

Ewald Engelen legt de vinger op de zere (rente)plek 
 

Engelen wilde hiermee duidelijk maken dat, zónder Europese monetaire unie, de vastgoed 

bubbles aldaar niet zouden zijn geblazen (en dus de onhoudbare private schulden niet 
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zouden zijn ontstaan) omdat de nationale Ierse en Spaanse rente dan op een veel hoger 

niveau gebracht zou zijn waarmee dan de oververhitting en het bellenblazen op de Ierse en 

Spaanse vastgoedmarkt zou zijn voorkomen. 

 

 
 

Ewald Engelen 

 

Bij de beantwoording van de vraag van Ewald Engelen bediende Lex Hoogduin zich op 

handige wijze van een bekende debattruck door eerst de vraag van Ewald Engelen te 

herformuleren (of deze private schulden en vastgoed bubbles in Ierland en Spanje ook 

zouden zijn ontstaan indien uitsluitend deze landen de euro niet ingevoerd zouden 

hebben?), om vervolgens op deze door hem zelf geherformuleerde vraag te antwoorden dat 

dat waarschijnlijk eveneens het geval geweest zou zijn. 

 

Ik deel Hoogduin’s antwoord op de door hemzelf geherformuleerde vraag – kijk maar eens 

hoe de rente van Europese niet-eurolanden wordt beïnvloed door de door de ECB 

vastgestelde rente voor de gehele eurozone. Maar Ewald Engelen heeft natuurlijk wel 

degelijk een punt – indien de euro er in het geheel niet zou zijn geweest dan zouden alle 

nationale valuta een veel meer op maat gesteld nationaal gericht rentebeleid met zich mee 

hebben gebracht, als gevolg waarvan de vastgoed bubbles in Ierland en Spanje (en overigens 

daarvoor ook die in Nederland) nooit zouden zijn ontstaan.  

 

De eurozone economieën hebben niet alleen een verschillende 

ontwikkeling en ontwikkelingskracht maar ook een verschillend karakter 
 

Met zijn vraag wees Ewald Engelen er ons dus op dat de onderlinge verschillen binnen de 

eurozone dus niet alleen worden veroorzaakt door ongelijke economische ontwikkeling en 

kracht maar ook (en dat is van belang voor een volledige analyse van de oorzaken van de 

eurocrisis!) omdat de aard en het karakter van de nationale economieën onderling 

verschillend zijn. Denk hierbij ook aan de Finse economie die in hoogtij dagen van Nokia 

economisch sterker werd maar daarna in verval raakte door de Nokia’s teloorgang in de 

internationale concurrentiestrijd met Samsung – deze gang van zaken was uitsluitend een 

Finse.  

 

http://www.telegraph.co.uk/finance/12001895/Finlands-depression-is-the-final-indictment-of-Europes-monetary-union.html
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Al deze typisch nationale economische ontwikkelingen staan op zich zelf en zien we 

geenszins tegelijkertijd in iedere andere nationale euroland-economie terug. En juist daarom 

is onderlinge monetaire flexibiliteit onontbeerlijk voor de landen die met elkaar de eurozone 

vormen, zowel wat betreft wisselkoersaanpassingen als rentedifferentiatie. 

 

Boot: Mogelijkheid van euro-exit moet worden gecreëerd 
 

Gelet op de onderlinge scheve economische verhoudingen tussen de eurolanden acht 

Arnoud Boot het zeer onwaarschijnlijk dat de samenstelling van de daaraan deelnemende 

landen de komende decennia hetzelfde zal blijven. 

 

Zonder mogelijkheid van euro-exit is iedereen een gevangene van elkaar 
 

Daarom pleit Boot voor het creëren van de mogelijkheid van een ‘euro-exit’ (uittreden uit de 

euro maar niét uit de EU), waarvan volgens hem onvermijdelijk Griekenland als eerste 

gebruik zal gaan maken. Boot: “Zonder exit-optie is iedereen de gevangene van elkaar”. 

 

In dit kader is de discussie die Hans-Werner Sinn en Yanis Varoufakis vorige week met elkaar 

voerden ook interessant – waar Sinn al sinds 2010 roept dat Griekenland (al of niet tijdelijk) 

uit de euro zou moeten stappen, is Varoufakis van mening dat juist Duitsland dat zou 

moeten doen. De discussie tussen Sinn en Varoufakis bevestigt dus mijn constatering dat 

niet alleen de zwakste eurolanden maar ook de sterkste zijn ‘ontspoord’ op de rails van de 

monetaire unie. 

 

Bij een en ander kan worden opgemerkt dat een ‘euro-exit’ (geo)politiek en militair-

strategisch zeer moeilijk ligt, zeker in het geval van Griekenland. Maar als met de euro niet 

tegelijkertijd het EU-lidmaatschap opgegeven behoeft te worden, blijft de Europese eenheid 

toch in tact. Zo een ‘euro-exit’ is daarom ook onderdeel van het TMS 10-punten plan, met 

dien verstande dat er bij het TMS-systeem van monetaire flexibiliteit in de praktijk geen 

althans in ieder geval veel minder snel gebruik gemaakt behoeft te worden. In 2010 heb ik 

bij het formuleren van het TMS 10 punten toch een ‘euro-exit’ opgenomen niet alleen om 

het zelfbeschikkingsrecht van de individuele eurolanden en het democratische 

rechtsstaatbeginsel te respecteren maar ook, gelijk Arnoud Boot stelt, om eurolanden die 

zich structureel niet aan de regels willen houden tot de orde te kunnen roepen en 

dienaangaande ook daadwerkelijk tot actie te bewegen. 

 

Arnoud Boot en ‘The Matheo Solution (TMS)’ 
 

Arnoud Boot beaamde dat wisselkoersaanpassingen (en daarmee dus ook 

rentedifferentiatie) inderdaad mogelijk zijn via het TMS-systeem en dat dus langs deze weg 

ontsnapt kan worden aan de ‘gevangenis’ die de euro nu is: “je probeert iets te bedenken 

waarmee je het zaakje (het Euro Pact en de eurozone, AtD) bij elkaar kan houden en 

tegelijkertijd het noodzakelijke bijsturingsmechanisme, een makkelijker binnenlands 

aanpassingsmechanisme, wordt ingebouwd”.  

 

http://www.handelsblatt.com/politik/international/yanis-varoufakis-zu-gast-bei-hans-werner-sinn-die-troika-ist-der-beste-freund-der-steuerhinterzieher/12512648-2.html
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Boot vroeg zich daarbij hardop af of de euro met het TMS-systeem niet zou vervallen tot 

uitsluitend het (voor de politieke elite zo belangrijke) symbool van de Europese 

samenwerking? En dus of TMS, gelijk het EMS in het pre-euro tijdperk, de facto een systeem 

van nationale munten zou zijn?  

 

TMS voorziet in alle voordelen zowel die van het euro-systeem als die van 

nationale munten terwijl de nadelen daarvan worden geëlimineerd 
 

Het antwoord op beide vragen van Boot is ‘Nee’. In de TMS-constructie worden de 

voordelen van de euro immers behouden. Denk hierbij aan het gemak van één en hetzelfde 

betaalmiddel in de gehele eurozone en prijstransparantie. Verder kan de euro met TMS ook 

eindelijk uitgroeien, zoals oorspronkelijk beoogd, tot een krachtige en duurzame en 

toekomstbestendige internationale reserve- en handelsvaluta naast de US-dollar. Bovendien 

blijft het grote en economisch sterke Duitsland met TMS zowel politiek als economisch 

ingebed in het grotere Europese geheel zoals door de Europese politieke leiders beoogd. 

Derhalve biedt TMS economisch en politiek alle voordelen van zowel de euro als nationale 

munten, met eliminatie van de nadelen van die twee systemen! 

 

Invoering van TMS is eenvoudig en kan zónder Verdragswijziging 
 

Verder bleek bij Arnoud Boot, gelijk bij Lex Hoogduin, nog niet ingezonken te zijn dat het 

TMS-systeem gewoon zónder Verdragswijziging ingevoerd zou kunnen worden – bij TMS 

blijft de euro immers het énige wettige betaalmiddel in alle eurolanden. Omdat daarbij dus 

ook geen nieuwe nationale munten en bankbiljetten geproduceerd en gedistribueerd 

behoeven te worden (aanpassing van software-systemen volstaat) is de invoering van TMS 

dus ook zeer eenvoudig. En met de ECB hebben we ook al een instantie die het TMS 

wisselkoers- en rentedifferentiatie-systeem kan managen. 

 

Volgens Arnoud Boot kan TMS overwogen worden in crisissituaties 
 

Gaande het gesprek begon Boot zich open te stellen voor toepassing van de 

wisselkoersaanpassingen volgens ‘The Matheo Solution (TMS)’, met name in crisissituaties. 

Dat er inmiddels in de eurozone al zes jaar lang van een ernstige crisissituatie sprake is, is 

een understatement. 

 

Boot merkte overigens terecht op dat invoering van het TMS-systeem en de goede werking 

daarvan in de praktijk een sterke en geloofwaardige overheid vergt die e.e.a. aan de 

bevolkingen kan uitleggen. Ook ik heb altijd aangegeven, juist omdat het TMS-systeem 

nieuw is, dat er voor de invoering daarvan (wat betreft uitleg, acceptatie en werking in de 

praktijk) voor de politieke en monetaire autoriteiten een belangrijke rol is weggelegd, en dat 

‘dubbel prijzen’ in winkels (zowel in de nationale rekeneenheid als in euro) dat proces 

vergemakkelijkt en bespoedigd. Maar juist omdat het TMS-systeem zo eenvoudig is zal  

iedereen in de dagelijkse praktijk in ‘no-time’ aan het TMS-systeem gewend zijn. 
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Hoogduin: het belang van monetaire stabiliteit 
 

Lex Hoogduin benoemt ‘monetaire stabiliteit’ als een belangrijke overweging ten grondslag 

liggende aan de invoering van de euro. Hoogduin wijst hierbij vaak op de 

stabiliteitsproblemen in het voormalige EMS, zoals het hierboven genoemde akkefietje van 

‘George Soros & het Britse pond’. Juist dit akkefietje bracht de beleidsmakers in de jaren 90 

er volgens Hoogduin toen toe een keuze te maken tussen hetzij onderling volledig zwevende 

wisselkoersen van nationale munten hetzij onderling vaste wisselkoersen in een 

gemeenschappelijke Europese ‘one-size-fits-all‘ valuta.  

 

Je zou zeggen dat Hoogduin dan nu een fervent aanhanger van TMS zou moeten zijn – TMS 

voorziet immers niet alleen in de dringend noodzakelijke monetaire flexibiliteit maar 

tegelijkertijd in de gewenste monetaire stabiliteit. Maar zover is het (nog) niet omdat hij 

vreest dat de monetaire flexibiliteit van wisselkoersherschikkingen, zoals ook TMS deze 

voorstelt, het adequaat doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen in de Zuidelijke 

eurolanden zou kunnen frustreren, waarover hieronder meer. 

 

Lex Hoogduin en ‘The Matheo Solution (TMS)’ 
 

Ook Lex Hoogduin beaamde de werking van het TMS-systeem maar was, anders dan Arnoud 

Boot, een stuk terughoudender over de wens tot toepassing daarvan. Hoogduin heeft 

immers de nodige bezwaren tegen wisselkoersaanpassing voor de zwakkere landen in zijn 

algemeenheid. 

 

Volgens Lex Hoogduin leidt monetaire devaluatie tot uitstel van beleid 
 

Hoogduin vreest (met verwijzing naar de ervaringen in het pre-eurotijdperk) immers dat 

monetaire devaluaties in de Zuidelijke eurolanden de fundamentele economische 

tekortkomingen aldaar niet verbetert maar verhult en dat daardoor de noodzakelijke 

economische hervormingen aldaar juist wordt belemmerd: “devaluatie leidt tot uitstel van 

beleid en werkt dan juist contraproductief”.  

   

Hier tegenover kan worden gesteld dat in een klimaat van economisch en sociaal herstel het 

politieke en maatschappelijke draagvlak voor hervormingen juist veel groter zou kunnen zijn. 

Bovendien bevat TMS allerlei (andere) maatregelen ter bevordering van het doorvoeren van 

hervormingen die er in het pre-eurotijdperk niet waren. Te denken hierbij valt aan de 

stimulansen vanuit de Eurogroep daartoe en, zoals Arnoud Boot ook noemde, de introductie 

van een euro-exit (dus zonder beëindiging van het EU-lidmaatschap) om talmende landen 

tot adequate hervormingsactie te bewegen. Wat het laatste betreft stelt TMS, als een stok 

achter de deur, ook een gedwongen euro-exit voor, derhalve de dreiging van uitsluiting van 

het Euro Pact en van alle voordelen daarvan die het Euro Pact onder het gewijzigde TMS-

regime met zich meebrengt. 

 

Discipline laat zich niet dwingen 
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Arnoud Boot stelde dat discipline niet valt af te dwingen van landen tenzij deze klein zijn en 

je deze kunt vermorzelen. De voorbeelden van Griekenland en nu ook Portugal geven aan 

dat in een dergelijk geval in een zeer langdurig proces zonder succesgarantie de 

democratische beginselen en het zelfbeschikkingsrecht, waar we in Europa toch altijd zo prat 

op gaan, op grove wijze met voeten worden getreden. Dit allemaal terwijl in de tussentijd 

hele volkeren in een jarenlange misère worden gestort.  

 

 
 

Kees de Lange trok in zijn tijd als Senator in de Eerste Kamer bij Jeroen Dijsselbloem en Mark Rutte herhaaldelijk 

aan de ‘euro-bel’ 

 

De vraag is of we dat allemaal uit ethisch, economisch, sociaal, humanitair en democratisch 

oogpunt wel zouden moeten willen? De in de zaal aanwezige oud-Senator en hoogleraar 

Kees de Lange beantwoordde deze vraag vanuit de zaal ontkennend (zie ook diens FTM-

artikel ’De euro een historisch drama in tien bedrijven’), en ik sluit mij daar graag bij aan. 

 

Boot: Niet Griekenland maar Frankrijk is de ‘ticking time bombe’ van de 

euro 
 

De ‘ticking time bombe’ van de euro ligt volgens Boot dan ook niet bij de kleine landen als 

Griekenland en Portugal maar vooral bij Frankrijk alwaar na zes jaar eurocrisis, met een 

steeds meer stagnerende economie en verder oplopende werkloosheid, zelfs nog geen begin 

is gemaakt met de aldaar noodzakelijke hervormingen. Ik zou daaraan willen toevoegen dat, 

na Frankrijk, Italië een goede tweede is. 

 

Dat zal Lex Hoogduin natuurlijk allemaal ook wel zien en daarom heeft ook hij zijn twijfels of 

het huidige ‘one-size-fits-all/none’ Euro Pact zal overleven – zie dienaangaande ook het RTL-

interview ‘De euro is niet onomkeerbaar’ met hem van 29 juni 2015. 

 

Ter onderbouwing van het logische herstel op eigen kracht in de Zuidelijke eurolanden én 

het in die landen succesvol doorgevoerd hervormingsbeleid verwees ik (naar aanleiding van 

een vraag uit het publiek door voormalig Tros Aktua en AD journalist Homme Heida over de 

effectiviteit van TMS en wisselkoersaanpassingen) naar vergelijkbare gevallen in Zuid-

Amerika en Azië in de jaren 90. In die gevallen hadden de desbetreffende landen de 

wisselkoers van hun nationale munt vastgekoppeld aan die van US-dollar maar konden zij de 

economische ontwikkelingskracht van de VS en de US-dollar niet volgen als gevolg waarvan 

zij hun internationale concurrentiekracht verloren – de desbetreffende nationale 

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11949701/AEP-Eurozone-crosses-Rubicon-as-Portugals-anti-euro-Left-banned-from-power.html
http://www.ftm.nl/column/de-euro-een-historisch-drama-tien-bedrijven/
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/whatsright/whats-right-italien-ist-griechenland-in-xxl/12071374.html
http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/de-euro-niet-onomkeerbaar
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economieën kwamen onder druk te staan met een sterk oplopende werkloosheid (zie de 

parallel met de Zuidelijke eurolanden en de euro).  

 

Wisselkoersaanpassingen hebben in Azië en Zuid-Amerika effectief 

gewerkt, ook wat hervormingen betreft 
 

Echter nadat deze landen de koppeling van de wisselkoers van hun nationale munt aan de 

US-dollar los lieten en deze devalueerden tot een evenwichtig internationale wisselkoers 

herstelden de nationale economieën, werkgelegenheid en staatsfinanciën zich aldaar binnen 

korte tijd en duurzaam. En met behulp van het IMF zijn toen in die landen tegelijkertijd de 

noodzakelijke hervormingen ook adequaat doorgevoerd.  

 

Alleen hervormingen zijn ontoereikend om onderlinge verschillen 

eurolanden ongedaan te maken 
 

Bovendien kunnen we ons gevoeglijk afvragen of de onderlinge monetair-economische 

ongelijkheden tussen de eurolanden volledig zullen verdwijnen indien de zwakkere landen 

de aldaar noodzakelijke hervormingen adequaat en succesvol zouden doorvoeren?  

 

Zoals onlangs nog hier op FTM beschreven zijn de inmiddels ontstane monetair-economische 

verschillen nu eenmaal veel te groot (zie ook Figuur 1 en Figuur 2) om alleen door 

hervormingen in de zwakke landen overbrugd te kunnen worden, zelfs als deze 

hervormingen nu als de wiedeweerga doorgevoerd zouden worden.  

 

 
 

Arend Jan Boekestijn doceert 

 

Naar aanleiding van een vraag uit de zaal van blogger, ingenieur en euro-watcher Theo 

Wolters gaf Lex Hoogduin aan dat daarom dan in de desbetreffende landen additionele 

loonsverlagingen (interne devaluatie) doorgevoerd zullen moeten worden. Dat was weer 

reden voor historicus ‘Europese integratie’ en oud-Kamerlid Arend Jan Boekestijn om te 

doceren dat het alleen mogelijk is een duurzame monetaire unie te vormen tussen landen 

die politiek, cultureel, sociologisch en historisch ook in staat zijn tot zo een loonaanpassing, 

en dat de Zuidelijke eurolanden, inclusief Frankrijk, dat juist niet zijn. 

 

http://www.ftm.nl/column/eurocrisis-hervormingen-alleen-zijn-niet-voldoende/
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De praktijk leert dat forse interne devaluatie en revaluatie schadelijk en 

destructief zijn 
 

Hieraan voeg ik, tot slot, nog graag toe dat aan de hand van voorbeelden uit de praktijk is 

gebleken dat, indien de daarmee te overbruggen kloof erg groot is, zowel interne devaluatie 

(forse loonsverlagingen) in de zwakke landen en/of interne revaluatie (forse 

loonsverhogingen) bijzonder schadelijke en destructieve processen zijn en daarom gemeden 

zouden moeten worden.  

 

De zoektocht van Boot naar een ‘vangnet’ voor bankenherkapitalisatie 
 

Gelet op zijn UvA-leerstoel ‘Financiële Markten’ doceerde Boot natuurlijk uitgebreid over de 

destructieve kapitaalstromen (geld dat uit de zwakke landen wegstroomt) en de voltooiing 

van de Bankenunie - wat dit laatste betreft wees hij op de noodzaak van een ‘vangnet’ voor 

het herkapitaliseren van insolvente banken (zie ook in zijn bovengenoemd ESB-artikel).  

 

Dienaangaande kunnen we opmerken dat indien er binnen de eurozone weer evenwichtige 

wisselkoersverhoudingen zouden zijn, de door Boot genoemde schadelijke kapitaalstromen 

gekeerd zullen worden. Hierbij moest ik ook terugdenken aan het FTM-interview ‘Al 70 jaar 

is in Europa geen schot gelost’ met Lex Hoogduin van 15 december 2014 waarin hij stelde: 

“Vaste wisselkoersen in een wereld van vrij kapitaalverkeer is bijna niet te doen”. 

 

TMS reikt ook het gezochte bankenvangnet aan 
 

En wat betreft het door Boot gezochte ‘vangnet’ voor bankenherkapitalisatie wees ik op de 

‘European Bank for Bank Capital Support (EBBCS)’, eveneens een onderdeel van het TMS 10-

punten plan, waarmee hij kennelijk nog onbekend was. Aangaande dit EBBCS zie ook mijn 

DDS-artikel ‘Bankenunie: André ten Dam vs Mathijs Bouman’ van 29 oktober 2013. 

 

Hoogduin en Boot: maak van eurozone géén politieke unie 
 

Lex Hoogduin ziet helemaal niets in een politieke unie, een Europese Superstaat naar 

voorbeeld van de Verenigde Staten, met transferbetalingen van de sterke naar de zwakke 

landen, een gezamenlijk budget en eurobonds. Zo een politieke unie is ongewenst en dus 

ook overbodig – immers de zwakke eurolanden moeten volgens hem gewoon de 

hervormingen doorvoeren. En de prikkel daartoe wordt volledig weggenomen in een 

Europese politieke unie met een gezamenlijk budget, aldus Hoogduin. Hij vindt juist dat de 

Verdragsrechtelijke ‘no-bail-out’ bepalingen in ere hersteld moeten worden en dat de ECB 

ook direct afscheid moet nemen van het beleid van QE en ultra-lage rente, en weer 

overgaan tot normaal monetair beleid.  

 

Achteraf bezien waren de Europese noodleningen aan de probleemlanden 

verkeerd beleid, aldus Nout Wellink en Lex Hoogduin 
 

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/08/ook-duitsland-gevangen-in-eenheidseuro/
http://www.ftm.nl/exclusive/lex-hoogduin-we-kennen-al-70-jaar-vrede-in-europa/
http://www.ftm.nl/exclusive/lex-hoogduin-we-kennen-al-70-jaar-vrede-in-europa/
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/10/antwoord-aan-mathijs-bouwman/
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Lex Hoogduin merkte hierbij op, gelijk voormalig DNB-president Nout Wellink afgelopen 

zomer, dat we insolvabele landen binnen de eurozone gewoon ‘failliet’ zouden moeten laten 

gaan, en dat, achteraf bezien, de Europese financiële steun aan de probleemlanden dus niet 

gegeven had moeten worden, zoals ik sinds begin 2010 bepleit. Op deze wijze breng je de 

desbetreffende landen er ook sneller toe om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. 

 

Ook Arnoud Boot vindt een politieke unie met alle genoemde toeters en bellen eveneens 

thans ongewenst en ziet die hooguit als verre toekomstmuziek. Volgens hem is Europa de VS 

niet, maar een verzameling onafhankelijke soevereine staten – dit geeft weliswaar nu een 

zwak fundament voor de euro maar wellicht kunnen we over de tijd naar elkaar toegroeien, 

aldus Boot. Voor de eenheidseuro is er volgens hem uiteindelijk wel een politieke unie 

noodzakelijk en dat geeft een spanningsveld. Voor een politieke unie moet er te zijner tijd 

tussen de eurolanden eerst een gevoel van onderlinge lotsverbondenheid zijn ontstaan, en 

zijn een maatschappelijk draagvlak en nationaal-democratische legitimaties noodzakelijk – 

dat heeft volgens hem tijd nodig en kan in ieder geval niet worden afgedwongen. Boot sprak 

zich overigens wel uit voor zo nodig een gezamenlijke financiering van deugdelijke 

onderwijssystemen in de eurolanden teneinde de jongere generaties in alle landen dezelfde 

kansen te kunnen bieden. Nogal ambivalent allemaal zou ik zeggen of genuanceerd, hoe 

men wil – zoals boven al gezegd, Boot leeft kennelijk tussen ‘hoop & vrees’.  

 

Een politieke unie verhoogt de welvaart niet maar verdeelt de armoede 
 

Zoals bekend voorziet TMS evenmin in een politieke unie, simpelweg omdat dat de 

onderlinge economische verschillen niet wegneemt – zie wat dat betreft ook de net 

afgezwaaide IMF-baas  Olivier Blanchard. Gelijk Lex Hoogduin en Nout Wellink nu, propageer 

ik al sinds 2010, voordat deze in het leven werden geroepen, de onmiddellijke opdoeking 

van de (bestaande) noodfondsen alsmede een ‘faillissementsregeling’ voor insolvente 

eurolanden. Een transitie van de eurozone in een politieke unie impliceert immers 

uitsluitend een structurele transferunie waarbij de sterkere regio’s in Duitsland en 

Nederland niet alleen de zwakkere regio’s in eigen land moeten financieel op de been 

moeten houden maar de facto heel Zuid-Europa – een kind begrijpt dat dat niet gaat. 

Bovendien neemt een transferunie iedere prikkel weg voor landen als Frankrijk en Italië om 

aldaar nu eindelijk eens de noodzakelijke hervormingen door te voeren. Gelijk het 

‘doormodder-scenario’ met de noodfondsen belemmert een politieke unie dus juist het 

noodzakelijke eurozone-brede herstel terwijl de monetaire flexibiliteit en prikkels tot 

hervormingen van ‘The Matheo Solution (TMS)’ daartoe wel de weg plaveit. 

 

Conclusie van de avond: hervormingen, ook van het Euro Pact zelf! 
 

Het kernprobleem van het huidige rigide (one-size-fits-all/none) en daarom destructieve 

Euro Pact is dat de onderlinge economische verschillen tussen de eurolanden simpelweg 

veel te groot zijn om op een fatsoenlijke en houdbare manier met elkaar een ‘one-size-fits-

all’ monetaire unie te kunnen vormen. Monetaire flexibiliteit (wisselkoersherschikking en 

rentedifferentiatie op nationaal vlak) is dus dringend noodzakelijk voor het door ieder 

gewenste krachtige economische en sociale herstel in de eurozone, hoe je het ook wendt of 

keert. In een dergelijk klimaat van economisch, sociaal en financieel herstel en met de 

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11919355/fiscal-union-eurozone-emu-olivier-blanchard-imf.html?WT.mc_id=tmgoff_pq_tw_20150423
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11919355/fiscal-union-eurozone-emu-olivier-blanchard-imf.html?WT.mc_id=tmgoff_pq_tw_20150423
http://www.npo.nl/eenvandaag/29-06-2015/AT_2031843/POMS_AT_1222291
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prikkels uit het Euro Pact ontstaat tegelijkertijd een veel beter politiek en maatschappelijk 

draagvlak voor het doorvoeren van hervormingen dan in het huidige klimaat van continue 

ellende.  

 

Hervormingen niet alleen in eurolanden maar ook in het Euro Pact zelf 
 

Arnoud Boot erkende dat in uitzonderlijke crisisomstandigheden een 

wisselkoersherschikking doorgevoerd zou moeten worden. Juist omdat van ‘uitzonderlijke 

crisisomstandigheden’ inmiddels al zes jaar sprake is, zou ik zeggen dat het daarvoor dan nu 

wel meer dan de hoogste tijd is. Lex Hoogduin, met wie ik het overigens over veel zaken 

eens ben, is echter nog niet zover. Wellicht dat deze avond de hervormingsgezinde Lex 

Hoogduin zal doen beseffen (?) dat hervormingen niet alleen doorgevoerd moeten worden 

in de eurolanden alwaar deze noodzakelijk zijn maar ook in het Euro Pact zelf!  

 

Voorkomen is beter dan blussen 
 

Anders dan Arnoud Boot ben ik (met John Maynard Keynes) overigens van mening dat een 

wisselkoersherschikking in een veel vroegtijdiger stadium doorgevoerd zou moeten worden 

omdat daarmee crisisomstandigheden en de daaruit voortvloeiende ellende en megaschade 

juist voorkomen worden.  

 

 
 

Indien in 2010 direct wisselkoersen en rentedifferentiatie zouden zijn doorgevoerd dan had 

alle euro-ellende waarmee we sindsdien zijn geconfronteerd ons bespaard gebleven en had 

de eurozone er vandaag-aan-de-dag een stuk florissanter voorgestaan – met andere 

woorden: voorkomen is beter dan blussen. ….En The Matheo Solution (TMS) laat dus zien 

dat dit ook gerealiseerd kan worden mét behoud van de euro en de voordelen daarvan. 

 

Met dank aan Eric Smit, Arnoud Boot, Lex Hoogduin en het deskundige publiek is de grote 

winst van deze thema-avond dat nu ook kringen rond de politieke beleidsmakers zich 

beginnen te verdiepen in The Matheo Solution (TMS), de politieke beleidsmakers volgen dan 

vanzelf. 

 

http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/03/voorkomen-is-beter-dan-blussen/
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Voor wie deze thema-avond in zijn geheel terug wil zien, zie hier de videoregistratie 

(speelduur: 2:03:50). 

 

__________________________________________________________________________  

 

Via Amsterdam naar Parijs – International Summit: A plan B in Europe 
 

 
 

In het weekend van 14 en 15 november a.s. vindt er in Parijs de Internationale Summit ‘A 

plan B in Europe’ plaats (*), zulks op initiatief van Oskar Lafontaine (de Duitse minister van 

Financiën ten tijde van de invoering van de euro), Yanis Varoufakis (de Griekse minister van 

Financiën van eerder dit jaar), Jean-luc Mélenchon (de presidentskandidaat voor de Franse 

‘Parti de Gauche’, thans lid van het Europees Parlement), Stefano Fassina (voormalige 

Italiaans onderminister van Financiën en Economie, thans parlementslid) en Zoe 

Konstantopoulou (tot voor kort voorzitter van het Griekse Parlement). 
 

* Update d.d. 16-11-2015: Deze Summit stond gepland voor het weekend van 14 en 15 november 2015 maar is 

als gevolg van de terroristische aanslagen op vrijdagavond 13 november 2015 in Parijs geannuleerd. Naar een 

nieuwe datum voor de Summit wordt gezocht. 
 

We shall find a way of ensuring that Europeans have a monetary system 

that works with them, not at their expense 
 

Na de tientallen vergeefse Eurotoppen van regeringsleiders in Brussel sinds 2010 om de 

eurocrisis te bezweren achten de initiatiefnemers van deze eerste alternatieve 

internationale Eurotop het meer dan de hoogste tijd om andere, constructieve oplossingen 

voor de eurocrisis te zoeken en bediscussiëren, en deze dan de Europese politieke leiders 

aan te reiken: “We shall find a way of ensuring that European have a monetary system that 

works with them, not at their expense”.  

 

In rondetafelgesprekken komen aldaar de volgende thema’s aan de orde: 1.) Currency 

Policy, 2.) Debt Policy en 3.) International Trade.  

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0BTMFaHnTfQ
https://www.euro-planb.eu/?page_id=96&lang=en
https://www.euro-planb.eu/?page_id=96&lang=en
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Op mijn deurmat trof ik de uitnodiging aan om aan de ronde tafel betreffende ‘Currency 

Policy (Rebuilding another monetary cooperation system)’ aan te schuiven en aldaar The 

Matheo Solution (TMS) te presenteren en toelichten. Nu het Nederlands voetbalelftal er 

helaas niet in is geslaagd zich voor Frankrijk te kwalificeren, laat staan in Parijs de finale te 

spelen, rust de schone taak nu op mijn schouders om de Nederlandse eer aldaar hoog te 

houden. Voor Matheo en alle Europeanen zal ik daar mijn best gaan doen. 

 

 

==========================================   


