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InleIdIng

Er was eens een tijd ... dat alles wat iemand hoefde te doen, was 
naar school gaan, een baan zoeken, hard werken, geld sparen, een 
huis kopen, schulden aflossen, voor de lange termijn in aandelen 
investeren en nog lang en gelukkig leven.

Dat sprookje is voorbij

Een van de belangrijkste redenen voor de groeiende kloof tussen 
de rijken, de armen en de middenklasse is dit sprookje. Eenvoudig 
gezegd, de mensen die in dit sprookje geloven, vallen in de kloof 
tussen rijk en arm. Mensen die nog steeds in dit sprookje geloven, 
zitten tegenwoordig in de financiële problemen.

Meer dan twintig jaar geleden

In 1997 werd Rich Dad Poor Dad voor het eerst uitgegeven. Ik had 
het zelf uitgegeven, omdat geen van de uitgevers waar we contact mee 
legden, dacht dat ik wist waar ik het over had. En geloof me, veel van 
rijke pa’s lessen waren twintig jaar geleden niet zo logisch. 

Twintig jaar geleden werd Rich Dad Poor Dad geschreven als een 
waarschuwing voor de komende economische crisis waar we momen-
teel in verkeren. En twintig jaar geleden werd ik scherp bekritiseerd 
voor het zeggen dat je huis niet tot je activa behoort en spaarders 
verliezers zijn. Maar de tijden zijn veranderd.

Je herinnert je misschien nog dat, twintig jaar geleden, in 1997 
de aandelenmarkt booming was, dat er meer dan voldoende banen 
waren en dat het populairste boek dat in 1996 was uitgegeven  
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Waarom de rijken alsmaar rijker worden

The Millionaire Next Door* was. The Millionaire Next 
Door was een verhaal over de mensen die het sprookje − 
Ga naar school, vind een baan, spaar geld, los je schul-
den af en leef lang en gelukkig − geloofden. Eenvoudig 
gezegd: in 1996 was het makkelijk om rijk te worden; 
bijna iedereen werd rijk.

De miljonair-om-de-hoek − the millionaire next door 
− was hoogopgeleid, had een goede baan, reed een mid-
denklasser, had een eigen huis dat in waarde steeg en 
had, via een pensioenfonds of een eigen lijfrentepolis, 

geld in aandelen zitten. Het leven was goed. Het was makkelijk om 
miljonair te worden. De Amerikaanse droom was werkelijkheid.

Een waarschuwing

In 1996 waarschuwde Alan Greenspan, voorzitter van de Federal 
Reserve Bank, voor ‘hooggespannen verwachtingen’, hetgeen bete-
kende dat de mensen dronken waren en in de waan verkeerden dat 
rijk worden makkelijk was.

In 1997 kwam Rich Dad Poor Dad uit. Rich Dad Poor Dad was de 
andere kant van de medaille van The Millionaire Next Door. Mijn rijke 
pa geloofde niet in de zekerheid van een vaste baan, het sparen van 
geld, beneden je stand leven, een kleine auto rijden, je schulden aflos-
sen, of voor de lange termijn in aandelen investeren.

De wereld veranderde

Toen, in 2000, knapte de internetbubbel, groeide door 9/11 en de 
latere aanslagen het besef dat terrorisme toch niet iets was dat ver 
weg gebeurde, knapte in 2007 de onroerendgoedbubbel en stortten 
de grootste banken van het land in 2008 in.

Rentetarieven werden tot onder nul gebracht en spaarders werden 
verliezers. Olieprijzen stortten in, waardoor op olie gebaseerde eco-

* uitgegeven door Taylor Trade Publishing, USA, 1996, 
ISBN: 9781589795471, verkrijgbaar bij Succesboeken.nl
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nomieën begonnen te wankelen; en de War on Terror escaleerde. De 
Europese Unie kwam onder druk te staan doordat Griekenland, Italië 
en Spanje economisch aan het worstelen waren.

De rijken werden rijker naarmate de aandelenmarkten nieuwe hoog-
ten bereikten ... maar de werkende armen en de middenklasse werden 
armer. Tegenwoordig wringt de wereld zich in allerlei bochten door de 
zwaarste economische crisis in de geschiedenis heen.

Twintig jaar later

Tegenwoordig zitten veel miljonairs-om-de-hoek zonder werk en 
staat hun huis onder water. Tegenwoordig gaan jonge mensen naar 
school, studeren af (vaak gebukt onder een verpletterende studiefinan-
ciering) en zijn vaak niet in staat om die mythische goedbetaalde baan 
te vinden. Tegenwoordig is in de Verenigde Staten het totale bedrag 
aan uitstaande studieleningen $ 1,2 biljoen, meer nog dan het totaal 
aan uitstaand creditcardkrediet.

Veel studenten zullen zich nooit een eigen huis kunnen veroorloven, 
omdat ze niet genoeg geld verdienen en hun studielening aan het afbe-
talen zijn. Veel studenten − en afgestudeerden − wonen nog steeds bij 
hun ouders.

Veel opgeleide jonge mensen hebben banen, maar werken onder 
hun kunne. Het onvermogen van jonge mensen om waardevolle, bete-
kenisvolle, uitdagende, levensvervullende werkervaringen en zakelijke 
ervaringen op te doen, is nog zo’n toekomstige tijdbom.

Spaarders zijn verliezers

Tegenwoordig zijn spaarders verliezers. Rentetarieven voor spaar-
geld zijn historisch laag. Japan, Zweden en de Eurozone hebben al 
negatieve rentetarieven.

Inleiding
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Waarom de rijken alsmaar rijker worden

Pensioenen staan onder druk

De meeste pensioenen, zowel private als publieke, werken met een 
75% uitbetaling van de door de gepensioneerde gespaarde gelden. Cal-
PERS, California Public Employees’ Retirement System − het grootste 
pensioenfonds voor ambtenaren in de Verenigde Staten − werkt op 
basis van minder dan 2% rendement op vermogen, hetgeen betekent 
dat de pensioenen van miljoenen ambtenaren onder water staan.

Social Security − een staatspensioen, vergelijkbaar met onze AOW 
(vert.) − en Medicare − uitkering voor basisgezondheidszorg voor 
mensen van 65 jaar of ouder en jongere Amerikanen met een beper-
king (vert.) − staan in het rood. Staat er een nieuwe reddingsoperatie 
op kosten van de belastingbetaler op stapel?

De robots komen eraan

Om de zaken nog erger te maken: de robots komen 
eraan. In zijn boek Rise of the Robots: Technology and 
the Threat of a Jobless Future* legt Martin Ford uit 
waarom het sprookje van naar school gaan om een 
vaste, zekere baan te vinden een waanidee is. De kans 
is groot dat, zelfs al ben je een arts, een robot je kan ver-
vangen ... nu al, niet morgen. De rijkste landen ter wereld 
zijn in een wedloop gewikkeld om robottechnologie te 

ontwikkelen die mensen kan vervangen. Niet alleen de werknemers 
van McDonald’s zitten misschien al snel zonder werk, maar ook de toe-
komst van journalisten, onderwijs- en leerkrachten en professionals 
zoals juristen, artsen en accountants is problematisch. 

Martin Ford schreef niet over banen die offshore naar lagelonenlan-
den gaan. Hij schrijft over mensen die door robots worden vervangen. 
Hij beweert dat Amerika momenteel op het gebied van fabricage met 
lagelonenlanden zou kunnen concurreren. Helaas gaat Amerika die 
concurrentie met robots aan, niet met menselijke arbeid. 

De boodschap is duidelijk: massawerkloosheid is gearriveerd.

* uitgegeven door Singel uitgeverijen, NL, 2016, 
ISBN: 9789021402956, verkrijgbaar bij Succesboeken.nl
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Onze nieuwe president

In 2016 werd Donald Trump in een aardverschuiving tot president 
van de Verenigde Staten gekozen. Miljoenen zijn bang voor hem en 
voor wat hij zal gaan doen. Aan de andere kant hebben miljoenen voor 
hem gekozen, omdat ze de pijn van stervende steden en stijgende 
werkloosheid kennen. Ik heb voor hem gestemd, omdat hij veran-
dering vertegenwoordigde. En naar mijn mening dienen er heel veel 
dingen te veranderen.

Donald Trump is een vriend van me. We hebben samen twee boeken 
geschreven. Hoewel ik gruw van sommige van zijn terloopse, ongevoe-
lige uitlatingen over vrouwen, ras en religie, is de persoon die ik heb 
leren kennen een goed mens, en een fantastische ouder en een groot 
leider.

Zijn drie oudste kinderen zijn fantastische jonge mensen. Kim en 
ik zijn op hun bruiloften uitgenodigd. Zijn staf bestaat uit krachtige, 
zelfbewuste, welbespraakte vrouwen die al tientallen jaren bij hem zijn. 
Zijn vrouw Melania is elegant, mooi en zegt waar het op staat − en ze 
spreekt vijf talen. Mijn vrouw Kim heeft respect voor Donald Trump 
vanwege de manier waarop hij met vrouwen omgaat.

Donald Trump en ik zijn samen boeken gaan schrijven, omdat we 
ons allebei zorgen maken over de eerste regel van het sprookje: ga 
naar school.

We hebben ervoor gekozen om ze onder co-auteurschap te schrij-
ven, omdat we allebei opleiders zijn, we allebei een rijke pa hadden en 
we ons zorgen maken over de kwaliteit van het onderwijs in het huidige 
Amerika. We geloven dat echt financieel onderricht voor alle studen-
ten beschikbaar moet komen.

President Trump staat een moeilijke opdracht te wachten, omdat de 
Verenigde Staten en de wereld in financiële problemen zitten. Ook hij 
weet dat het sprookje voorbij is.

Inleiding
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Waarom de rijken alsmaar rijker worden

Waarom dit boek?

Dit boek is geschreven als de masteropleiding van Rijke pa arme 
pa. Dit boek legt uit wat echt financieel onderricht inhoudt en waarom 
de rijken alsmaar rijker worden. Het verschil tussen rijk, arm en mid-
denklasse is onderricht; alleen helaas niet het onderricht dat in scho-
len wordt gegeven.

Echt financieel onderricht moet ook een deel financiële geschiede-
nis bevatten. Deze crisis is niet uit de lucht komen vallen. Deze financi-
ele crisis is al meer dan 100 jaar aan het sudderen, al vanaf 1913, het 
jaar dat het systeem van de Federal Reserve en het belastingsysteem 
van de Verenigde Staten werden gecreëerd.

Dit boek zal kort op de geschiedenis van deze crisis ingaan. Wan-
neer je de historische gebeurtenissen die tot deze crisis hebben geleid, 
begrijpt, zul je begrijpen waarom de miljonair-om-de-hoek, de per-
soon die blijft geloven in het sprookje, momenteel in de financiële pro-
blemen zit. De miljonair-om-de-hoek lijkt heel veel op mijn arme pa.

Jarenlang maakte niemand zich druk om het feit dat fabrieken het 
land uitgingen. Jarenlang maakte niemand zich druk om het feit dat 
ooit goedbetaalde banen het land uitgingen. Jarenlang maakte nie-
mand zich druk om het feit dat steden in de Verenigde Staten leeglie-
pen. Jarenlang hebben de financiële, politieke en academische elites 
het er goed van genomen, zonder voeling te houden met die delen van 
de Verenigde Staten die aan het afsterven waren.

Senator Bernie Saunders snapte dit, wat de reden is dat hij Hilary 
Clinton bijna versloeg tijdens de voorverkiezingen van de Democrati-
sche Partij. Donald Trump snapt het, wat de reden is dat hij de huidige 
president van de Verenigde Staten is.

Wie gaat je redden?

Mijn zorg is dat te veel mensen op president Trump rekenen om hen 
te redden. Hoewel Donald Trump een groot man is, is hij niet Super-
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man. Ik betwijfel het of hij überhaupt iemand kan redden als die niet 
eerst van plan is om zichzelf te redden.

Donald Trump en ik zijn gaan samenwerken, omdat we niet geloven 
in mensen een vis te geven als ze honger hebben, zoals Bernie Saun-
ders en vele anderen geloven. Donald Trump en ik geloven in mensen 
leren vissen. Mijn eerste boek Rich Dad Poor Dad is in 1997 geschre-
ven om mensen te leren vissen.

Eerste waarschuwing: echt onderricht

Dit boek, Waarom de rijken alsmaar rijker worden, is de versie voor 
gevorderden van Rijke pa arme pa − de Rich Dad masteropleiding.

Als je Rijke pa arme pa nog niet hebt gelezen, raad ik je aan dat 
eerst te doen, voordat je dit boek gaat lezen. Dit boek is voor afgestu-
deerden van Rich Dad, degenen die al met de principes en de lessen 
in dat boek vertrouwd zijn. Net als bij alle Rijke-pa-boeken heb ik mijn 
best gedaan om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Dit boek is een-
voudig, maar wat de rijken doen, is niet makkelijk.

De 90/10-regel van geld

Er bestaat een regel van geld die als de 90/10-regel bekend staat. 
Die regel beweert dat 10% van de mensen 90% van het geld verdienen. 
Dit boek en Rijke pa arme pa gaan over deze 90/10-regel van geld.

Het goede nieuws is dat bijna iedereen met echt financieel onder-
richt bij de 10% die 90% van het geld verdient, kan behoren. In dit boek 
kom je erachter waarom je daar geen dure opleiding aan een presti-
gieuze hogeschool of universiteit voor nodig hebt. Bovendien hebben 
veel van de rijkste mensen ter wereld hun studie nooit afgemaakt: 
waaronder Steve Jobs, Mark Zuckerberg en Walt Disney.

Jouw uitdaging is om een besluit te nemen. Heb je de mentaliteit, de 
vasthoudendheid en de motivatie om echte financiële ontwikkeling te 

Inleiding
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Waarom de rijken alsmaar rijker worden

vergaren? Als je iemand bent die snel afhaakt, niet hard wil werken, of 
niet van plan is te studeren, dan is dit boek niet voor jou.

Als je iemand bent die gelooft dat het leven makkelijk moet zijn en 
dat de overheid voor je dient te zorgen dan is dit boek zeker niet voor 
jou. Het punt is dat dit boek gaat over echt financieel onderricht, het 
soort onderricht dat je niet op scholen aantreft.

Tweede waarschuwing: belastingen

President Barack Obama heeft de republikeinse kandidaat gou-
verneur Mitt Romney in 2012 om vele redenen verslagen. Eén reden 
was belastingen. Obama onthulde dat hij 30% belasting betaalde. Mitt 
Romney betaalde minder dan 14% over een inkomen van meer dan  
$ 20 miljoen.

Donald Trump heeft nooit zijn belastingaangifte vrijgegeven, waar 
zijn tegenstanders gek van werden. Of dat slim of doortrapt was, hangt 
van je standpunt aangaande belastingen af.

Veel in dit boek gaat over belastingen. Als je het leuk vindt om 
belasting te betalen en graag meer belasting wilt betalen, dan is dit 
boek niet voor jou. Als je wilt leren hoe mensen zoals Mitt Romney en 
Donald Trump miljoenen verdienen en erg weinig belasting betalen, 
dan is dit boek voor jou.

Belastingen zijn eerlijk

Veel mensen zijn van mening dat belastingen oneerlijk zijn. Wat 
oneerlijk is, is het gebrek aan echt financieel onderricht dat mensen 
zou helpen om belastingen beter te begrijpen. Feit is dat de belasting-
wet voor iedereen geldt. Iedereen kan minder aan belasting betalen ... 
als ze echt financieel onderricht hebben gehad om de belastingwet in 
hun voordeel te gebruiken. 

Omdat belasting zo’n actueel en controversieel onderwerp is, heb ik 
mijn persoonlijke belastingadviseur, Tom Wheelwright, gevraagd om 
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mijn rechterhand, mijn autoriteit op het gebied van belastingen bij het 
schrijven van dit boek te zijn. Tom is de intelligentste, de slimste en 
meest nauwgezette accountant die ik ooit ben tegengekomen. 

Een van de redenen waarom de rijken rijker worden, is omdat ze 
adviseurs zoals Tom hebben om hen te leiden. De uitdaging is dat een 
adviseur zoals Tom maar tot op zekere hoogte iets kan doen. Als je 
echt miljoenen wilt verdienen en minder of zelfs geen belasting wilt 
betalen, moet je doen wat de rijken doen. Tom kan maar weinig voor 
de miljonair-om-de-hoek doen.

Derde waarschuwing: dat kan hier niet

“Dat kan hier niet.” Tom en de andere adviseurs van Rich Dad reizen 
de wereld rond om de lessen in dit boek te onderwijzen.

Overal waar we komen, inclusief steden in de Verenigde Staten, zijn 
er mensen die hun hand opsteken en zeggen: “Dat kan hier niet.” In de 

Belastingen belonen 
de financieel geletterden

Belastingen zijn niet bedoeld om 
mensen te straffen. Ze zijn bedoeld 
om diegenen te belonen die doen wat de overheid wil dat ze doen. Er 
is financieel onderricht en actie nodig om te weten en te doen waar-
voor de overheid je beloont om te doen. Dit boek zal je het inzicht geven 
in hoe de overheid degenen beloont die bereid zijn om hun beleid te 
volgen. 
Voor diepgaandere informatie over de belastingvoordelen voor de finan-
cieel geletterden, nodig ik je uit om een blik in mijn boek Tax Free Wealth 
uit de Rich Dad-serie te werpen of naar taxfreewealthadvisor.com te gaan.

Belastinglessen van Tom

Inleiding
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Waarom de rijken alsmaar rijker worden

meeste gevallen is die persoon net als de miljonair-om-de-hoek, vaak 
een arts, een jurist, een accountant of een financieel adviseur. Wan-
neer je dit boek leest, zul je waarschijnlijk ook zeggen: “Dat kan hier 
niet.” De reden dat de meeste mensen zeggen dat het niet kan, is dat 
ze echt financieel onderricht missen.

In het land dat we bezoeken nodigt Tom Wheelwright vaak andere 
accountants op het podium uit om aan te geven dat wat we onderwij-
zen wel in het land waar we zijn, gedaan kan worden. En zelfs dan zijn 
er nog mensen die zeggen: “Dat kan hier niet.”

En feit is dat zij dat niet kunnen. Zonder het echte financiële onder-
richt, zoals dat in dit boek uiteen wordt gezet, kan niemand doen wat 
de rijken doen, zelfs al zijn ze arts, MBA, jurist of zelfs een andere 
accountant.

Het volgende diagram laat zien wie niet kunnen doen wat wij doen.

Mensen die zeggen: “Dat kan hier niet”, zijn vaak E’s (Employé, 
degene die in loondienst is), en S-en (Self-employed, de kleine zelf-
standige of vrije beroepsbeoefenaar; de zzp’er).

Als je nog eens naar dit diagram kijkt, zul je wellicht een beter idee 
krijgen waarom sommige mensen zeggen: “Dat kan hier niet” ... en 
waarom andere mensen het gewoon doen.
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Het B-kwadrant staat voor Business owner, Big Business, de bezit-
ter van een eigen bedrijf, bedrijven met meer dan 500 man personeel.

Het I-kwadrant vertegenwoordigt de professionele investeerder.

De meeste E’s en S-en investeren zoals de miljonair-om-de-hoek. 
Ze kopen hun investeringen bij een effectenmakelaar en investeren 
in effecten, obligaties, beleggingsfondsen en indexfondsen. Professi-
onele investeerders zijn mensen die hun eigen investeringen in elkaar 
zetten of rechtstreeks op de beurs investeren. Mensen die zeggen: “Dat 
kan hier niet”, zijn E’s en S-en die in papieren bezittingen investeren.

Dit boek beschrijft wat de mensen in het B- en I-kwadrant echt 
weten en doen. Jij kunt doen wat de B’s en I’s doen, als je bereid bent 
om in je echte financiële onderricht te investeren. Als je dat doet, zul 
je een van de weinigen zijn die echt weten waarom de rijken alsmaar 
rijker worden.

Toetreden tot de 90/10-club

Als je bereid bent om te doen wat gedaan moet worden om in het 
B- en I-kwadrant te komen, zul je tot de 90/10-club toetreden, tot de 

Inleiding
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Waarom de rijken alsmaar rijker worden

10% die 90% van het geld verdient. Als je niet tot de gelederen van de 
90/10-club wilt behoren, kun je jezelf bij de menigte voegen die, zelfs 
als ze het wel zouden kunnen, liever zegt: “Dat kan hier niet.”

De reden dat de meeste mensen zeggen: “Dat kan hier niet”, is dat 
het makkelijker is om uit te stellen en tegen het vooruitzicht van het 
werkelijk doen in te gaan, dan om het werkelijk te doen.

Dit boek is voor iedereen, rijk of arm, wel of niet hoogopgeleid, die 
hiervoor wil gaan.

Robert is geen republikein of democraat, hij is een onafhankelijk 

stemmer en voorstander van financieel onderricht.

De missie van de Rich Dad Company:

het verhogen van het financiële welzijn van de mensheid.
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deel één

Waarom de rIjken alsmaar 

rIjker Worden
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Introductie deel één 

de andere kant van de 
medaIlle

Iedere medaille heeft drie kanten: de voorkant, de achterkant en de 
rand. Intelligentie wordt op de rand van de medaille, en in het vermo-
gen om beide kanten te zien, gevonden.

Deel één van dit boek richt zich op de kant van de medaille van de 
rijken.

In deel één zul je ontdekken hoe belastingen de armen en de mid-
denklasse armer maken, terwijl aan de andere kant diezelfde belas-
tingwetgeving de rijken rijker maakt.

Hetzelfde geldt voor schuld. Schuld maakt de armen en de midden-
klasse armer, terwijl schuld de rijken rijker maakt.

Na het lezen van deel één zul je beter in staat zijn om op de rand 
van de medaille te staan, om beide standpunten te begrijpen en om te 
besluiten welke kant voor jou het beste is.
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Hoofdstuk 1

Wat moet Ik met 
mIjn geld doen?

Arme pa:
“Ik ben niet geïnteresseerd in geld.”

Rijke pa:
“Als jij niet geïnteresseerd bent in je geld, 

dan is iemand anders dat wel.”

Er wordt mij vaak de vraag gesteld: 
 “Ik heb $ 10.000. Wat moet ik met mijn geld doen?”

Ik ben de tel kwijtgeraakt van hoeveel mensen me die vraag in steden 
van over de hele wereld hebben gesteld. Iedereen is op zoek naar het 
tovermiddel, het makkelijke antwoord. En hoewel de hoeveelheid geld 
kan wisselen − variërend van $ 1.000 tot $ 2,5 miljoen − is de vraag 
die me gesteld wordt altijd dezelfde: Wat moet ik met mijn geld doen?

Mijn standaard antwoord is:
  “Vertel alstublieft niet in het openbaar dat u ‘niets van 

geld afweet’. Als u niet weet wat u met uw geld moet 
doen, zijn er miljoenen mensen die u zullen vertellen wat 
u er wel mee moet doen. In de meeste gevallen zullen ze u 
vertellen: ‘Geef uw geld maar aan mij.’”
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Het kleine plaatje

Wat je met je geld zou moeten doen is het kleine plaatje − de laatste 
stap − het laatste stukje van je financiële puzzel.

Dit boek gaat over het grote plaatje − een poging om naar het hele 
plaatje, de hele puzzel te kijken. En dan kun je gaan bekijken welke 
puzzelstukjes het beste voor je zijn.

Zoals rijke pa vaak zei:
 “Er leiden vele poorten naar de financiële hemel.”

De middenklasse en de armen ... worden armer

De wereld is geld aan het bijdrukken. Ons geld is toxisch. Ons geld is 
instabiel en veroorzaakt instabiliteit in de wereldeconomie. Hoe meer 
er toxisch geld wordt gecreëerd, des te groter de kloof tussen de rijken, 
de armen en de middenklasse wordt.

Een andere reden dat de rijken alsmaar rijker worden, is omdat de 
armen en de middenklasse zich op het kleine plaatje focussen. De 
meeste mensen is geleerd om hard te werken, belasting te betalen, 
geld te sparen, een huis te kopen, schulden af te lossen en op de aan-
delenmarkt te investeren.

Dit zijn acties voor het kleine plaatje. Dit zijn dezelfde acties die de 
meeste ouders, leerkrachten en financiële experts je aanraden te doen.

Een woord van Warren

Warren Buffett, een van de rijkste mensen ter wereld en zonder twij-
fel een van de slimste investeerders ter wereld, heeft het volgende te 
zeggen over financiële adviseurs: 

  “Wall Street is de enige plek waar mensen in een Rolls 
Royce naartoe rijden om advies te krijgen van degenen 
die met de metro komen.”
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Rijke pa zegt het zo:
“De reden waarom de middenklasse met haar financiën worstelt, is 

omdat ze advies van verkopers aannemen en niet van rijke mensen.”

Een verkoper moet verkopen om zijn brood te verdienen. Ze hebben 
geld nodig. Als ze niet verkopen, hebben ze niet te eten. Daarom is het 
dwaasheid om in het openbaar te verkondigen: “Ik heb $ 10.000 en ik 
ben een financieel analfabeet. Vertel me wat ik moet doen.”

Warren Buffett heeft gezegd:
  “Vraag nooit aan een verzekeringsagent of je meer verze-

keringen nodig hebt. Het antwoord is altijd: ‘Ja.’”

En Buffett kan het weten. Hij is eigenaar van een van de grootste 
autoverzekeraars van Amerika, GEICO. Hij is een zeer rijk man die 
verkopers inhuurt om voor hem te verkopen.

Vraag verkopers van financiële producten hoeveel financieel onder-
richt ze hebben gehad en het eerlijke antwoord zal, niet veel, zijn.

Vraag hoeveel boeken over geld ze hebben gelezen en het antwoord 
is waarschijnlijk hetzelfde. Niet veel

Vraag hen dan of ze rijk zijn. Vraag ze of ze kunnen stoppen met 
werken en nog steeds brood op de plank hebben?

Mens tegen aap

Jaren geleden was er een wedstrijd tussen een aap en professionele 
beursanalisten. 

De aap koos aandelen uit door pijltjes naar een dartboard met de 
namen van bedrijven als doel te gooien.

De beursanalisten gebruikten hun opleiding, training en intellectu-
ele vaardigheden om de waarde van bedrijven te analyseren voordat 
ze de aandelen kozen.

De aap won.

Hoofdstuk 1: Wat moet ik met mijn geld doen?
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Waarom de rijken alsmaar rijker worden

Goedbetaalde verliezers

Op 12 maart 2015 liet CNN Money een artikel uitgaan met de vol-
gende inhoud: 

  “Een ongelooflijke 86% van de actieve large-cap fondsma-
nagers moest liquideren om aan hun benchmarks te vol-
doen.”

(Een large-cap is een fonds met een hoge beurswaarde; een bench-
mark is een ijkpunt waaraan resultaten getoetst kunnen worden - vert.)

De hoogopgeleide en hoogbetaalde experts waren niet in staat om 
de markt te verslaan. En het artikel gaat verder met:

  “En dat was ook niet eenmalig. Bijna 89% van deze fonds-
managers haalde de afgelopen vijf jaar hun benchmarks 
niet en voor 82% gold hetzelfde in de afgelopen 10 jaar, zei 
S&P.”

Met andere woorden, als een aap de S&P 500 fondsen had uitge-
kozen, zou de aap 90% van de experts gedurende vijf jaar verslagen 
hebben en 80% van de experts gedurende 10 jaar. De les hier is dat als 
een aap de hoogopgeleide experts kan verslaan, jij het ook kunt.

De S&P 500

Omdat een aap de S&P 500 kan verslaan, betekent dat nog niet dat 
de S&P geld verdient. De aap en de S&P verliezen allebei geld. Zoals 
je op de grafiek hierna kunt zien heeft ook de S&P zijn ups en downs 
gehad.
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Dus waarom zou je voor de lange termijn investeren? Waarom geld 
verliezen wanneer de markten instorten? Diversifiëren beschermt je 
niet tegen het verliezen van geld. De S&P is een uiterst diverse groep 
van 500 aandelen.

Warren Buffett

Zelfs Warren Buffett’s bedrijf, Berkshire Hathaway, heeft het, nadat 
de crashes in 2000 begonnen, niet veel beter dan de S&P 500 gedaan.

Hoofdstuk 1: Wat moet ik met mijn geld doen?

Bron: http://www.fedprimerate.com/s-and-p-500-index-history-chart.htm

Berkshire Hathaway vs S&P 500 (5-jaarsrendement)
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Waarom de rijken alsmaar rijker worden

Ik vraag me af wat er bij de volgende crash gaat gebeuren.

  V:  Zeg je nu dat Warren Buffett de S&P 500 niet heeft versla-
gen? Zeg je dat hij ook heeft verloren?

 A:  Kijk maar naar de grafiek.

 V: Maar wie investeert er dan samen met hem?
 A:  Mensen die de vraag stellen: “Wat moet ik met mijn geld 

doen?”

 V:  Hoe zit het met de mensen die geld verliezen. Vind je dat niet 
erg voor hen?

 A:  Absoluut. Waarom denk je dat ik onderwijs geef, boeken 
schrijf en financiële games creëer? Ik ben failliet geweest. Ik 
heb geld verloren, dus ik weet hoe dat voelt. Mijn hart breekt 
wanneer ik mensen met hun financiën zie worstelen.

Als Warren Buffett geld kan verliezen, denk je dan niet dat je eens 
zou moeten overwegen om eerst in je financiële ontwikkeling te inves-
teren voordat je je geld aan experts overhandigt?

Per slot van rekening: als een aap de experts kan verslaan, waarom 
zou jij dat dan niet kunnen?
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Hoofdstuk 2 

Waarom spaarders 
verlIezers zIjn

Arme pa: 
“Geld sparen is slim.”

Rijke pa:
“Spaarders zijn verliezers.”

15 augustus 1971 was het officiële begin van de huidige financiële 
crisis.

15 augustus 1971 was de dag dat president Richard Nixon de dollar 
van de goudstandaard afhaalde.

Het is het geld, domoor

15 augustus 1971 was de dag dat de Verenigde Staten begonnen 
met het bijdrukken van geld.
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Waarom de rijken alsmaar rijker worden

15 augustus 1971 was de officiële datum dat de rijken rijker begon-
nen te worden − en de armen en de middenklasse armer begonnen 
te worden.

15 augustus 1971 was de dag dat spaarders verliezers werden.

De waarschuwing

Op 8 april 1997 werd Rich Dad Poor Dad (Rijke pa arme pa) officieel 
gelanceerd. Het boek was door mijzelf uitgegeven, omdat iedere uitge-
ver waar ik het boek inleverde het afwees. Een paar daarvan met het 
commentaar: “Je weet niet waar je het over hebt.”

De uitgevers waren het met heel veel lessen over geld van mijn rijke 
pa niet eens, met name over de eerste les van mijn rijke pa:

 “De rijken werken niet voor geld.”

Rijke pa’s les nummer 1 is de hoeksteen van het financiële onder-
richt van rijke pa.

Er zijn veel redenen waarom de rijken niet voor geld werken. Eén 
reden is de belasting. Rijke pa zei vaak: “De mensen die voor geld 
werken betalen het hoogste percentage belasting.”

De belangrijkste reden is dat de Amerikaanse dollar na 1971 ophield 
geld te zijn. Het werd fiduciair geld.

 V: Wat is fiduciair geld?
 A:  Fiduciair geld, ook wel fiatgeld genoemd, is waardeloos geld, 

geld zonder intrinsieke waarde, en wordt niet gesteund door 
iets van waarde, behalve door een decreet van de overheid.

 V: Wat is een decreet van de overheid?
 A:  Eenvoudig gezegd: de overheid creëert wetten die zeggen 

dat een stuk papiergeld een wettig betaalmiddel is. Mensen 
moeten bijvoorbeeld hun belasting in het fiatgeld van dat 
land betalen. Je kunt je belasting niet met goud of met 
kippen betalen.
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 V: Wat is er mis met fiatgeld?
 A:  Overheden hebben de neiging meer uit te geven dan dat 

ze aan belastingen innen. Ze doen beloften die ze niet altijd 
kunnen waarmaken. Dus drukken ze fiatgeld bij om hun 
rekeningen te betalen, waardoor fiatgeld steeds minder 
waard wordt.

 V:  Dus moet ik harder werken ... en wordt het leven steeds 
duurder?

 A: Precies.

 V: Is fiatgeld waardeloos geworden?
 A:  Uiteindelijk wordt dat allemaal waardeloos, omdat bureau-

craten van de overheden niet weten hoe ze geld moeten ver-
dienen. Ze weten alleen hoe ze het uit moeten geven.

De Franse filosoof Voltaire (1694-1778) heeft gezegd: 
  “Papiergeld keert uiteindelijk terug naar zijn intrinsieke 

waarde − nul.”

Zolang de Amerikaanse dollar door goud gesteund werd, was het 
moeilijk om geld bij te drukken. Toen de Amerikaanse dollar niet langer 
door goud werd ondersteund, begonnen de drukpersen te draaien en 
werden spaarders verliezers.

Geld is gevaarlijk

Na 1971 werd de Amerikaanse dollar gevaarlijk, toxisch. In 1971 
werd de Amerikaanse dollar een schuld − een schuldbekentenis van 
de belastingbetalers. Zolang de belastingbetaler niet klaagde, bleven 
de drukpersen draaien. Toxisch geld drukken was net als alcohol aan 
een dronken zeeman geven. Alcohol geeft een alcoholist een goed 
gevoel en dat doet geld ook, zelfs al is het toxisch. 29 jaar lang, van 
1971 tot 2000 vierde de wereld feest. Helaas is het feest voorbij.

Hoofdstuk 2: Waarom spaarders verliezers zijn
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Waarom de rijken alsmaar rijker worden

Het feest van 30 jaar 

Deze grafiek vertelt het verhaal van het 30 jaar durende feest. 

Zoals je uit de grafiek kunt aflezen, begon het feest rond het jaar 
2000, het begin van de 21ste eeuw, af te lopen.

Drie reusachtige crashes

In de eerste 10 jaar van deze eeuw is de wereld door drie reusachtige 
crashes gegaan.

De eerste, het instorten van de internetbubbel in 2000, dan het 
instorten van de onroerendgoedmarkt in 2007 en vervolgens de crash 
van de aandelenmarkten in 2008. Iedere keer dat de markten instort-
ten werden de drukpersen in de versnelling gezet en drukten ze meer 
geld bij, in de hoop dat de economie niet zou instorten.

120 jaar Dow-index

Bron FRED-Federal Reserve Economic Data

Grijze gebieden geven de recessies in de VS aan
2013 research stlouisfed.org
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 V:  Dus de gigantische groei tussen 1971 en 2000 werd door 
het bijdrukken van geld gecreëerd?

 A: Ja.

 V: Maar nu is het feest voorbij?
 A: Ja.

 V:  En ze drukken nog steeds geld bij? In de hoop dat het bij-
drukken van geld de economie zal redden?

 A: Ja. En daarom zijn spaarders verliezers

Tegenwoordig zijn de rentetarieven bijna nul of zelfs daaronder. En 
weer zijn spaarders verliezers.

Het is ironisch, maar de banken hebben tegenwoordig te veel geld. 
En toch worden de mensen steeds armer. De reden daarvoor is dat 
ons geld giftig is. Geld maakt mensen armer. Mensen die werken voor 
geld en geld sparen zijn ziek aan het worden.

Waarom spaarders verliezers zijn

In 1976 kon iemand geld sparen en rijk worden.
Een voorbeeld:
In 1976: $ 1 miljoen aan spaargeld x 15% rente = $ 150.000 per 

jaar. Daar kon je in 1976 goed van leven.

Tegenwoordig ligt het heel anders.
Tegenwoordig: $ 1 miljoen aan spaargeld x 0,5% rente = $ 5.000 

per jaar. Zoveel is de waarde van geld gedaald.
En 0,5% is tegenwoordig nog hoog te noemen.

Laten we eens naar de rentetarieven ten opzichte van de inflatie 
kijken. Als de inflatie 5% is kijk je tegen een verlies van je geld van 
4,5% per jaar aan. En er is inflatie, omdat de overheden doorgaan met 
geld bijdrukken.

Hoofdstuk 2: Waarom spaarders verliezers zijn
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Voeg dit feit ook eens bij de mix: in 30% van de wereld staan de 
rentetarieven onder nul.

 V: De banken gaan me laten betalen om mijn geld te houden?
 A: Dat is wat negatieve rente betekent.

 V:  Waarom zou iemand geld sparen als de bank geld van me 
vraagt om mijn geld te bewaren?

 A: Dat weet ik niet. Het slaat ook nergens op.

Eén reden waarom de rijken alsmaar rijker worden, is omdat de 
rijken gek op schuld zijn. De rijken weten hoe ze schuld kunnen gebrui-
ken om rijker te worden.

Lage rentetarieven zeggen tegen me: “Alsjeblieft, kom geld lenen. 
Geld is in de uitverkoop.”

Rich Dad’s Prophecy

In 2002 verscheen Rich Dad’s Prophecy*. Rijke pa had 
voorspeld dat de grootste crash in de wereldgeschiede-
nis in 2016, plus of min een aantal jaren, zou plaatsvin-
den.

Hij voorspelde ook dat er vóór de grootste crash ooit, 
die hij voor rond 2016 voorspelde, verschillende ernstige 
crashes zouden plaatsvinden.

V: En die crashes kwamen in 2000, 2007 en 2008?
A: Ja.

 V: Hoe kon hij zo precies in zijn voorspelling zijn?
 A:  Daar zijn vele redenen voor. De belangrijkste reden is dat dit 

niet de eerste keer is dat overheden geld hebben bijgedrukt 
om hun rekeningen te betalen.

* uitgegeven door Plata Publishing, USA, 2002, 
ISBN 9781612680255, verkrijgbaar bij Succesboeken.nl



29

Lessen uit de geschiedenis

De Chinezen waren de eersten die geld drukten.
Het eerste wijdverbreide gebruik van papiergeld was in China tijdens 

de Tang-dynastie (618-907 n.Chr.). Het gebruik van papiergeld ver-
spreidde zich naar India, Perzië en Japan. De verspreiding was echter 
van korte duur, omdat de handel stopte toen mensen stopten met het 
accepteren van papiergeld.

 V:  Waarom stopten mensen met het accepteren van het eerste 
papieren geld?

 A:  Omdat overheden altijd te veel geld drukken. Overheden 
doen tegenwoordig precies hetzelfde.

Het Romeinse Rijk stortte in, gedeeltelijk omdat het van de boeren 
belasting begon te vragen om hun oorlogen te betalen. Toen de geïnde 
belastingen de oorlogsuitgaven niet konden dekken, devalueerden de 
Romeinse keizers hun munten. Het devalueren van munten was hun 
manier van geld bijdrukken.

 V: Wat betekent devalueren?
 A:  Het betekent dat ze waardevolle metalen zoals goud en zilver 

met goedkopere metalen zoals nikkel en koper mengden en 
zo hun munten minder waard maakten. Al snel vertrouwden 
de mensen de waarde van hun munten niet.

De Verenigde Staten heeft ditzelfde in 1964 gedaan, wat de reden is 
dat hun ‘zilveren’ munten een koperen kleur op de rand hebben.

De Verenigde Staten drukken geld bij

George Washington drukte Continentals om de Amerikaanse onaf-
hankelijkheidsoorlog te betalen. Soldaten stopten met vechten toen de 
waarde van de Continentals tot nul daalde. Tegenwoordig bestaat in 

Hoofdstuk 2: Waarom spaarders verliezers zijn
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de Verenigde Staten nog het gezegde ‘Not worth a Continental’ − het 
is nog geen Continental waard.

Tijdens de burgeroorlog drukte het zuiden geld om het noorden te 
bevechten. De Confederate dollar was al snel waardeloos.

 V:  Dus rijke pa heeft zijn voorspellingen op de geschiedenis 
gebaseerd?

 A:  Ja, en op andere factoren. Echt financieel onderricht moet 
ook financiële geschiedenis inhouden. Geschiedenis stelt je 
in staat om in de toekomst te kijken.

Zoals de grote New York Yankee Yogi Berra ooit heeft gezegd:
“Het is weer allemaal déjà vu.”

Momenteel wordt ons geld steeds giftiger naarmate de overheden 
wereldwijd geld bijdrukken.

 V: Waarom drukken ze geld bij?
 A: Om te voorkomen dat hun economieën instorten.

Kijk nog eens naar de 120-jaarsgrafiek van de Dow Jones Index.
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Je kunt zien dat na 1971 − het jaar dat Nixon de dollar van de goud-
standaard afhaalde − de economie steeg.

Gedrukt geld creëerde een wereldwijde bubbel.
In 2000 begon de bubbel te lekken. Om een crash te voorkomen 

begon de overheid geld bij te drukken.
De bubbel begon in 2007 met de onroerendgoedcrash weer te bar-

sten, en vervolgens in 2008, crashten de banken. Onderwijl bleven de 
geldpersen draaien.

 V: En nu kan de wereldeconomie instorten?
 A:  Ja. Na 2008 begon de U.S. Federal Reserve Bank samen 

met de U.S. Treasury de grootste gelddrukcampagne aller 
tijden, een gebeurtenis die als kwantitatieve versoepeling, 
ook wel kwantitatieve geldverruiming, bekend staat.

Hoofdstuk 2: Waarom spaarders verliezers zijn

120 jaar Dow-index

Bron FRED-Federal Reserve Economic Data

Grijze gebieden geven de recessies in de VS aan
2013 research stlouisfed.org
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Waarom de rijken alsmaar rijker worden

Dit gebeurt er met afgesproken betaalmiddelen wanneer overheden 
geld bijdrukken. 

De Amerikaanse dollar heeft tussen 1913, het jaar dat de Federal 
Reserve Bank werd gecreëerd, en 1971, het jaar dat Nixon de dollar 
van de goudstandaard afhaalde, bijna 90% van zijn waarde verloren.

De grootste gelddrukcampagne 
aller tijden!

(Uitbreiding van de monetaire basis door de Fed)
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Lehman Brothers

Bron: Market Watch
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11 september 2001
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Tussen 1971 en 2016 heeft de Amerikaanse dollar nog eens 90% 
van zijn waarde verloren.

 V:  Dus ons geld is de werkelijke reden dat de rijken rijker en de 
armen en de middenklasse armer worden?

 A: Ja. Er zijn vier belangrijke redenen voor die kloof. Dat zijn:

1. Globalisering: banen verdwijnen naar lagelonenlanden. Omdat 
de rijken de fabrieken in bezit hebben, worden zij rijker wanneer ze 
werknemers voor lagere lonen kunnen inhuren.

(Zie grafiek volgende bladzijde.)

Hoofdstuk 2: Waarom spaarders verliezers zijn

Koopkracht van de Amerikaanse dollar (1900-2003)

1913 Oprichting Federal Reserve Bank

1933 Franklin D. Roosevelt 
verbiedt het bezit van 
gouden munten, ongemunt 
goud of goudcertificaten

1944 Bretton Woods maakt 
van de US dollar de 
wereldreservemunt

1971 Nixon haalt de US
van de goudstandaard af

©2003 Mary Puplava, Financial Sense. Data Source: http://eh.net/hmit/ppowerusd
 Bron: Financial Sense
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2. Technologie: als iemand die voor geld werkt meer geld wil, zal 
een ondernemend ingenieur een robot of software of KI (kunstmatige 
Intelligentie) creëren om de werknemer te vervangen. Robots hebben 
geen secundaire arbeidsvoorwaarden of vrije tijd nodig en werken 7 
dagen per week, 24 uur per dag.

Waar de banen heengaan
Amerikaanse multinationals hebben in de 21ste eeuw banen in het buitenland toegevoegd 
en ze in de Verenigde Staten opgeheven. Cumulatieve verandering sinds 1999

Banen buiten de 
Verenigde Staten

Voorlopig

Banen in de 
Verenigde Staten

Bron: Wall Street Journal

Minder huishoudens verdienen een middenklasse-inkomen
De inkomens van de middenklasse zijn niet alleen gestagneerd, maar het deel van de 
huishoudens dat een middenklasse-inkomen verdient, is sinds 1970 ook aan het afnemen. 
Het aandeel van de Amerikaanse huishoudens dat tussen de 50% en 150% van het mediane 
inkomen verdiende was in 2010 42,2% wat minder was dan in 1970 toen het nog 50,3% was.

Percentage huishoudens met een jaarinkomen binnen de 50% van de mediaan*

Bron: Alan Krueger, ‘The Rise and Consequences of Inequality’ voordracht op het 
Center of American Progress, Washington DC, 12 januari 2012

* Mediaan is de middelste van een reeks - vert.
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3. Financialisering: de wetenschap van het drukken van geld.

Hier volgen een paar definities die je zouden kunnen helpen:

  Financialisering is een proces waarbij financiële mark-
ten, financiële instituten en financiële eliten meer invloed 
op het economisch beleid en de economische uitkomst 
vergaren. Financialisering is het proces waardoor finan-
ciële instituten, markten, enz. in grootte en invloed toene-
men.

Financialisering staat algemeen bekend als financiële engineering.

De slimste financiële ingenieurs zijn monsters van Frankenstein aan 
het creëren − monsters die als derivaten bekend staan. Een van dr. 
Frankensteins monsters waren de sub-prime hypotheken; hypotheken 
die aan mensen werden verleend die zich de ‘Amerikaanse droom’ niet 
konden veroorloven. Deze financiële ingenieurs, herordenden deze gif-
tige hypotheken, waardeerden ze als prime en verkochten ze aan de 
wereld als ‘activa’.

Warren Buffett heeft derivaten financiële massavernietigingswa-
pens genoemd. Hij zou moeten weten hoe dodelijk ze zijn.

In 2007 begonnen deze massavernietigingswapens af te gaan. De 
wereldeconomie stortte bijna in. De belastingbetalers hebben de ban-
kiers vrijgekocht. Bankiers die bonussen kregen in plaats van dat ze in 
de gevangenis werden gezet.

4. Kleptocratie: vriendjeskapitalisme

Misschien kun je je de cartoon op de volgende bladzijde herinneren 
die op een van de beginpagina’s van dit boek staat ...

Hoofdstuk 2: Waarom spaarders verliezers zijn
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Er zijn verschillende definities van een kleptocratie:

 1.  Een overheid of staat waar degenen met de macht de 
nationale bronnen uitbuiten en stelen; geregeerd door 
een dief of dieven.

 2.  Een samenleving waarvan de leiders zichzelf rijk en 
machtig maken door van de rest van ons te stelen.

Tegenwoordig viert kleptocratie hoogtij, niet alleen in Amerika, 
maar wereldwijd. Corruptie is bij de overheid, in sport, in onderwijs, in 
zakendoen en zelfs in religies ongebreideld aanwezig. 

Er zijn tegenwoordig veel mensen die vinden dat DC, in Washington 
DC, voor District of Corruption staat. 

Financialisering kan niet plaatsvinden zonder dat er sprake van 
kleptocratie is.

Wie heeft er werkelijk recht op?

Kijk naar de 
profiteur die 
op de zak van 
het systeem 

leeft!

Sociale zekerheid 
Heeft er zijn leven lang 
aan betaald om van een 

miezerige $ 14.000 per jaar 
te moeten leven 

Ambtelijke voordelen
Gratis gezondheidszorg, 

enorm pensioen, 67 betaalde 
vakantiedagen, onbeperkt 

ziekteverlof, enz.
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5. De babyboomdepressie: babyboomers (geboren tussen 1946 en 
1964) hebben een groot deel van de economische boom van 1971 tot 
2000 veroorzaakt. Helaas zijn de babyboomers geen baby’s meer. Het 
zijn nu de senioren. Hun jaren van topuitgaven zijn voorbij. Hun huizen 
zullen in de verkoop gaan.

Er bestaat een gezegde: “Demography is destiny”− demografie 
bepaalt de toekomst. Veel in Rich Dad’s Prophecy was op de demogra-
fische cijfers van de babyboomers gebaseerd. De top van hun verdien- 
en uitgavenpatroon ligt achter hen. Ze zullen langer leven, zich jonger 
gedragen en de wereldeconomie tot 2050 in beweging houden, waar-
bij veel van hen meer uit de economie halen dan dat ze erin hebben 
gestopt. Er zijn 75 miljoen babyboomers in Amerika.

De volgende babyboom is de generatie van de millennials (1981-
1997). Daarvan zullen er in 2036 ongeveer 81,1 miljoen zijn.

De oude en de nieuwe

De westerse wereld is oud; de nieuwe wereld is jong. De nieuwe 
wereld zijn de opkomende markten, zoals India, Vietnam, het Midden-
Oosten, Zuid-Amerika, Afrika en Oost-Europa. De nieuwe wereld is de 
wereld van de generatie van de millennials. Ze zijn technisch onder-
legd en in een digitale wereld geboren.

Net zoals de Amerikaanse babyboomers de wereld in opschudding 
brachten, is de generatie van de millennials in de nieuwe wereld de 
wereld al in opschudding aan het brengen. Terrorisme, grote migratie 
van mensen, Uber, AirBnB en digitale oorlogsvoering zijn het begin 
van de veranderingen.

Einde aan de groei

Als je naar de financiële experts luistert, hebben ze het altijd over 
groei. De wereldgroei laat harten sneller kloppen. Het woord groei 
windt mensen op − economische groei ... groei van onze rijkdom. 

Hoofdstuk 2: Waarom spaarders verliezers zijn
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Sinds de crash van 2008 hebben experts het over groene scheuten. 
Dat betekent dat ze naar verse groei op zoek zijn.

Laten we nog eens nader naar 2008 op de grafiek van de Dow Jones 
Index hierna kijken, naar het lage punt.

Spaarders zijn in 2008 werkelijk verliezers geworden. Dit was het 
jaar dat de U.S. Federal Reserve Bank met de grootste gelddrukcam-
pagne in de wereldgeschiedenis begon. En ze zijn nog niet gestopt met 
bijdrukken.

Een waarschuwing aan spaarders ... van Buffett

In september 2010 had Warren Buffett het volgende tegen spaarders 
te zeggen:

  “Het enige dat ik je wil vertellen is dat de slechtste inves-

120 jaar Dow-index

Bron FRED-Federal Reserve Economic Data

Grijze gebieden geven de recessies in de VS aan
2013 research stlouisfed.org
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Hoofdstuk 2: Waarom spaarders verliezers zijn

tering die je kunt hebben contant geld − cash − is. Ieder-
een heeft het maar over cash is king en dat soort dingen. 
Contant geld wordt in de loop van de tijd steeds minder 
waard.”

Onze leiders hopen nog steeds op meer nieuwe loten, meer groei. 
Ze hopen dat het bijdrukken van geld de economie zal redden.

Lord Rothschild van de machtige Rothschild-bankiersdynastie wordt 
vaak geciteerd met zijn woorden:

  “Dit is het grootste experiment in de monetaire geschiede-
nis in de wereldgeschiedenis.”

De familie Rothschild kan het weten. Zij hebben het moderne wereld-
wijde bankwezen in de jaren 60 van de 18e eeuw in Duitsland opgezet.

 V: Kunnen onze politici ons redden?
 A:  Nee. Het is geen probleem van de politiek. Het was de oprich-

ter van de Rothschild Bank, Mayer Amschel Rothschild 
(1744-1812) die gezegd zou hebben:

  “Geef me de controle over het geld van een natie en het maakt 
mij niet meer uit wie de wetten maakt.”

 V:  Dus het maakt erg weinig verschil of de republikeinen of de 
democraten in Washington de dienst uitmaken? De rijken 
hebben controle over de wereld?

 A:  Juist. Denk altijd aan de gouden regel:
 
 “Wie het goud bezit maakt de regels.”

Rijke pa heeft me geleerd om volgens de regels van de rijken te 
spelen. Als je meer wilt leren over de regels van geld die de rijken 
volgen, lees dan door.
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Waarom de rijken alsmaar rijker worden
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Hoofdstuk 3 

Waarom belastIngen 
de rIjken − legaal − 

rIjker maken

Arme pa:
“Belasting betalen is patriottisch.”

Rijke pa: 
“Geen belasting betalen is patriottisch.”

Tijdens de presidentsverkiezingen van 2012 vertelde president 
Obama de wereld dat hij 30% inkomstenbelasting betaalde.

Zijn tegenstander, gouverneur Mitt Romney verklaarde dat hij 13% 
inkomstenbelasting betaalde.

Belastingen waren nog een nagel in Mitt Romney’s doodskist tijdens 
zijn campagne voor het presidentschap. Miljoenen waren woedend. 
Miljoenen noemden hem een schurk en een oplichter. Miljoenen stem-
den, in de overtuiging Obama is net als ik, op Obama, omdat ze een 
band met de democratische kandidaat voelden.

Het woord ‘onwetendheid’ is niet hetzelfde als domheid. De basis van 
het woord onwetendheid is ‘negeren’. Als iemand iets negeert betekent 
dit dat die persoon actief iets niet wil weten.

Definities volgens de dikke van Dale:
Onwetendheid: on be kend heid met iem. of iets; on kun de
Negeren: (op zet te lijk) aan voor bij zien


