
GELD is een toegankelijk 
en actueel handboek, het 
eerste Nederlandstalige 

overzichtswerk ná de financiële crisis 
van 2008. Het is geschreven voor 
een breed publiek, variërend van 
studenten in het hoger onderwijs 
tot geïnteresseerde krantenlezers, 
ondernemers, bankemployées en 
beleggers. Het boek biedt een solide 
inleiding in de belangrijkste aspecten 
van geldschepping en geldverkeer, 
banken en hun taken, de verschillen 
in geldstelsels, en de invloed van geld 
op de economie en het monetaire 
beleid. Ook bespreekt het boek de 
belangrijkste voorstellen die zijn 
gedaan om het stelsel te hervormen. 
Veel zaken worden daarbij in hun 
historische context geplaatst. Zonder 
kennis van het verleden is het heden 
immers niet goed te begrijpen. 
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Een welkome aanvulling op de door
gaans Angelsaksische literatuur, 
boven dien prettig en aanstekelijk 
geschreven! En dat is goed, want des 
te meer mensen weten wat geld is 
en hoe het werkt, des te beter dat is 
voor het maatschappelijk debat. Van 
harte aanbevolen aan alle ban kiers, 
beleidsmakers en studenten economie. 
– Prof. dr. Barbara Baarsma, directeur 
Kennisontwikkeling Rabobank, hoogleraar 
toegepaste economie Universiteit van 
Amsterdam

GELD is een breed opgezet boek, met 
een aantal hoofdstukken die aanhaken 
bij recente discussies over alternatieve 
geldstelsels, nieuwe betaalmiddelen 
en ontwikkelingen op monetair terrein. 
Zeer verhelderend. Een aanrader.  
– Dr. Nout Wellink, voormalig president De 
Nederlandse Bank, voormalig voorzitter 
Bazels Comité
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