
28  |    VVP NR 1 JANUARI 2016

INSPIRATIE

‘Alleen de mens 
moet betalen om 
op deze planeet te 
wonen. Elke andere 
levensvorm leeft hier 
volkomen vrij’
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Voorbij de illusie 
van geld en 
economie

VOOR EEN SERIE ARTIKELEN 

OVER DE TERUGKEER VAN DE 

MENS IN DE FINANCIËLE 

SECTOR IS VVP OP ZOEK NAAR 

DE NIET-GEVESTIGDE ORDE, DE  

ZOGEHETEN ‘CRAZY ONES’. JAAP  

HIDDINGA IS EEN VAN DE INNOVATORS 

DIE DOEN WAT ANDEREN NOG VOOR ONMO-

GELIJK HOUDEN. HIJ STUDEERDE KWAN-

TUMFYSICA EN CHEMIE. HIJ KREEG IN 1993 

EEN ‘OPENBARING’ DIE ZIJN LEVEN EN DEN-

KEN TOTAAL VERANDERDE. HIDDINGA IS EEN 

SCHRIJVER EN GEEFT CONSULTEN AAN PAR-

TICULIEREN EN BEDRIJVEN. OVER HOE WE 

KUNNEN LEVEN, WERKEN EN ONDERNEMEN 

VANUIT DE HOOGSTE NATUUR VAN DE MENS. 

HOE WE EGO EN MATERIALISME KUNNEN 

BETEUGELEN DOOR HET INNERLIJKE KOM-

PAS VAN DE MENS RUIM BAAN TE GEVEN.

TEKST  IVO VALKENBURG

 D
e illusie van geld en economie achter 

ons laten is volgens Hiddinga betrekke-

lijk eenvoudig. “Het vraagt slechts dat 

we eerlijk kijken naar wat is en naar wat 

we denken te zijn vanuit alle vooringe-

nomen gedachten, maatschappelijke en 

spirituele dogma’s en andere aardse wetten met hun 

regels en culturele patronen, alsook alles wat de mens 

zelf in hoogmoed en ijdelheid bedenkt. In die stap rea-

liseren we ons dat we volledig vrij kunnen zijn, ook in 

het leven en werken op aarde, en als we vanuit die vrij-

heid het licht en de liefde kunnen laten stromen, zon-

der verwachtingen en vrij van ego, dan kan alles ten 

goede veranderen.”

METEN EN VERGELIJKEN

Hiddinga: “Geld is een mooi voorbeeld om te laten zien 

hoe geconditioneerd het denken van de mens is. Van 

oorsprong was geld slechts een vorm van ruilhandel of 

een collectief samenwerken in een gemeenschap waar-

door iedereen genoeg te eten, kleding en onderdak had. 

Men had verder niets nodig. Ook nu nog zijn er kleine 

groepen mensen die zo leven, zonder geld. Naarmate de 

gemeenschappen groter en complexer werden, was het 

al snel duidelijk dat ruilhandel niet meer zo eenvoudig 

was. De een vond dat zijn of haar koe meer waard was 

dan de eieren of het brood van de ander. Mensen gin-

gen vergelijken en meten. Ego is daar dol op. De mens 

ging zijn eigen producten en diensten al gauw meer 

waard achten dan de producten en diensten van de an-

der. Stapje voor stapje werden er stukjes metaal (meest-

al goud, zilver of brons) toegekend aan de producten 

en ‘service’ die men verkocht. Een koe kon bijvoorbeeld 

tien stukjes metaal opleveren, terwijl een brood maar 

één stukje waard was. De afgelopen millennia zijn we 

niet meer voorbij het meten en vergelijken gekomen.

“Overal in de wereld zie je op dit moment initiatieven 

van mensen en organisaties om zich te onttrekken aan 

de onvriendelijke kanten van het kapitalisme en het in-
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ternationale geldstelsel. Men wil onafhankelijk, duur-

zaam en op een menselijke manier werken. Als een van 

de oplossingen daarvoor wordt het reguliere geld, de 

euro, afgeschaft. Men wil een soort ruilhandel beginnen 

en wat doet men? Men maakt eigen geld. De Gelre, De 

Findhorn Eko, de Bitcoin en noem maar op. De Schotse 

Findhorn gemeenschap drukt bijvoorbeeld briefjes met 

de Findhorn in waarden van 1 tot 20 eko en binnen die 

gemeenschap kun je daar dan mee betalen en/of ruilen. 

Men is trots dat men buiten het gewone geldverkeer 

staat en als je daar als buitenstaander binnenkomt kun 

je deze briefjes kopen met normaal geld. Tien pond kost 

het om een briefje van 10 eko te kopen. Opmerkelijk is 

dat hierbij fl inke winst gemaakt wordt. Eén op de vijf 

eko-briefjes wordt namelijk nooit gebruikt. Ze worden 

meegenomen als souvenir of mensen raken ze kwijt.”

ANGST EN EGO

Veel van dit soort initiatieven om tot vernieuwing te 

komen in het fi nanciële systeem zijn gebaseerd op een 

positieve intentie om bij te dragen aan een andere ma-

nier van leven, werken en handelen. “Hierbij zijn we 

kennelijk niet in staat om buiten de gangbare ideeën te 

denken”, constateert Hiddinga. “Ons ego blijft de leiding 

houden. Angst blijft regeren. We blijven meten en ver-

gelijken. Het is moeilijk om hieraan voorbij te komen. 

Onze angst om niets te eten te hebben, geen baan, geen 

huisvesting en niet te kunnen doen wat we zelf willen, 

houdt werkelijke vooruitgang tegen. Die angst zorgt er 

voor dat we een zo groot mogelijke hoeveelheid waar-

de willen verzamelen om ons veilig te voelen. Onze sa-

menleving is immers zo georganiseerd dat het onmo-

gelijk is geworden om een bepaalde levensstandaard te 

hebben zonder geld. Vreemd eigenlijk... Het is alleen de 

mens die moet betalen om op deze planeet te wonen. 

Elke andere levensvorm leeft hier volkomen vrij.”

Volgens Hiddinga ligt de sleutel voor echte transforma-

tie in de mens zelf. “Geld is gewoon geld. Een bank is ge-

woon een gebouw waarin cijfers en waarden worden 

verhandeld. Het is de mens die bepaalt hoe we omgaan 

met het geld, de bank of het fi nanciële advies. Zolang er 

een bepaalde vorm van ethiek en eerlijkheid te vinden 

is, blijkt dat zelf het huidige fi nanciële systeem redelijk 

in balans kan zijn. Zodra deze ethiek verzwakt of zelfs 

helemaal verdwijnt, raakt het systeem ook in onbalans.”

Volgens Hiddinga draait de economie op een illusie van 

waarde die eigenlijk niet echt bestaat. “Het is niet het 

systeem zelf, maar het geloof in het systeem dat de boel 

overeind houdt. Zodra het geloof afkabbelt, valt het sy-

steem onderuit.”

GERECYCLED GELD

Tijdens een gesprek met een kennis over milieu en 

duurzaamheid, kreeg Hiddinga enkele balpennen ca-

deau. Het waren van die typische goedkope pennen die 

hooguit een kwartje kosten. Maar ach, pennen komen 

altijd wel van pas. De man lachte echter en zei: “Kijk 

eens goed naar die pen, wat vind je ervan?” Hiddinga 

keek nu aandachtig en was verbaasd. De pen bleek na-

melijk gemaakt te zijn van gerecycled geld, hergebruikt 

bankpapier. De man legde uit dat de meeste bankbiljet-

ten maar een paar jaar meegaan en dan worden verma-

len en vermengd met resine (een soort kunsthars, red.) 

om er op die manier gebruiksvoorwerpen van te ma-

ken. “Ik vroeg hem hoeveel geld er dan in zou zitten en 

hij legde uit dat het tenminste acht briefjes van 10 Brit-

se ponden waren, 80 pond dus (op dit moment 110 euro, 

red.). Tijdens het recyclen gaat de waarde van het mate-

riaal van 110 euro naar een kwartje. Het illustreert de il-

lusie over de waarde van geld.”

Hiddinga: “Als ik tijdens een lezing acht briefjes van 10 

pond op tafel leg en daarnaast de pen, dan kijken men-

sen gretig naar de bankbiljetten. De pen wordt alleen 

als iets grappigs beschouwd. Het laat zien hoe wij als 

mensen in ons denken geconditioneerd zijn als het gaat 

om het zien van bankbiljetten en muntstukken, terwijl 

het om niets anders gaat dan bedrukt papier en stuk-

jes metaal. We menen werkelijk te verhongeren als we 

geen pakken gekleurde papierstroken en stapels meta-

len schijfjes bezitten.

AUTEUR VAN TWAALF BOEKEN

Onlangs verscheen in de BRES-

serie ‘Bewustzijn in beweging’ 

het twaalfde boek van Jaap Hid-

dinga. Voorbij de illusie – de weg 

naar volledige vrijheid is uitgege-

ven onder ISBN-nummer 978-94-

92199-35-5 (Edicola te Deventer). 

Jaap Hiddinga is vaste auteur bij 

BRES Magazine (www.bresma-

gazine.nl). Hij adviseert mensen 

en bedrijven op het gebied van 

persoonlijke groei en zakelijke 

ontwikkeling. Daarnaast geeft hij adviezen over het gebruik 

van duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Hiddinga 

woont al meer dan 35 jaar in Schotland. Voor consult, indivi-

dueel of zakelijk, en het boeken van lezingen, workshops en 

retreats is hij het beste bereikbaar per mail: jaap.hiddinga@

btopenworld.com. 
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Jaap Hiddinga: 
‘Stem van het ego 

beteugelen’

“We ontlenen er onze vermeende zekerheden aan. Ons 

pensioen. Onze gezondheid. Onze relaties. Onze bedrij-

ven en organisaties. Onze samenleving als geheel. We 

hebben de natuurwetten, de wetten van het Goddelijke, 

vervangen door onze eigen dromen. Het is een geloof in 

illusies. Inmiddels is het tastbare geld vooral verworden 

tot getallen in computers van banken. Getallen op een 

scherm bepalen of mensen wel of niet te eten hebben, 

of gezondheidszorg mogelijk is. Hoe groter het getal op 

het scherm, hoe veiliger de mens zich voelt. Doordat 

men de kwaliteit van leven in onze samenleving heeft 

toevertrouwd aan een elektronisch systeem en men de 

hoogmoed heeft om te denken dat men dit kan beheer-

sen, is dat juist het zwakste deel in de schakel gewor-

den.”

INNERLIJK KOMPAS

Werkelijke vernieuwing van onze samenleving is vol-

gens Hiddinga pas mogelijk als we onze angsten – de 

angst om niet te overleven, de angst om arm te wor-

den, de angst om ziek te worden en de angst om dood 

te gaan – niet langer hoeven te bezweren door het ver-

garen van voldoende spaargeld om vooral geen pro-

blemen te hebben. Het is wat Hiddinga betreft tijd om 

deze illusies te leren doorzien. Het investeren in pensi-

oenfondsen om onze toekomst veilig te stellen of het 

verzekeren tegen allerlei vormen van verlies komt voort 

uit ons denken dat wij de kwaliteit van ons leven zelf 

kunnen beheersen. Het ontkent de invloed van het ho-

gere, de liefde, het geestelijke, de inspiratie, de hoogste 

natuur van de mens. 

“Voor een werkelijke ommekeer in ons denken, doen en 

laten, ligt de sleutel in het opnieuw herkennen, erken-

nen en een plaats geven van ons innerlijke gevoel. Ech-

te vernieuwing voor de langere termijn zal plaatsvin-

den zodra mensen heel goed naar het innerlijke gevoel 

leren luisteren. En durven te gaan vertrouwen op dat 

innerlijke kompas. Bij elke beslissing in ons leven – en 

zelfs bij elke gedachte of actie – kan elk mens in zichzelf 

voelen, bijvoorbeeld in de maag of in de borststreek, of 

het kloppend is of niet. We hebben onze innerlijke ego-

adviseur vrijwel onbeperkte ruimte gegeven. Nu mo-

gen we leren om de stem van ons ego te gaan beteuge-

len en ruimte te geven aan de stem van onze intuïtie en 

inspiratie.

“Je weet van jezelf – als je iets doet of als je iets koopt 

– of het juist is, of misschien te veel of te weinig is. 

Ethisch handelen kun je gewoon zelf voelen. Daar heb 

je geen uitgebreide checklists of protocollen voor no-

dig. Wel de moed om naar die innerlijke stem te luiste-

ren en erop te durven vertrouwen en het te uiten met je 

naasten. Zolang we over dat innerlijke gevoel heen blij-

ven gaan, om welke reden dan ook, kom je weer bij ons 

denken uit. We denken altijd naar onszelf toe, we luis-

teren te weinig naar het innerlijke kompas. Ons den-

ken beschikt dan wellicht over veel kennis en aanzien, 

maar ons innerlijke kompas gaat over ‘weten’. Dat gaat 

meestal ver voorbij het verstand. Het weet wat klop-

pend is voor ons, en tegelijkertijd voor alle mensen om 

ons heen. Is ons denken vervuld van angst, controle en 

beheersing van mensen en omstandigheden, ons in-

nerlijk kompas koerst op vertrouwen, holisme en vrij-

heid.”  


