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Met de aanlandige zeewind golfde het lijzige geluid
van een huilend kind. Een Duits kind, dat de wind van
voren kreeg van een prekende moeder: “Heinrich,
habe ich es dir nicht gesagt!? Es ist in Ordnung, wie
immer dein Loch zu graben nah, aber halte dich von
anderen Menschen und der Wasserlinie fern! Nur weil
die Korona regiert, heißt das nicht, dass der Rest der
Welt stehen bleibt! Ein Moment der Unaufmerksamkeit und Grube und Sandburg sind verschwunden.”
Vanuit zijn duinpan knipoogde hij grinnikend naar de zon.
Zonder rekening te houden met andere factoren dan zijn
eigen wensen, had dat kind een kuil met zandheuvel gegraven langs de vloedlijn. De komende invasie vanuit zee
was echter meedogenloos. Iets wat een béétje Duitser
toch had moeten weten. Zonder oog voor je omgeving
spoelen wensen als zand door je vingers.
“Kijk”, mijmerde hij: “Covid19 heeft de wereldeconomie
natuurlijk een oplazer gegeven, maar daarmee zijn andere feiten natuurlijk niet veranderd. Toeleveringsketens en
reisstromen zijn verstoord, wat leidt tot onzekerheid op de
financiële markten. Grenscontroles hinderen logistiek. Nu
pas realiseren wij ons hoe afhankelijk wij zijn van Chinese
leveringen. Schaarse grondstoffen worden hiermee echter
niet minder schaars! De kille onstuitbare vloedlijn trekt zich
niets aan van onze zandkastelen.
Covid-19 leek niet zo heftig te zijn als SARS en MERS.
Toen merkten we dat een incubatieperiode van twee
weken genoeg was om miljoenen onbewust besmet-
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te mensen te laten uitreizen. De geest was uit de fles.
Inmiddels weten we meer over het virus. Wij mogen langzaam weer wat meer bewegen en verder bouwen aan ons
zandkasteel... maar die vloed? Bouwt zich niet ergens een
spanning op die tot een tsunami kan leiden?
Ze zeggen dat de huidige crisis erger is dan die van de jaren ‘30. In Nederland leidden die crisisjaren tot de opkomst
van de NSB. De naoorlogse sociaaldemocraten wilden
verder extremisme tegengaan met de verzorgingsstaat.
De economische problematiek van de jaren ’70 maakte de
werken van het Centraal Planbureau echter te inflexibel en
te duur, wat leidde tot de opkomst van het neoliberalisme.
De Vietnamoorlog had zoveel geld gekost dat mensen vragen gingen stellen. De US dollar werd toen nog gesteund
door goudposities, maar uit angst voor een bank run, verbrak de regering Nixon de goudstandaard.
De dollar werd een ‘fiat-valuta’, waarvan de waarde uitsluitend werd gebaseerd op vertrouwen in de sponsorende
regering. De geldpers ging aan, maar ja, dat geeft inflatie.
Tot die deal met de koninklijke familie van Saudi-Arabië.
Door de olieprijs alleen nog te kunnen voldoen in US dollars ontstond de oliedollar. In ruil voor Amerikaanse militaire
bescherming van de Saoedi’s zou de OPEC, waaronder
Iran, Irak, Koeweit en Venezuela voortaan nog slechts US
dollars accepteren; teruggepompt in Amerikaans schatkistpapier. De US dollar werd de reservemunt van de wereld. Meer vraag naar US dollars betekende meer waarde
voor alles dat in dollars berekend werd: aandelen, gebou-

co l u m n
wen, bedrijven, olie import... Eén dolle perpetuum mobile van
geldpersen en jaknikkers.
De Koude Oorlog ging voorbij. Het vredesdividend werd geïnvesteerd in glasvezels. Nederland werd een zeer welvarende
diensteneconomie. Het internet hielp de globalisering en de
Derde Wereld werd een productiehuis. Waar mensen woonden die, talrijker, ouder en welvarender werden zelf ook olie
wilden hebben. Pijplijnoorlogen in Joegoslavië, Afghanistan
en Syrië werden te duur voor de VS. Dankzij fracking-technologie gingen de Amerikanen weer zelf olie en gas pompen.
Met concurrentie en lage prijzen voor Russen en de OPEC
tot gevolg.
Niet langer bepaalden de OPEC-landen de wereldolieprijs.
Geen goed nieuws voor de olie-exporterende landen die
verder niet zo heel veel kunnen. De petrodollar werd irritant
voor de machthebbers in Eurazië, het Midden-Oosten en
Zuid-Amerika. Niet gek dus dat daar steeds vaker Chinezen
op de thee kwamen. In 2018 werd China een grotere klant van
Saoedi-Arabië dan de Verenigde Staten. Inmiddels handelen
Russische en Chinese banken al een paar jaar volledig buiten
de US dollar om.
Maleisië, Singapore en Qatar hebben overeenstemming bereikt over valutaswaps met China. Venezuela verkoopt haar
olie al in yuan en Iran helpt momenteel om de Venezolaanse
raffinaderijen aan de praat te houden. Terwijl zowel Qatar als
Venezuela nog steeds in de OPEC zitten. Canada heeft inmiddels ook een valutaswap met China ondertekend: cut out
the middle man.
Olie is nu niet alleen zo goedkoop, omdat de lock-down onze
economie bijna tot stilstand heeft gedwongen. Het zijn ook

de Saoedi’s en de Russen die proberen om de Amerikaanse
fracking business te killen door de olieprijs zo laag te maken
dat fracking niet langer rendabel is. Chinese en Russische
pay-back voor Amerikaanse importheffingen en sancties. Als
het ze lukt dan heeft de Westerse wereld ‘oude stijl’ een probleem. Als het al die pissed off autoritaire landen lukt om de
petrodollar te vervangen door de petro-yuan heeft dat enorme
gevolgen voor de wereldpolitiek. Als je olie niet langer in US
dollars hoeft te betalen, dan hoef je ook geen US dollars meer
te kopen. Je heb dan alleen wel meer yuan nodig. Met als
gevolg dat landen hun US dollars zullen dumpen, waardoor de
waarde onder de dollar uit klapt, wat in de Verenigde Staten
zelf zal leiden tot enorme stijgingen in de kosten van leven.
Importprijzen gaan door het dak, terwijl de export daalt. Lonen
zullen stijgen om die hogere kosten van levensonderhoud te
kunnen betalen, wat zal leiden tot massa ontslagen en maatschappelijke onrust.
In een land dat al decennia op de pof leeft en nauwelijks belasting kent, is er geen collectieve sector die enige buffer kan
bieden. Er is ook weinig ruimte voor overheidsuitgaven. Zelfs
zonder oliecrisis is het niet voor het eerst dat de Amerikanen
moeite hebben om hun eigen regering te financieren, behalve
door te lenen.
Met 40% van de Amerikaanse staatsschuld in handen van
buitenlandse kopers en een president die de internationale
instituties schoffeert en omringd wordt door religekkies, staat
de boel er niet goed voor. Niemand gaat geld lenen aan een
gokker die niet terug kan betalen. Nu al kennen de VS een negatieve rente en krijg je er geld toe als je olie koopt. Nu al polariseert het land in rellen. Nog meer dollars drukken vergroot
de inflatie, maar renteverhoging is daar politieke zelfmoord...
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Omgekeerd is het bijltjesdag in Being,
Moskou en Ryad als daar niet heel
snel iets gebeurt. Autocraten zijn populair zolang de levenskwaliteit stijgt, maar
niemand houdt echt van ze.
Er zijn duizenden doden gevallen door
corona en er staan leningen uit die moeten worden terugbetaald. De geopolitieke tektonische platen haken nog maar
net in elkaar.
Lucht- en scheepvaartmaatschappijen
en transportbedrijven zijn momenteel
niets meer waard. Opkopers kunnen
ze consolideren tot slechts een paar
bedrijven die straks wereldwijd de vliegen transportroutes controleren. Niet
voor niets hebben vooral Chinezen de
laatste jaren geïnvesteerd in mijnbouwbedrijven. Niet voor niets hebben de
Chinezen de laatste jaren zwaar ingezet
op de One Belt, One Road lijn en String
of Pearls havens.
Hoe maak je echter rendement als er
geen omzet meer is?
Hoe voedt China haar bevolking als al
hun exportklanten straks zelf weer gaan
produceren? Hoe krijgt China het geld
voor haar One Belt, One Road project
terug als landen de gerealiseerde infrastructuur nationaliseren?
Niet voor niets zetten Russische en
Chinese misinformatiecampagnes de
naar zekerheid zoekende Westerse
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bevolking op het verkeerde been in de
nieuwsgaring rondom corona oorzaak,
vaccin, 5G, AI en het vertrouwen dat
zij mogen hebben in hun autoriteiten.
Niet voor niets hebben de Amerikanen
nu een wet die verbiedt dat beursgenoteerde bedrijven onder controle mogen
staan van een buitenlandse regering.
Dankzij onze datanetwerken draait Nederland tijdens de lock-down nog best
aardig door, maar online ligt het neoliberalisme onder vuur van zandkastelenbouwers die dromen over een nieuwe
donuteconomie.
De vloedlijn trekt zich echter stilletjes terug... de spanning loopt op. Al die mensen die dromerig zandkastelen bouwen voor ‘na de corona-crisis’ kunnen
weggespoeld worden door de vloedgolf
van de valuta- en olie-oorlog die nu elk
moment kan toeslaan. De toekomst zal
zijn aan hen die hun organisaties het
snelst kunnen aanpassen. Dit vraagt visie, courante kennis en maturiteit in het
omgaan 5G en kunstmatige intelligentie, virtual reality en zelfrijdende auto’s,
Smart Grid energie en edele metalen.
De oude industriële natiestaten uit de
20ste eeuw van arbeidsspecialisatie en
massaproductie evolueren naar informatie gestuurde marktstaten.

Al die mensen
die dromerig zandkastelen bouwen
voor ‘na de coronacrisis’ kunnen
weggespoeld worden
door de vloedgolf van
de valuta- en olieoorlog die nu elk
moment kan toeslaan.
Wij stevenen af op een digitaal verknoopte, grenzeloze samenleving. De
traditionele constitutionele orde kan niet
langer haar politieke doelen bereiken
door markten te reguleren, al was het
maar omdat overheden het monopolie
op massa-informatie hebben verloren.
De uitdaging wordt hoe we onze vrijheid
behouden.
Heinrich was gestopt met huilen en
keek verwachtingsvol uit over zee.

