Voorwoord
De aarde bestaat 4,5 miljard jaar en nu zitten we op de helft
van de levenscyclus van onze planeet. Als we de verstreken
tijd delen door het aantal seconden per jaar met daarin de
verrekening van één extra schrikkeldag in de vier jaar, komen
we uit op 31.557.600 seconden.
4,5 miljard jaar gedeeld door het aantal seconden per jaar
levert per seconde een periode van 142 jaar en ruim 7
maanden op. 142 jaar geleden leefden we in 1874, althans
men leefde in dat jaar. De eerste auto reed pas 11 jaar later
rond in 1885. Wat is er dan ongelooflijk veel gebeurd in die
ene seconde. We hebben het voor elkaar gekregen om in een
oogwenk onze planeet naar de rand van de afgrond te
schuiven. De aarde staat op uitputting en het is nu 31
december 23.59.59 uur. Als we aan het begin van die seconde
staan, hebben we nog 142 jaar te gaan, maar ik betwijfel of
we dat nog halen.
Mijn conclusie is dat het systeem waarin wij leven daar de
oorzaak van is, een stelsel dat van oudsher is geleid door de
elite die zich verrijkte ten koste van anderen. Sumeriërs, in
het land tussen de Eufraat en de Tigris, hebben 5.000 jaar
voor Christus de eerste steen voor deze hiërarchie gelegd,
een blauwdruk waar we nog steeds mee te maken hebben. Ze
ontdekten het wiel, dat is inmiddels zo’n 35 seconden
geleden en pas zo’n 700 jaar voor Christus deed geld vanuit
Lydië zijn intrede, waar zich nu Turkije bevindt. Het was een
doorslaand succes en het werd door andere volkeren en
culturen overgenomen. Het vormde het begin van het einde.
Geld staat voor waarde en een gen in de mens werd
aangewakkerd, dat bepaalde dat men er zo veel mogelijk van

diende te verzamelen. Ten koste van alles en in ieder geval
van anderen.
De über-elite was er zo bedreven in dat slechts dertien
families - zo’n zesduizend personen - nu de helft van al het
geld en de waarde op aarde in bezit hebben.
Met geld is het dus in de essentie fout gegaan met onze
planeet en onze beschaving. Geld werd een doel om de
mensheid in bedwang te houden, waarvoor vele wetten
werden opgesteld waaraan men zich dient te houden op
straffe van straf. Een strak keurslijf ten dienste van het
hiërarchische systeem. Het oogt succesvol, maar ik verklaar
het huidige systeem failliet. Elke koerswijziging om het einde
af te wenden draait op hetzelfde uit, omdat de macht van het
geld in de handen van de elite blijft. Dát is wat doorbroken
moet worden.
Het geld moet in de handen van het volk komen in een
zelfreinigende democratie waarin geld een middel wordt. Het
is niet onmogelijk, maar het vergt enige aanpassing. Om te
beginnen in een nieuwe grondwet volgens het Osisme. Eerder
schreef ik er twee boeken in fictie over, maar nu is het tijd
om mijn visie op een andere wijze te verwoorden.
Han Peeters

HET OSISME
Het woord Osisme is ontstaan rondom de letter O. Het komt
voor in: hoofd / oor / oog en mond. Het is een perfecte letter
en ziet er in elk lettertype vrijwel hetzelfde uit. Het staat ook
voor de nieuwe munteenheid, de O, die niet in baar geld, dus
niet in munten en biljetten, wordt gebruikt. Het is uitsluitend
giraal in omloop bij bancaire overboekingen. De O komt ook
terug in de Obank, op termijn de enige nog bestaande bank,
die gezamenlijk eigendom van de leden is. Omdat ‘het volk’
denigrerend is heb ik het uitsluitend nog over ‘de leden’.
De O. is bancair niet uitwisselbaar met de oude valuta en
heeft een eenmalig vastgestelde waarde die teruggerekend
neerkomt op het verschil tussen de Amerikaanse dollar en de
euro. Dat wil zeggen dat één O. staat voor de waarde € 0,85.
Omdat andere nog bestaande banken de O. niet hebben, kan
er ook niet in worden gespeculeerd. De O. verlaat de Obank
niet en blijft circuleren tussen de leden onderling. Rente,
dividend of welk ander waarde vermeerderend middel op
basis van geld alleen is dan ook in de O. niet van toepassing.
Stel je even voor dat er op termijn geen contant geld meer zal
zijn. Dan is aan contant geld gerelateerde misdaad niet langer
lucratief en zijn pogingen daartoe zinloos. De wereld zal er
daardoor een stuk veiliger op worden. Geld dat in de O. wordt
verduisterd kan hooguit op het rekeningnummer van de
dader terecht komen en zal dus meteen herleidbaar zijn en
dat geldt ook voor anderen aan wie de dader de buit
overmaakt. Een slachtoffer zal er melding van maken aan de
Obank en die stort het na een kort onderzoek met wederhoor
meteen terug naar het slachtoffer.

Dan zijn we ook meteen verlost van die vervelende phishing
e-mails of dat met je gestolen bankpas in een ver buitenland
hoge bedragen van je bankrekening worden afgeschreven. De
vele miljarden aan zwart geld of witgewassen geld bestaan
dan niet meer en alle fraude en misdaad die daarmee
gepaard gaat, behoort dan tot het verleden.
Als er geen contant geld meer bestaat, dan moet het wel
makkelijker worden om geld van het ene naar het andere lid
over te maken. Overboeking is al mogelijk door middel van
mobiele telefoons.
Omdat het een waterdicht systeem wordt zal een pinpascode
ook niet meer gebruikt hoeven worden. Wie zou er immers
misbruik van willen maken als de pakkans honderd procent is
bij malversaties.
Elk lid heeft slechts één bankrekening bij de Obank. De enige
uitzondering geldt voor leden die een bedrijf hebben.
Ondernemers beschikken over één extra zakelijke
Obankrekening, ongeacht het aantal bedrijven dat op zijn of
haar naam staat.
Oorspronkelijk vertegenwoordigden valuta voor honderd
procent de waarde in goud. De Amerikaanse president,
Richard Nixon, heeft in 1971 eenzijdig besloten de koppeling
in z’n geheel af te schaffen en thans is de waarde van het geld
wereldwijd virtueel. Te vrezen valt dat de waarde van geld
niet veel meer is dan de waarde van het papier waarop het is
gedrukt. In de O. bestaat er wel een koppeling naar tastbare
waarde. Dat kan zijn in goud, maar ook in verantwoorde
duurzame productiemiddelen of duurzaamheid.

Bij de Obank worden O’s gekocht met de oude valuta en dat
oude geld wordt omgezet in goud en zilver en er vinden
investeringen in duurzaamheid plaats.
Zo komt de O. aan tastbare tegenwaarde. In de opstart wordt
van de leden lidmaatschapsgeld gevraagd, dat zodra het niet
meer nodig is zal worden afgeschaft.
Zodra het OgenOOtschap, het centrale orgaan binnen het
Osisme, 100.000 leden heeft, zal het lidmaatschap van 60 O.
per persoon per jaar worden ingevoerd, d.w.z. 51 euro. Tot
dat ledental is bereikt gaat het om een virtuele voorbereiding
en worden de processen in democratische samenhang
bepaald die van toepassing zijn voor de finale aanval op het
huidige systeem.
Met 100.000 leden kan de eerste vuist worden gemaakt en
welke ondernemer is niet in zo’n omvangrijke klantenkring
geïnteresseerd. Ook zij zullen zich aansluiten en hun
producten of diensten tegen betaling in de O. gaan
aanbieden.
Het OgenOOtschap zal deals met grote aanbieders aangaan,
waardoor consumentenprijzen in de O. zullen dalen. Als je
deze gedachte doorzet, zal er in winkels met twee valuta
worden gewerkt. De euro en de O, oftewel een zwakke munt
tegenover een sterke munt. Die twee beconcurreren elkaar,
waarbij de O. een vaste reële waarde heeft en de euro
onderhevig is aan inflatie. De inflatie is nu enkele procenten
per jaar, waardoor de afstand in waarde tussen de O. en de
euro toeneemt. Dan wordt het voor de consument voordelig
zich bij het OgenOOtschap aan te sluiten. Voor hetzelfde
product zal in euro’s immers steeds meer betaald moeten
worden. De nieuwe munt zal zich in een sneeuwbaleffect

uitrollen totdat de oude valuta zijn verdrongen en de O. als
het enig betaalmiddel overblijft. Dan is de met het geld
samenhangende macht niet langer in handen van de oude
elite, maar het gezamenlijke bezit van de leden. We hoeven
er niet de straat voor op om er klinkers uit te trekken. Het zal
een stille en geweldloze revolutie zijn, die zich als vanzelf
voltrekt. Demonstreren is ook eigenlijk niet meer van deze
tijd en het heeft ook vrijwel nooit effect gehad.
Het huidige stelsel is gebaseerd op groei en dan het liefst
ongelimiteerd. Maar groei betekent verdere uitputting van de
grondstoffen die de aarde te bieden heeft. In de O. wordt die
groei gestopt of ten minste afgebogen. Doordat er geen
contant geld meer bestaat zal de ruilhandel toenemen en dat
is een ander gunstig effect dat met de O. wordt bereikt. Als er
meer wordt geruild, hoeft er minder te worden
geproduceerd. Dus worden de grondstofvoorraden niet
langer uitgehold.
We leven nu in de IK-maatschappij. Het is ieder voor zich en
dat veroorzaakt competitie en overconsumptie. Het wordt
tijd dat we ons gaan richten op de ONS-maatschappij en de O.
is daar een uitstekend middel voor, nog afgezien van de
zelfreinigende democratie die in het volgende hoofdstuk aan
de orde komt.
In een toenemende samenhang tussen mensen ontstaat het
ONS-gevoel, maar dat zal niet van de ene op de andere dag
gaan. Zo zullen er ondernemers zijn die hun prijzen in de euro
en de O. niet op de economische afstand van de inflatie
houden. Dan staat het middel van ‘kopersstaking’ voor de
leden tot de beschikking om ondernemers te dwingen die
afstand wel in acht te nemen. Kopersstaking is ook van
toepassing op ondernemers die louter uit eigenbelang geen

gebruik maken van duurzame productiemiddelen of zich op
welke wijze dan ook in sociaal opzicht misdragen.
Een kopersstaking komt tot stand in een zorgvuldig gewogen
democratisch proces en wordt volgens het principe demeeste-stemmen-gelden uitgevaardigd.
Elke maatschappij is onderhevig aan regels. Voorheen gold
dat voor onderdanen en in het Osisme geldt dat voor de
leden. Er zullen dus regels zijn, maar wel veel minder dan we
nu kennen. Als leden handelen in strijd met de regels van het
Osisme kan het middel van excommunicatie het gevolg zijn.
Dat wil zeggen dat de bankrekening bij de Obank vervalt en
men dus niet meer in staat is om aan het reguliere
betalingsverkeer deel te nemen. Nutsvoorzieningen kunnen
dan niet meer worden betaald, evenals andere aankopen in
het kader van het levensonderhoud.
Het wordt dan moeilijk zichzelf staande te houden.
Beslissingen tot het zeer vergaande middel van
excommunicatie worden op zorgvuldige democratische wijze
genomen. Ook daar worden regels voor opgesteld. Dit klinkt
meedogenloos, maar is in feite niet anders dan het systeem
waarin we nu leven. Ook nu worden mensen
geëxcommuniceerd, waardoor men bijvoorbeeld op straat
komt te staan. Indien dat het gevolg is van handelen van
derden is dat nog veel zuurder dan wanneer men zelf voor
zijn of haar daden verantwoordelijk is.
Zodra de oude valuta zijn verdrongen door de O. zal er sprake
van zijn dat vrijwel iedereen lid is van het OgenOOtschap. Dan
ontstaat er een nieuwe situatie. Onroerend goed en
kapitaalintensieve middelen zijn aangeschaft in de vorige
valuta en zijn dus niets meer waard. Deze zaken worden

genationaliseerd en de waarde wordt opnieuw vastgesteld in
de O. op 33,5 procent van wat het oorspronkelijk heeft
gekost.
Zo zal een huis dat voor € 300.000,= is aangekocht 100.000 O.
waard worden met een herziening van de looptijd van de
hypotheek naar 40 jaar. Rente bestaat niet meer dus levert
dat een maandlast op van zo’n 210 O. In de nationalisatie van
het onroerende goed is de Obank eigenaar geworden van het
huis en de bewoner die voorheen zijn hypotheek in euro’s
aan zijn bank afdroeg, betaalt het nu in O’s bij de Obank. De
Obank ontvangt dit geld waar geen investering tegenover
heeft gestaan en gebruikt het voor algemene voorzieningen.
In feite wordt het Osisme gefinancierd op basis van de
welvaart die we in korte tijd hebben opgebouwd (in zo’n
halve seconde). De leden zijn gezamenlijk eigenaar geworden
van het huis van een bewoner die zijn eigendom heeft
verloren, maar wel het recht heeft om van het huis gebruik te
maken. Na veertig jaar vervalt de hypotheek totdat
gebruikers komen te overlijden, tenzij dat eerder het geval is.
Geen eigenaar meer zijn: dat is even slikken, maar als men er
goed over nadenkt wordt de kwaliteit van het leven er niet
door bepaald of men wel of geen eigenaar van een woning is.
Het is het enige offer dat moet worden gebracht. Daar staat
tegenover dat belasting vrijwel geheel wordt afgeschaft. Dus
geen loonbelasting, inkomstenbelasting, gemeentelijke
belasting, erfrecht belasting en wat al niet meer aan
belastingen zijn bedacht om een hiërarchisch systeem in
stand te houden. Het enige wat overblijft is één btw-tarief
van 3 procent en winstbelasting voor bedrijven.
Belastingen worden dus extreem vereenvoudigd en daarmee
vervallen ook de kosten die nu nodig zijn om het oerwoud

aan belastingen te innen. Bedrijven dragen 3 procent van hun
inkomsten af aan de Obank, zonder dat er op hun
investeringen btw in mindering kan worden gebracht. Voor
ieder lid geldt een gegarandeerd basisinkomen van zo’n 1.000
O. per maand. Dit wordt automatisch uitgekeerd of tot dat
bedrag aangevuld bij de rekeninghouders van de Obank.
Verdient men meer dan 1.000 O. per maand, dan vervalt de
garantie. Omdat de Obank de enige bank is en contant geld
niet meer bestaat is dit een eenvoudige rekensom. Wel zal er
een regeling komen voor meerdere mensen die onder
hetzelfde dak wonen, maar iedereen zal in staat zijn om te
kunnen leven. Hiermee wordt een streep gehaald door alle
uitkeringen en de samenhangende kosten daarvan. Dan heb
ik het niet eens over de stress die de huidige dwaze
regelgevingen tot gevolg hebben en de willekeurige
ongelijkheid daarin.
Met de introductie van de O. wordt geld niet langer een doel
maar een middel, een volledige economische reset. Dit is wat
nodig is om het huidige naderende onheil af te wenden en te
hopen valt dat het niet een post-apocalyptisch model zal zijn.
Met de O. alleen zijn we er echter nog niet, want het Osisme
kan alleen slagen in combinatie met een zelfreinigende
democratie in een maatschappij zonder politieke leiders, die
voorheen door verkiezingen aan de macht kwamen, maar er
vervolgens eigen agenda’s op nahielden. Dit is de
voornaamste reden dat er grote afstand is ontstaan tussen de
politiek en wat er in het land leeft. We hebben ons er in hoge
mate van afgewend in de IK-maatschappij en geloven er niet
meer in. Maar als we betrokken worden bij besluitvorming
wordt het een ander verhaal in de ONS-maatschappij.

HET OGENOOTSCHAP
Het OgenOOtschap is het orgaan binnen het Osisme, waar de
praktische uitvoeringen plaatsvinden. Aanvankelijk zal dit
vanuit Nederland invulling krijgen en zodra het in andere
landen navolging krijgt, wordt er een vertaalunit aan
toegevoegd waardoor door middel van een vertaalslag ieder
anderstalig lid in de eigen taal kan communiceren. Een
boodschap, in welke taal dan ook, zal eerst worden vertaald
naar het Engels, waarna vertalers het in de taal die ze
vertegenwoordigen zullen overzetten. Op deze wijze kan een
Spanjaard met een Duitser ieder in de eigen taal
communiceren over de zaken die van belang zijn.
Bij het OgenOOtschap zetelen 33 raadsheren en –

