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Werkloos, hoezo?  

In het begin van de vorige eeuw woonde ik  in het Oostenrijkse stadje Wörgl. 

Het was toen geen goede tijd: heel veel mensen waren werkloos. Er waren zelfs veel 

gezinnen die helemaal zonder geld zaten: geen spaargeld, ook geen werk om geld te 

verdienen ... Die gezinnen zaten echt aan de grond. 

Wörgl had toen een burgemeester met een lange naam: meneer Untergugenberger. Die had 

een hoop projecten die hij graag uitgevoerd zag: 

de wegen moesten heraangelegd worden, de waterleidingen moesten aangelegd voor de 

hele stad (want dat was toen nog alleen voor enkelen), hij wilde bomen aanplanten langs de 

straten, er waren nog veel reparaties in de stad die hij wilde laten doen ... 

Het probleem was dat er helemaal geen geld was toen. Zelfs de burgemeester zat zonder 

geld ... 

Toen heeft de burgemeester beslist om zelf geld te maken. Hij maakte zegeltjes die je kon 

gebruiken om andere mensen mee te betalen. De afspraak was dat je de zegels liefst niet 

opspaarde, maar uitgaf aan andere dingen. Om ervoor te zorgen dat mensen deze afspraak 

ook écht nakwamen, kwamen er belastingen op zegels die je langer dan een maand bijhield. 

Zo konden de mensen in ruil voor zegels meewerken aan de waterleiding van de stad 

bijvoorbeeld, en dan in ruil voor de zegels iemand laten komen om te helpen thuis, of 

meehelpen op het veld, ... 

Het goeie aan die afspraak was dat mensen dus geen zegels opspaarden. Zo werd iedereen 

aan het werk gezet. En iedereen werkte niet in ruil voor "echt" geld, zoals we dat noemen, 

maar in ruil voor de zegels van burgemeester Untergugenberger. Je kan al denken dat al 

gauw mensen zelfs hun groenten, fruit en vlees begonnen te verkopen in ruil voor de zegels. 

Want zij konden zelf ook vanalles kopen met die zegels. 

Het resultaat van het geweldige idee van burgemeester Untergugenberger was dat de stad 

er prachtig uitzag, want de straten waren helemaal heraangelegd, met bomen langs de kant, 

nieuwe waterleidingen voor de hele stad, de huizen hernieuwd, er was zelfs een hele nieuwe 

skischans gebouwd ... En daar bovendop was iedereen terug aan het werk.  

 

Ja, die burgemeenster Untergugenberger ... dat was nogal een slimme man.  
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