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V
olgens de Social Trade Organisation (STRO)

verdoezelt deze bewering de werkelijkheid,

waardoor de economische crisis en de crisis

van de culturele waarden onoplosbaar wordt.

De belangrijkste functie van geld is specula-
tie
Het is wonderbaarlijk, maar de belangrijkste functie

van geld staat volgens de STRO domweg niet

voorop in de economische wetenschap. Tot 95% van

het geld wordt namelijk gebruikt om te speculeren.

Het is dus helemaal geen ruil- of oppotmiddel. Qua

gebruik moeten we dus “middel tot speculatie” toe-

voegen als belangrijkste functie van geld. Speculatie

is een manier om geld te verdienen zonder een pro-

ductieve prestatie te leveren. En zonder veel mensen

te betalen. Hierdoor concentreert het geld zich bij

een kleine groep fondseigenaren. Zij besteden maar

een klein deel van de extra inkomsten op een manier

waardoor bedrijven producten en diensten kunnen

verkopen. Daardoor ontstaat een groeiend gat tus-

sen wat er geproduceerd wordt en wat er gekocht

wordt. Er is nog wel een noodverband wanneer par-

ticulieren, bedrijven of overheden zich verder in de

schulden steken. Met geleende geld kan bedrijvig-

heid op gang worden gehouden. Maar dat is na-

drukkelijk een noodverband, zoals de kredietcrisis

goed zichtbaar maakt. Mede door het incomplete

begrip wat de economische wetenschap heeft van

wat geld is, blijft het feit dat geld een middel tot spe-

culaties is buiten beeld en vallen we van de ene cri-

sis in de andere. Zolang economen zulke belangrijke

zaken negeren, weten ze niet wat ze met de crisis

aan moeten. 

Economische wetenschap
tussen vastgeroeste denkbeelden en hardwerkende lobby’s

“Ruilmiddel, rekeneenheid en oppotmiddel...”, dat zijn volgens de meeste economieboeken de be-

langrijkste functies van geld. Maar klopt het wel als economen beweren dat geld alleen deze drie func-

ties vervult? 
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Ruilhandel bestond niet voordat er geld was
Er zijn meer pijlers aan het wankelen onder de we-

tenschap die economie heet. De economische theorie

leert ons dat geld ooit 'uitgevonden' werd om ruil

slimmer te laten verlopen. De redenering is dat men-

sen eerst alleen directe ruil kenden, toen vee als ruil-

middel gebruikten, of schelpen. Daarna kwam geld.

Dit beeld suggereert een groot belang voor de rol

van geld als ruilmiddel. Het probleem is echter dat

deze economische wetenschap historisch geen stand

houdt. In het net in het Nederlands verschenen boek

“Schuld: De eerste 5000 jaar”  toont de antropoloog

David Graeber overtuigend een totaal andere oor-

sprong van geld aan: geld als ‘kerfstok’, middel om

schulden in uit te drukken, krediet te verstrekken,

openstaande rekeningen te benoemen. Deze vormen

van geld bestonden lang voor het eerste muntgeld.

Ruilhandel werd pas gebruikt door mensen die ge-

wend waren aan het gebruik van muntgeld, maar

daar (tijdelijk) geen toegang tot hadden. 

Geld als middel om macht in tijd en ruimte
te verplaatsen
Geld is van het begin af aan een middel geweest

voor het uitoefenen van macht. In het oude Soeme-

rische rijk diende het de belangen van de priester-

elite en de machthebbers. De eerste Soemerische

munten waren van goud. Dat gaf degenen die het

goud bezaten een enorme machtspositie. Boeren die

om een lening kwamen om zaaigoed te kopen voor

het plantseizoen hadden haast. De rijken konden

wachten met hun bezit uitlenen, omdat de seizoe-

nen hun geld niet deerden. Dankzij dit verschil in

macht konden hoge rentes bedongen worden waar-

door rijken zonder inspanning rijker werden en het

geld zich verder bij hen concentreerde. Door het

goudgeld zakten boeren steeds verder weg in de

schulden. Daarom werd waar mogelijk een alterna-

tief gebruikt: een girosysteem dat gebaseerd was op

graan. Die graangiro werkte als volgt. Boeren kon-

den hun graan opslaan in tempels. Elke hoeveelheid

die een boer bracht, werd bijgeschreven op

zijn/haar girorekening. Hij/zij kon het graan opne-

men als het nodig was als voedsel. Maar de boer kon

ook een bedrag overmaken om betalingen te doen,

net als in de girosystemen die we nu kennen.

De eigenaren van het graan betaalden de bewaar-

kosten. Ook betaalden ze iets om het gewichtsverlies

door indrogen te compenseren. Dus wie veel graan-

geld op zijn rekening had, moest een soort omge-

keerde rente betalen. Succesvolle boeren die

eige-naar waren van veel meer graan dan ze konden

opmaken zagen dus jaarlijks hun vermogen slinken.

Maar als ze het uitleenden stond het niet langer op

hun rekening. U begrijpt wat dit betekende in de on-

derhandelingen tussen iemand met veel graan op

zijn rekening en iemand die graangeld nodig had.

De vermogende was meestal tevreden met garanties

dat hij over een aantal jaren dezelfde hoeveelheid te-

rugkreeg als wat hij uitleende. Dankzij het graan-

geld hadden ondernemers die wilden investeren

dus een veel betere onderhandelingspositie. Door

deze graangiro’s wisten mensen dat een ander soort

geld mogelijk was. Vanuit Soemerië verspreidde het

idee van graangeld zich naar Egypte. In Egypte

functioneerde de graangiro zo’n tweeduizend jaar

tot in de vierde eeuw na Christus. Boeren brachten

daar hun oogst naar door de staat gebouwde pak-

huizen en kregen het tegoed op hun rekening bijge-

schreven. Dit doet erg denken aan het Bijbelverhaal

waarin Jozef, een vreemdeling uit Soemerië, schuren

bouwt voor de opslag van de oogst gedurende vette

jaren. Al met al is het dus niet zo vreemd dat de drie

‘religies van het boek’, die allen gebaseerd zijn op

de ‘Abraham-beweging’ die vanuit Soemerië de we-

reld inging, rente afwijzen. 

Jezus en het tempelgeld
De Bijbel vertelt het verhaal over het maken van het

gouden kalf, waarbij mensen goud inzamelden om

dat in hun godsdienst te gebruiken. Tot dan waren

de heilige objecten niet van goud, maar van stof en

stokken. Mogelijk hoopten de rijke mensen die het

goud gaven dat zij een op goud gebaseerd geldsys-

teem konden introduceren. Hoe ernstig dit conflic-

teerde met de traditie blijkt wel uit de zwaarte van

de straf: de hele generatie die in die tijd leefde, ver-

loor het recht op een toekomst in de wereld van het

beloofde land.

Veel geholpen heeft deze straf overigens niet, want

in het jaar nul bezat de tempel in Jeruzalem veel

goud. En inderdaad, toen functioneerde dat goud

als dekking van het door de tempel in omloop ge-

brachte rentevragend geld. Het scheppen van nieuw

rentevragend geld gebeurde op het tempelplein. De

‘tollenaren’ waren gewoon tempel/bankemployees.

Niemand vraagt zich nog af wat het hoogtepunt van

Jezus publieke macht was en wat hij met die macht
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deed. Maar in de Bijbel lezen we hoe hij – helemaal

in de lijn van Abraham en Mozes – de bankfunctie

van de tempel hard aanpakte. Geen wonder dat het

aan de kaak stellen van deze profijtelijke inkomsten-

bron van de priesters hem doodsvijanden ople-

verde.

Geld als machtsmiddel in de Middeleeuwen
Geld als oppotmiddel geeft de mogelijkheid om

macht door tijd en ruimte te verplaatsen. Om dui-

delijk te maken hoe dat werkt, gaan we naar de Mid-

deleeuwen. Moderne middeleeuwse burchtheren

vonden het bezit van veel geld belangrijker dan het

hebben van een groot leger. Immers wie genoeg geld

had, diende net genoeg soldaten in dienst te hebben

om het kasteel te verdedigen tot het moment dat

huurlingen konden worden ingezet. Het betalen van

huurlingen was veel goedkoper dan dat van veel

soldaten die permanent in dienst waren. Anderen

wisten dat de burchtheer niet alleen elk moment een

leger kon inhuren om zich te ontzetten, maar ook

zijn geld kon gebruiken om een aanval op hen uit te

besteden (een soort outsourcing avant la lettre). Dit

maakte dat de meeste mensen maar liever deden

wat een rijk iemand eiste. De voorwaarde hiervoor

was dat het geld van de kasteelheer de tand des tijds

kon doorstaan (er mocht niet sprake zijn van infla-

tie).

Geld was en is dus niet neutraal. Dit is des te meer

belangrijk nu steeds meer gebieden van het leven

binnen het geldsysteem getrokken worden: econo-

men berekenen dat het beter is om het tropisch

woud te kappen en de opbrengst daarvan slim te be-

leggen, omdat inherente waarde niet meer telt. Al-

leen wat in geld kan worden uitgedrukt telt. Wat

vroeger als arrogantie van de macht zou worden er-

varen, zijn we gewoon gaan vinden: op Schiphol

komen rijke mensen sneller door de veiligheidscon-

troles. We kijken er niet van op, toch kan je je afvra-

gen: Waarom mogen rijke mensen voor? Geeft

rijkdom het recht om op een hogere plek op de

wachtlijst te komen in een ziekenhuis? Biedt het al-

leenrecht op studeren, toegang tot carpoolstroken,

het recht om te vervuilen? 

E c o n o m i e  &  w e t e n s c h a p

tekst: Jaap Vink

Economen berekenen dat het

beter is om het tropisch woud 

te kappen en de opbrengst

daarvan slim te beleggen,

omdat inherente waarde niet

meer telt
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Sociale Trade
Het gegeven dat door middel van geld macht door

tijd en ruimte kan worden verplaatst, is niet alleen

de sleutel tot het begrijpen van wat geld nu aanricht.

Het biedt ook een zoekrichting voor alternatieven.

Welk aspect van het geldsysteem veroorzaakt de

concentratie van macht bij een kleine groep? De So-

cial Trade Organisation (STRO) is bekend door ei-

genzinnige analyses, maar vooral vanwege hun

kennis van alternatieven voor het geld(systeem). De

Nederlandse stichting STRO is nauw verbonden

met Social Trade organisaties in andere landen. Zij

vinden dat handel niet op basis van

(concurrentie)strijd zou moeten plaatsvinden, maar

dat handel tot een markt van specialisatie en uitwis-

seling zou moeten leiden waar iedereen profijt van

heeft. Met andere woorden, Social Trade (sociale

handel), geen asociale handel waar slechts één partij

beter van wordt. 

Rudolf Steiner noemde economie het gebied van de

samenwerking. Dankzij samenwerking kunnen we

ons specialiseren en onze productiviteit vergroten.

Daarmee kan iedereen iets doen dat bij zijn of haar

talenten past. Volgens STRO veroorzaakt het soort

geld dat we nu hebben een voortdurend tekort aan

ruilmiddel in de markt. De huidige economie gaat

niet uit van samenwerking maar is een strijdtoneel

van schaarse middelen. De ideale wereldhandel is

volgens Social Trade gericht op het mogelijk maken

van specialisatie. In die wereld worden kapitaals-

producten ingezet om zaken te doen die niemand

wil doen. Daardoor zouden we ons allemaal kunnen

ontplooien en hoeven we niet te leven als loonsla-

ven. 

Alternatieven in soorten en maten
Er zijn allerlei alternatieven die diepgaand doorwer-

ken. Zo is er de “Tobin Taks” (tobintaks), genoemd

naar Nobelprijswinnaar James Tobin (1918-2002).

Een kleine belastingheffing op valutatransacties zou

een groot deel van de speculatieve geldbewegingen

laten verdwijnen. (Bij valutahandel worden grote

bedragen omgewisseld in een andere valuta, bij-

voorbeeld dollars omzetten in euro’s. Doordat han-

delaren met grote bedragen werken, kunnen kleine

koersverschillen de omwisseling rendabel maken.

Wanneer zulke transacties worden belast, wordt

geldhandel minder aantrekkelijk gemaakt.) Na de

kredietcrisis is de roep om deze maatregel sterker

geworden en in Europa zijn een aantal landen alvast

begonnen met het invoeren van een bankentaks die

verwant is aan de Tobin Taks.

Nog fundamenteler is een belasting op het onge-

bruikt laten van geld. Dit wordt ook wel ‘liquidi-

teitsheffing’ genoemd. Zo’n heffing verhindert dat

geld altijd zijn waarde behoudt of zelfs via rente ver-

meerdert. De crisis wordt voor een belangrijk deel

veroorzaakt doordat mensen en bedrijven op hun

geld gaan zitten. Wanneer geld dat stil ligt zou wor-

den belast, is het niet interessant om het stil te laten

liggen. Geld moet weer rollen en initiatieven moge-

lijk maken. Een heffing op het niet gebruiken van

geld stimuleert investeerders en consumenten hun

geld te gaan besteden. 

Als gevolg van de crisis kiezen mensen voor veilig-

heid. Het zou niet moeten leiden tot sparen (en op-

potten) maar moeten zorgen dat men in de toekomst

weinig kosten heeft aan energie en huisvesting. Een

heffing op ongebruikt kapitaal maakt zelfs een ne-

gatieve rente mogelijk. Prof. Willem Buiter (g. 1949)

beschreef een aantal jaren terug hoe zo’n heffing de

stagnerende Japanse economie weer in beweging

kreeg. Buiter stapte daarmee in de voetsporen van

de bekendste Amerikaanse econoom uit de crisis in

de jaren 1930, Irving Fisher (1867-1949). Fisher stelde

Roosevelt in 1933 voor om de crisis aan te pakken

door een heffing op geld. Roosevelt durfde de keuze

niet aan omdat men hem vertelde dat het de

(machts)verhoudingen in de samenleving sterk zou

veranderen. 

Overigens brengt zo’n liquiditeitsheffing de over-

heid extra inkomsten. Het belangrijkste is echter dat

het geld weer gaat rollen, en dat slimme investerin-

gen op gang komen om toekomstige kosten (zoals

immer terugkerende energiekosten in een woning)

te drukken.

Naast dit alles zijn er de alternatieve betaalnetwer-

ken. Het zijn de betaalsystemen waarbij men onder-

linge economische activiteit onderling afrekent.

Volos in Griekenland waar de vorige Spiegelbeeld

over schreef, is daar een voorbeeld van. Misschien

zijn dit soort ontwikkelingen wel de winst van de

huidige crisis: dat er eindelijk aandacht is voor al-

ternatieven in onze kijk op de economie. <

www.socialtrade.org


