
KAPITALISME 3.0*

voor een menswaardiger samenleving

Sanering van ‘kapitalisme 2.0’



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 2

H.J. Gels ©  
hgels@xs4all.nl
12 mei 2015

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit  deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j, het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 
351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1984, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde 
vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) van deze 
uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Afbeelding op titelblad - bron:   https://mjvdl.files.wordpress.com/2013/05/munnie.jpg

ISBN 978-9402-13259-5
NUR 780 / 781 



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 3

“Wereld staat nog altijd gevaarlijk dicht bij de afgrond”

Olivier Blanchard (hoofdeconoom van het Internationaal Monetair Fonds) 
Bron: Financieele Dagblad – 5-10-2014

“Als voor toekomstige ontwikkelingen iets uit de geschiedenis kan worden geleerd, dan is het de 
dynamiek te vermijden waaruit voorkomt dat de groei van het rendement op vermogen structureel 
sterker is dan het economische groeipercentage. Als we op de wereld miljardairs hebben van wie het 
vermogen 4 tot 5 maal sterker groeit dan de mondiale economie, dan hebben we een probleem.”

Thomas Piketty  – bron: documentaire ART 28-10-2014

Toespraken op 9-11-2014 in Berlijn

“De val van de Muur heeft ons getoond dat dromen kunnen uitkomen. Niets hoeft te blijven zoals het is, 
hoe groot de hindernissen ook zijn.”
Angela Merkel

“Meer dan ooit moet Europa zijn verantwoordelijkheid op zich nemen om vrijheid en vrede te 
waarborgen.”
Jean-Claude Juncker
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1. WOORD VOORAF

Onze westerse financiële werkelijkheid is gebouwd op een 
Angels-Saksische vorm van het kapitalisme. Die vorm is 
gebaseerd op een liberale ideologie, het uitgangspunt dat  
iedereen uit is op eigen voordeel, en een stelsel van vrij 
handelsverkeer en vrije inzet van private middelen en 
capaciteiten.  Het ontstaan in de 16e/18e eeuw van dat, door 
egoïsme gedreven, stelsel ging gepaard met een spoor van 
veroveringen, plunderingen, kolonisatie, slavernij en uitbuiting. 
Zwarte bladzijden in onze wereldgeschiedenis van het 
‘kapitalisme 1.0’, zie de afbeelding hiernaast.

Deze uitwassen zijn in de loop van de tijd wel van gedaante veranderd, maar bepaald niet verdwenen: 
graaicultuur, koersmanipulatie, boekhoudfraude, woekerpolissen,  rommelhypotheken, extreme 

verrijking, etc.  Allemaal moderne schaduwen van het huidige ‘kapitalisme 
2.0’, zie de cartoon hiernaast.  Voorstanders daarvan spreken over vrije 
markten met gelijke kansen voor alle deelnemers. Maar dat er feitelijk 
geen sprake is van een vrije markt1, dat is geen geheim meer. En Piketty 
heeft aangetoond dat sprake is van groeiende ongelijkheid, wat juist wijst 
op structurele ongelijkheid van kansen. Het huidige kapitalisme –door 
tegenstanders ook ´casinokapitalisme´ genoemd- biedt steeds meer 
voordelen voor een steeds kleiner wordende groep en is in ieder geval 

ethisch ondeugdelijk gebleken. 

Het gezonde volksgemoed zegt dat het anders moet, maar hoe?  In de loop der jaren is veel en 
vergeefs gezocht naar goede antwoorden. Stevig inzetten op vergroening en verduurzaming is goed 
om de schade van het consumentisme in te dammen, maar dat verlost ons natuurlijk niet van die 
schaduwen van het moderne kapitalisme. Het is tijd voor een stevige sanerende ingreep, tijd voor2 
een ‘kapitalisme 3.0’.

Globalisering
De economie globaliseert steeds verder. Zo ook onze economische vraagstukken. Die dwingen om 
mondiaal te denken! We kunnen onze ogen niet meer sluiten voor wat zich afspeelt elders op de 
aardbol. Internet en de moderne media drukken ons met de neus op de feiten. Al jarenlang groeit het 
verschil tussen arm en rijk. Een aantal sprekende voorbeelden van deze polarisatie en de vele 
mankementen komt in dit boek aan de orde. Ieder weldenkend mens voelt aan, dat er in de economie 

1 Ha-Joon Chang, zie zijn boek ’23 dingen die ze je niet vertellen over kapitalisme’, 2010.
2 Wolfgang Sachs, zie het artikel ‘Op weg naar Capitalism 3.0’, WWW.STANDAARD.BIZ , 17-18 januari 2009.
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kennelijk iets fundamenteel niet goed zit... maar wat!? Hoog tijd dus voor een grondige 
heroriëntatie…hoog tijd voor echte verandering! In dit boek treft u concrete voorstellen aan.

Woelige tijden
Het zijn woelige tijden voor de financiële wereld. Het westerse financiële stelsel wordt sinds 2008 
zwaar op de proef gesteld. Dat stelsel blijkt een weerbarstig maar machtig monstrum, dat zich niet 
zomaar laat temmen.  Het heeft zich stevig genesteld in de financiële centra, vooral Wall Street in 
New York en de City in Londen. En dat heeft van daar uit onze mondiale financiële werkelijkheid 
inmiddels in een klemmende houdgreep. Joris Luyendijk heeft de moed gehad om zich twee jaar lang 
in het hol van dat Angel-Saksische monster te begeven, en als antropoloog de Londense City te 
bestuderen.  In zijn boek ‘Dit kan niet waar zijn’ doet hij verslag: “Als ik tot me door laat dringen hoe 
wankel, amoreel en explosief de mondiale financiële sector is geworden, en hoe diep verankerd, voel ik de 
vertwijfeling als een soort misselijkheid opkomen. Hoe komt dit ooit weer goed, of althans onder 
controle?”  Hij beschrijft een financieel systeem dat fout, pervers en dus ‘kapot’ is.
Er is te veel ruimte voor graaicultuur, speculatieve manipulaties en transacties op de financiële markt, 
er concentreert zich te veel geld bij te weinig landen, fondsen en particulieren waardoor de 
geldcirculatie stagneert en opdroogt, met als gevolg omvangrijke werkloosheid en armoede. 

Er is geld in overvloed en toch ontbreekt het steeds meer mensen aan geld om te besteden.
Overal ligt het werk voor het oppakken en toch zijn of raken steeds meer mensen werkloos.
Twee tendensen die elkaar versterken. Het geld komt onvoldoende bij het werk! 
Een verdelingsvraagstuk bij uitstek dat dringend vraagt om een passende oplossing. 

Crises scheppen we zelf
De aanpak van de economische crisis ontlokte bij Peter de Waard3: “Er is geen bewezen medicijn tegen 
een economische crisis, zoals er paracetamol is tegen hoofdpijn. Als het om geneeskunde zou gaan, waren 
economen kwakzalvers.” Maar we moeten allemaal ook de hand in eigen boezem steken. Dagelijks 
scheppen we met z’n allen onze wereldomvattende financieel-economische werkelijkheid. Daarmee is 
meteen duidelijk, dat we ook de financieel-economische crises collectief –al dan niet bewust- zelf 
scheppen (afgezien van oogst- en natuurrampen). Hoe langer zo’n crisis voortduurt, des te groter de 
impact ervan op de samenleving.
Dat besef maakt ons zelf medeverantwoordelijk voor crises, inclusief het leed dat daaruit voortkomt! 
Economische crises houden ons een pijnlijke spiegel voor. Elke crisis is een ruwe wake-up call en 
impliceert een fundamenteel leerpunt met de mogelijkheid van een beslissend keerpunt. Zo ook in de 
huidige crisis staan we voor zo’n beslissende keuze: doorgaan op de gebruikelijke weg óf bereid zijn 
om echt te leren en te verbeteren ter wille van een gezonde eerlijke economie? Dat leren begint zoals 
altijd tussen onze oren. Ook bij deze crisis. Het gaat dus om fundamentele verandering, anders is het 
gewoon weer wachten op de volgende crisis. En daar ziet het helaas wél naar uit. John Lanchester4 

3 Peter de Waard, zie zijn economische column ‘De Kwestie’ in de Volkskrant van 9-9-2014
4 John Lancaster, zie zijn boek over de economische crisis ‘Whoops - Why everyone owes everyone and no one can pay’, (2010)
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constateert in zijn boek over de huidige crisis ‘Whoops!’ dat er (2010) niets wezenlijks is veranderd. Zo 
ook Tony de Bree5 in zijn boek ‘Dagboek van een bankier’ (2013). En Joris Luyendijk in een interview 
(28-02-2015)6. Voor vele financiële insiders wordt het steeds duidelijker, dat er sinds 2008 –ondanks de 
vele maatregelen- in werkelijkheid niets is veranderd. Echte lering is door de financiële wereld niet 
getrokken…! 

Fundamentele aanpak
Maar ook vóór de huidige crisis deden zich op verschillende niveaus in het sociaaleconomische leven 
al zorgwekkende vraagstukken voor: in regionale economieën (macroniveau), in organisaties 
(mesoniveau), en in het dagelijkse persoonlijke leven (microniveau). Deze vraagstukken lijken weinig 
voorspelbaar en soms welhaast onoplosbaar, alle doorwrochte econometrische modellen ten spijt.
Bosman7 constateerde bijvoorbeeld in 1977 al dat er een andere bedrijfseconomie moet worden 
ontworpen, omdat de traditionele zodanig fundamentele mankementen heeft, dat reparatie geen zin 
(meer) heeft. Soros8 schrijft in 1998: “Het is dringend noodzakelijk om het mondiale kapitalistische 
stelsel aan hernieuwd onderzoek te onderwerpen en ingrijpend te reorganiseren.” En voorts: “Bovendien 
zullen we de werking van het internationale bancaire stelsel en het functioneren van de swap- en 
derivatenmarkten dienen te heroverwegen.”
Er zijn en worden sinds de crisis (2008) over een breed front al vele ingrijpende maatregelen 
genomen. Het financieel toezicht is zwaar aangezet, de verplichte financiële buffers (hefboomratio) 
fors verhoogd, afspraken over majeure steunoperaties zijn gemaakt, gedragscodes worden 
ingevoerd, etc. 

Wat telkens buiten schot blijft zijn de economische fundamenten: het mens- en maatschappijbeeld 
en, in samenhang daarmee, het financiële gedachtengoed dat schuil gaat achter de inrichting van de 
financiële huishouding en de mechanismen van de geldverdeling. Daarop richten we ons in dit boek.

In een gezond sociaal organisme zijn niet alleen de onderlinge verhoudingen gezond, maar is ook 
sprake van een gezonde verdeling van werklast, werktijd, geld, grondstoffen, producten, grond en 
productiemiddelen. In die situatie is er voor iedereen passende ruimte om zijn/haar talenten te 
ontwikkelen en in de samenleving vruchtbaar te laten werken. Dat is het effect wat ik met dit boek 
nastreef. Dit behoeft een fundamentele aanpak. Ik nodig u uit om een kritisch kijkje te nemen in de 
heersende gedachtewereld – maar op andere wijze dan Joris Luyendijk deed. Ik neem u mee in een 
proces van herijking van een aantal nu nog gangbare opvattingen en denkbeelden. Terug naar de 
fundamenten, terug naar het gedachtegoed waarop onze financiële wereld is opgetrokken. Stap voor 
stap trek ik daaruit consequenties en richt tot slot de blik vooruit op praktische gevolgen van de 
voorgestelde veranderingen.

5 Tony de Bree, zie zijn boek ‘Dagboek van een bankier’, Van Gorcum, 2013, ISBN 9789023252122
6 http://www.nu.nl/boek/4000251/joris-luyendijk-de-financiele-sector-gaat-weer-regelrecht-richting-ravijn.html .
7 Bosman, A., Een metatheorie over het gedrag van organisaties, (artikel), 1977, Stenfert Kroese.
8 George Soros, zie zijn boek ‘De crisis van het mondiale kapitalisme – de ondergang van de vrije wereld’, 1998, Uitgeverij Contact.
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1.1 Opgave voor Europa
Het moderne pragmatisme en het egoïsme van individuen, organisaties en landen wordt 
internationaal goed gefaciliteerd door de Anglo-Amerikaans gekleurde financiële mores, werkwijzen, 
stelsels en instrumenten. Dat is niet slechts te wijten aan een uit de hand gelopen neoliberalisme.  Het 
ethisch failliet van het huidige kapitalisme zit diep geworteld in het financiële denken en doen van een 
onze westerse samenleving. En de kleine machtige elite die daarvan de vruchten plukt, zal dat 
ongetwijfeld niet voetstoots prijsgeven9. 

Het is van het groot belang dat Europa uit haar financiële naïviteit ontwaakt en actief de strijd aangaat 
om zich te bevrijden van de verziekte mores van de huidige vorm van het kapitalisme. Dit boek biedt 
een gezonde en menswaardiger vorm van kapitalisme: kapitalisme 3.0.

Dit sluit aan bij het pleidooi van Brouwer en Peters voor herwaardering van de Europese manier van 
organiseren en ondernemen -gebaseerd op vakmanschap, verbinding en vertrouwen– als 
tegenhanger van de Anglo-Amerikaanse. Deze beide besturingsconcepten hebben ieder hun eigen 
cultuur en historie met hun rechtssysteem, waarden en normen. Die zijn als volgt kort te typeren:
 Anglo-Amerikaans besturen: gericht op shareholder value en korte-termijnrendementen, met 

nadruk op het hiërarchisch model en presteren, gericht op de eigen positie en control, en de focus 
op het presentatie- en  salesproces, en met een laag innoverend vermogen;

 Rijnlands besturen: gericht op stakeholders value, de lange termijn en op continuïteit, met nadruk 
op het overlegmodel en leren, waarbij vooral de medewerker centraal staat en de focus ligt op het 
primaire (klant)proces. (Binnen Europa zijn er overigens ook grote verschillen tussen de 
landsculturen, vooral tussen de zuidelijken, noordelijken en voormalig Oostbloklanden. Maar dat 
terzijde.)

Weggeman en Swinkels vatten dit puntig samen: ”In een Rijnlandse manier van handel drijven hang je 
een consument geen molensteen om de nek. In de Anglo-Amerikaanse visie is dit geen probleem…”. 

De AMC-arts Noëlle Geubbels (obesitas specialist) wijst in het kader van de TTIP-onderhandelingen 
nog op een ander verziekend aspect van het Amerikaanse economische systeem, met name voor wat 
betreft de overdaad aan ongezonde Amerikaanse voedingsproducten. “Sterker nog: deze tarifaire 
belemmeringen zijn de enige reden dat onze supermarkten nu niet vol liggen met ongezonde 
Amerikaanse producten.” Zij raadt iedereen aan “eens rond te snuffelen in het Taric-register”: hoe 
slechter het voedingsproduct, des te hoger het invoertarief. “De prijs voor goedkope Amerikaanse 
producten zal uiteindelijk betaald moeten worden via ziektekosten, in het bijzonder voor de lage 
inkomens.” Want: “Onderzoek toont aan dat koopkracht een belangrijke factor is bij het maken van 
voedingskeuzes. Hoe lager het inkomen, hoe minder geld mensen per kilocalorie uitgeven.” 
Daartegen moet Europa zich actief beschermen, vooral bij de TTIP-onderhandelingen10.

99 Zie het artikel ’Kapitalisme moet op de schop’, Volkskrant 28-5-2014, over een conferentie van captains en superrijken in Londen op 
27-05-2014 over de toekomst van het huidige kapitalistische systeem.
10 Noëlle Geubbels, zie het artikel ‘TTIP tast gezondheid EU aan’ in de Volkskrant van 24-04-2015.
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Ik sluit me graag aan bij de politicoloog Jonathan Holslag11: “Net zoals Europa de toon zette met zijn 
humanisme, de Verlichting, de industriële revolutie, sociale rechtvaardigheid en gendergelijkheid, denk ik 
dat Europese landen opnieuw de toon kunnen zetten met deze beschavingssprong.”

Hopelijk vindt Europa tijdig de durf en de kracht om afstand te nemen van de aantoonbaar 
gecorrumpeerde onderdelen van het heersende kapitalistisch gedachtegoed. De economische crisis 
roept Europa op in haar eigen kracht te gaan staan en op basis van haar rijke culturele erfgoed een 
sociaal-bewust fundament te leggen voor een gezonde economie en een rechtvaardige verdeling van 
inkomens en vermogens. Een economisch (denk- en werk)model dat past bij de Europese normen en 
waarden, en waarmee tevens een einde wordt gemaakt aan de fnuikende, te omvangrijke 
werkloosheid. 

Ik bepleit de invoering van een concreet uitgewerkt model, gebaseerd op de ‘driegelede samenleving’12

. Een pleidooi vooral gericht aan succesvolle ideëel gedreven ondernemers om in eigen kring hiermee 
aan de slag te gaan, en niet te wachten op de politiek, de bankwereld of de wetenschap. 

Hiermee bouw ik voort op mijn boek Reflexieve Economie, dat in 2001 verscheen. Dit nieuwe boek 
biedt een voorstel tot sanering van het huidige kapitalistische systeem om te komen tot een 
menswaardiger vorm van kapitalisme. Ter geruststelling: ik doe hiermee géén voorstel tot afschaffing 
van kapitaal of kapitalisme! En ik voer met dit boek nadrukkelijk géén pleidooi voor enige politieke 
stroming; niet voor het liberalisme, niet voor het socialisme, noch voor het communisme. Allerminst!

1.2 Uitdaging voor de lezer
De bovengeschetste opgave van dit boek is niet eenvoudig. Bij voorbaat bied ik graag mijn 
verontschuldigingen aan voor onvolkomenheden bij de gepresenteerde uitwerking. In dit boek doe ik 
een poging tot vernieuwing, met voorstellen die stap-voor-stap worden opgebouwd. Te beginnen 
met een herijking van het huidige gedachtegoed uit de financiële wereld. U staat dan ook voor de 
uitdaging enige afstand te nemen van het gangbare, de huidige vorm van kapitalisme inclusief haar 
motor, het egoïsme. En vanuit die afstand met vertrouwen en een positief mensbeeld met mij mee te 
kijken naar de contouren van een gesaneerde vorm van kapitalisme. Een vorm die inzet op een 
gezond balanceren tussen egoïsme en altruïsme. Die inzet op zakelijkheid, wakkerheid en tactvolle 
professionaliteit. Die uitnodigt om daadwerkelijk een begin te maken met een eerlijker en 
menswaardiger vorm van kapitalisme.

Ik nodig u graag uit om afstand te nemen van de ‘American Dream’ van ‘hard werken en zelf snel rijk 
worden’, en in de plaats daarvan een ‘European Dream’ te omarmen: ‘hard werken en zinvol bijdragen 
aan een eerlijke verdeling van lusten en lasten in de samenleving’. 

11 Zie het artikel ‘Beschavingssprong’ van Jonathan Holslag -uit een reeks van acht grote thema’s- in de Volkskrant van 15-11-2014.
12 ‘Driegelede samenleving’ als vertaling van ´Soziale Dreigliederung´.
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1.3 Driegeleding als inspiratiebron
Ik heb me bij het schrijven van dit boek laten inspireren door het driegeledingsprincipe, zoals dat door 
Rudolf Steiner in het begin van de 20e eeuw is ontwikkeld. Hij heeft dat gebracht als onderdeel van 
een brede Michaëlische impuls vanuit de antroposofisch georiënteerde geesteswetenschap. Met 
name zijn uitwerking van dat principe in de vorm van het driegelede mensbeeld en ook in de vorm van 
beelden over de driegelede samenleving13 -inclusief de economie- is een leidraad geweest voor de 
gepresenteerde voorstellen in dit boek. 

Ik draag dit boek dan ook graag op aan de aartsengel Michaël, de ‘regerende tijdgeest’14 voor onze 
tijd. Michaël staat, tussen twee leeuwen, centraal in het fraaie wapen van Brussel, de facto de 
hoofdstad van Europa. Een prachtig en treffend beeld dat ons allemaal oproept om ons sterk te 
maken voor de strijd tegen het materialisme en ongezond egoïsme inclusief de huidige vorm van het 
kapitalisme. 

13 De ideeën van Steiner over de driegelede samenleving liggen ook aan de basis van de internationale Triodosbank.
14 Volgens Johan Trithemius is de aartsengel Michaël van 1870 tot 2224 de regerende Tijdgeest. Trithemius was in 1483 benedictijns 
abt te Sponheim en in 1508 te Wirtszburch.
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2. INLEIDING

Aan de huidige economische crises kleven vele aspecten: sociale, monetaire, organisatorische en ook 
juridische zoals wet- en regelgeving, rol van toezichthouders en centrale banken etc. En steeds spelen 
op de achtergrond mee de uitwassen als gevolg van valuta- en beursspeculatie, manipulatie van 
schaarste en/of prijzen, frauduleuze praktijken etc. Dit boek laat dat alles voor wat het is. Wel zet het 
aan tot nadenken daarover vanuit een nieuw perspectief en draagt zodoende indirect bij aan 
verbetering van het bovengenoemde.

Dit boek omvat de analyse en sanering. Het presenteert een nieuwe (gesaneerde) vorm van 
kapitalisme: ‘kapitalisme 3.0’. De vraag is natuurlijk, waar toepassing van de voorgestelde sanering 
uiteindelijk toe zal leiden? Het antwoord op deze vraag vereist uiteraard nader onderzoek, vooral 
praktijkonderzoek. Een eventueel deel-II is ingeruimd voor de resultaten van zo’n onderzoek. Een 
onderzoek dat bij voorkeur door wetenschappers en studenten teamgewijze wordt georganiseerd en 
uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid.

In dit boek zetten we aan tot sanering van het financieel- en economisch denken en handelen. We 
gaan terug naar de fundamenten. We doen dit door middel van herijking van gangbare opvattingen, 
waarop gewoonten en praktijken zijn gebaseerd. Pregnante voorbeelden daarvan vormen onder 
meer de huidige denkbeelden en opvattingen over het aandeel en het dividend. Zo’n herijking heeft 
onvermijdelijk gevolgen voor de bestaande financiële verhoudingen in de samenleving. En uit de crisis 
blijkt dat juist dát hard nodig is. 

We trekken de consequenties van de herijking door tot in de bedrijfspraktijk, de achterliggende 
financiële bedrijfsadministratie inclusief financiële verslaggeving. Dat maakt de voorgestelde 
vernieuwing transparant, concreet en bruikbaar voor de dagelijkse financiële praktijk en de financiële 
sturing. We komen tot een ingrijpend vernieuwde inrichting voor de balans en de resultatenrekening, 
dat prima illustreert wat ons betoog betekent voor de financieringspraktijk van organisaties. Daarmee 
ondersteunen we het streven in organisaties naar maatschappelijk verantwoord en duurzaam 
ondernemen en anderzijds het streven van banken naar dienstbaar en ‘duurzaam bankieren’.  
Henk Langendijk15 wijst in 2001 op tal van initiatieven om via het bestuursverslag kwalitatieve 
informatie te verstrekken. Zoals het Global Reporting Initiative (GRI) dat een algemeen aanvaarde set 
van principes en indicatoren biedt voor duurzaamheidsverslaggeving, en daarenboven de 
International Integrated Reporting Council (IIRC) dat in 2013 een eerste Framework publiceerde. Dat 
zijn echter vernieuwingen die geen onderscheid maken naar de kwalitatieve geldwerkingen. Dat 
onderscheid is echter essentieel om te komen tot een evenwichtige economie en een rechtvaardiger 
geld- en werkverdeling. 
In de financiële wereld wordt intensief gewerkt met financiële rapportages en overzichten. Die 
hebben zowel inrichtings- als waarderingsaspecten. Inrichting is randvoorwaardelijk en gaat vooraf 

15 Uit een boekrecensie van Henk Langendijk in het Controllers Magazine van oktober 2001.
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aan waarderingsvraagstukken. Dit boek gaat niet over waarderingsvraagstukken, omdat die ten 
principale subjectief zijn en blijven. We beperken ons tot inrichtingsvraagstukken, ook omdat die 
beter te objectiveren zijn. We werken toe naar sanering van de gangbare indeling van de balans en 
resultatenrekening. Zo ontstaat een (nieuw) ‘gesaneerd model’, dat iedere organisatie in staat stelt 
zelf bij te dragen aan een gezonder en eerlijker geldverdeling: het mee beheren van de geldverdeling 
(dus niet het beheersen of de control daarvan). 

Een organisatie bestaat als sociaal organisme dóór en ín het duurzame ‘vlechtwerk’ van 
samenwerkende mensen. Geldstromen zien we als stromen van levensenergie die elke organisatie als 
een levend intermenselijk organisme in stand houden. Juist daarom is het essentieel dat het nieuwe 
‘Europese model’ luistert naar dezelfde ‘bouwprincipes’ als die van het intra-menselijk organisme – 
ons eigen lichaam. Alleen zo’n model borgt en faciliteert het ontstaan van een samenleving, die ten 
minste qua financiële huishouding, is ingericht naar de menselijke maat. Niet alleen als idee, maar 
concreet. De samenhang tussen het intermenselijk- en het intramenselijk organisme komt dan ook 
nadrukkelijk aan bod.

In het gesaneerde instrumentarium bestaat de financiële totaalbalans uit drie uniforme deelbalansen: 
een materiële deelbalans, een sociale deelbalans en een culturele deelbalans. Elke deelbalans heeft in 
een organisatie een eigen werkgebied en markeert eigen financiële grenzen. Ook op een hoger 
niveau markeert elke deelbalans grenzen. Grenzen waarbinnen de op het wereldtoneel bekende drie 
politieke hoofdstromingen – liberalisme, socialisme, communisme – economisch gezien zich zouden 
moeten beperken. Daarmee kunnen zij in een vruchtbare verhouding tot elkaar worden ‘geplaatst’ en 
gehouden. Elke politieke stroming beweegt zich zogezegd vruchtbaar in de samenleving, mits zij 
(geaccumuleerd op maatschappelijk niveau) binnen haar eigen financiële deelbalans blijft. Een 
uitdagend en veelbelovend perspectief, met name voor politici… 
Dat veronderstelt wel de bereidheid om het gangbare los te laten, namelijk het Anglo-Amerikaanse 
(denk- en werk)model zoals dat kapitalistisch wordt gepraktiseerd in de westerse organisaties – ook 
in ons eigen Europa. 

2.1 Doel van dit boek
Ons doel is, door middel van herijking van onze gedachtewereld, de vinger te leggen op wat ons 
inziens corrumperend en ten onrechte is ingesleten in de gangbare financieel-economische praktijk. 
Om vervolgens daarin gericht verbeteringen aan te brengen. Daarbij is het de kunst om het goede 
intact te laten – want niet alles wat het kapitalisme heeft voortgebracht is ‘slecht’ of onbruikbaar.  

De herijking voeren we uit via het alledaagse woordgebruik, via alledaagse financiële termen. Het gaat 
ons nadrukkelijk niet om de woorden zelf, maar om de beelden die achter die woorden schuilgaan. Dit 
biedt een praktische en navolgbare opstap naar fundamentele verbetering.
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Die verbetering beoogt een bijdrage te leveren aan de verwerkelijking van economische 
kernwaarden:
 Rechtvaardige verdeling van arbeid, inkomens en vermogens;
 Volledige werkgelegenheid en inzet van capaciteiten op basis van culturele inzichten en fysieke 

behoeften; 
 Transparante opbouw van productiekosten, faire verkoopprijzen en een dienstbaar concurrentie-

arm bedrijfsleven;
 Duurzame milieuvriendelijke productie en biodynamische teelt;
 Maatschappelijk verantwoord tempo van technologische ontwikkeling en implementatie;
 Gereguleerde (wereld)handel en circulatie van middelen (geld, gebruiks- en verbruiksgoederen);
 Financiële autonomie van en vrijheid in het culturele (geestes)leven, gedragen door particulieren 

en het bedrijfsleven (niet door de overheid).

We maken de conclusies concreet met de herinrichting van de balans en resultatenrekening. Twee 
vertrouwde financiële representaties van de economische werkelijkheid. We zetten in dit boek de 
focus dus niet op het vraagstuk van het functioneren van de economie zelf, de organisatorische 
inrichting e.d., maar op de weerspigeling daarvan in de financiële rapportage! 

Die twee representaties  vormen een financiële weerspiegeling van de economische realiteit, kortweg 
een financiële ‘spiegel’:

Zo’n financiële spiegel mag ons geen misvomd beeld van de financiële werkelijkheid voor houden! 
Daarom kúnnen we niet voorbij aan een grondige herinrichting van deze belangrijke set: de balans en 
de resultatenrekening. Die set vormt tevens een uitstekende katalysator voor de herijking van 
financiële termen, want een aantal gevolgen van die herijking wordt daarin concreet zichtbaar. 
De balans en de resultatenrekening worden zodoende ‘in ere hersteld’. We maken ze voor 
organisaties bruikbaar om te fungeren als praktische instrumenten voor het mee scheppen van een 
evenwichtige economie en een gezonde samenleving. Daarmee kan iedere organisatie via haar eigen 
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financieringskeuzen zelf bijdragen aan het herstel en bewaren van een gezond evenwicht in de 
economie. De gesaneerde balansinrichting toont ons beperkingen die aan financieringsvrijheid van 
organisaties worden gesteld. Het geeft in concrete situaties aan in welke richting benodigde 
financieringsbronnen moeten worden gezocht. Die beperkingen kunnen lastig zijn, maar zijn ons 
inziens essentieel en noodzakelijk. We gaan met andere woorden voorbij aan het wettelijk verplichte 
model dat de inrichting van de balans voorschrijft!

In een gezond sociaal organisme zijn niet alleen de onderlinge verhoudingen gezond, maar is ook 
sprake van een rechtvaardige verdeling van werklast, werktijd, geld, grondstoffen, producten, grond 
en productiemiddelen. In die situatie is er voor iedereen passende ruimte om zijn/haar talenten te 
ontwikkelen en in de samenleving vruchtbaar te laten werken. 

Dat is het hoofddoel van dit boek. We benadrukken de bepalende rol die wij zelf spelen, als actieve 
deelnemers aan de economie. We zijn allemaal direct of indirect mede verantwoordelijk voor de 
economische crises, bovenal echter onze beheerders van het grootkapitaal: de vele financieel 
verantwoordelijken in overheid, bedrijfsleven, banken, beleggers en ook de superrijken en 
(multi)miljardairs. Economieën kunnen en mogen niet slechts afhangen van speculaties van 
omvangrijke hedgefondsen en beleggers, het handelen van grote financiële instellingen en politiek 
steekspel e.d.. Er moet een einde komen aan de financiële uitwassen. Zoals overheden die met vele 
miljarden belastinggeld ingrijpen in een falende financiële wereld, private personen die zich 
multimiljardair kunnen noemen, en honderden miljoenen mensen die in extreme armoede verkeren 
en worden uitgebuit. Het gesaneerde instrumentarium maakt het praktisch mogelijk om die 
verantwoordelijkheid individueel te nemen en te dragen. U kunt daarmee zelf actief en naar 
vermogen meesturen richting economische ‘kosmos’ (orde) óf de ogen sluiten en gewoon verder 
gaan richting economische ‘chaos’ (wanorde). De toekomst van de samenleving ligt in onze eigen 
handen.

2.2 Doelgroep
Het financiële aspect doordringt de hele samenleving. Daarom richten we ons op een brede 
doelgroep. Primair op de financiële professionals: economen, accountants, bankiers, fiscalisten, 
beleggers, financiële managers, controllers en uiteraard de financiële administrateurs en 
boekhouders. Secundair op degenen die zich richten op de context: politici, juristen, 
toezichthouders en organisatieadviseurs. 
Omdat we tevens een praktisch ‘instrumentarium’ aanreiken richten we ons als derde doelgroep tot 
iedereen die op managementniveau bijdraagt aan de huidige financiële realiteit. Al diegenen die:
 Verantwoordelijk zijn voor de financiële besturing van organisaties;
 Financiële beslissingen nemen en/of financieringen regelen;
 Jaarrekeningen samenstellen, beoordelen en/of gebruiken;
 Over dit onderwerp publiceren en/of les geven;
 Financiële administraties ontwerpen en/of bijhouden;
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 Wetgeving verzorgen op jaarrekeningen, administraties, belastingen, financieringen, en 
ondernemen;

 Toezien op en handhaving van de naleving van bovenbedoelde wet- en regelgeving.

2.3 Leeswijzer
We omspannen inhoudelijk de volgende ‘boog’: van mankementen, via fundamenten, langs een 
herijking naar een gerenoveerd instrumentarium, met aansluitend de toepassing en een vooruitblik 
op de gevolgen daarvan. Het onderwerp is vanzelfsprekend veelomvattend, want het geldaspect 
doordringt de hele samenleving. We gaan uit van de Nederlandse situatie, maar soms komt ook de 
bredere context aan bod.

Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige situatie met een aantal heersende misstanden en zorgpunten 
betreffende onze financieel-economische werkelijkheid. De voorbeelden zijn vrij gekozen, zo u wilt 
‘met persoonlijke voorkeur’. We werken hier exemplarisch, niet systematisch. De volledigheid streven 
we niet na en is ons inziens ook niet nodig. Het gaat om het situatiebeeld dat uit het hoofdstuk oprijst. 
We constateren op basis van de huidige situatie dat we met recht kunnen spreken over ernstige 
mankementen en onevenwichtigheden in de economie. We concluderen, dat symptoombestrijding 
en reparatie geen zin heeft, maar dat fundamentele verandering noodzakelijk is.

Hoofdstuk 4 pakt de fundamenten aan en schept een kader voor de daarop volgende hoofdstukken. 
We beginnen met een korte schets van het ontstaan van het kapitalisme en aansluitend de 
ontwikkeling van het economisch denken. We expliciteren onze kernopvattingen en uitgangspunten. 
Omdat we onze gedachtewereld gaan herijken, nemen onderwerpen zoals reflexiviteit en onze 
verhouding tot taal in dit hoofdstuk een belangrijke plaats in. En natuurlijk besteden we ruime 
aandacht het onderwerp ‘driegelede samenleving’, een van de uitgangspunten waaraan dit boek een 
verdere uitwerking geeft.

Hoofdstuk 5 pakt de beschreven mankementen bij de wortel aan: we herijken onze financiële 
gedachtewereld. Het is een ‘sleutel-hoofdstuk’. Het vormt het noodzakelijke saneringsproces ‘tussen 
de oren’. We traceren de oorspronkelijke betekenis van een aantal veel gebruikte termen uit de 
financiële praktijk.  We gaan na wat er kwalitatief-inhoudelijk achter zo’n term schuil gaat. We vragen 
ons daarbij stelselmatig af, naar welke werkelijkheid het desbetreffende woord verwijst: de materiële-
, sociale- of culturele werkelijkheid. Want vanuit díe werkelijkheid scheppen we elke dag weer onze 
samenleving inclusief de economische crisis. Een werkwijze, vol verrassende ontdekkingen. Deze 
werkwijze leidt tot een verifieerbare herijking van gangbare opvattingen.

Hoofdstuk 6 trekt consequenties uit de ontdekkingen van hoofdstuk 5. Van de lezer wordt vooral 
vanaf dit hoofdstuk bereidheid gevraagd met zin voor kritiek enige afstand te nemen van het 
gangbare en innerlijk ruimte te maken voor het nieuw gepresenteerde.  Het beschrijft de 
noodzakelijke sanering van financiële instrumenten. De herijkte financieel-economische termen 
rubriceren we naar de bovengenoemde drie werkelijkheidsgebieden: materieel, sociaal en cultureel. 
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Zo doende wordt een –nu nog ontbrekende- kwalitatieve ordening aangebracht in de gangbare 
financiële terminologie. Daarmee leggen we de basis voor benodigde aanpassing van de indeling van 
de balans en de resultatenrekening. Gaandeweg blijken deze beide overzichten een uitstekende 
katalysator voor ons betoog. Dit mondt uit in een gesaneerd model van de balans en 
resultatenrekening. Het vernieuwde instrumentarium wordt ingevuld met gefingeerde cijfers, bij wijze 
van voorbeeld, en aangevuld met enkele aanwijzingen voor de praktische toepassing. 

In hoofdstuk 7 gaan we afronden. We staan stil bij het vervolg op dit boek. Zo staan we kort stil bij wat 
zoal gevolgen zijn als ons gesaneerd instrumentarium wordt ingevoerd. Voor somigen schokkende 
gevolgen. Voorts benoemen we verschillende onderzoekslijnen als opmaat voor een eventueel 
volgend ‘deel II’, want het verhaal is met dit boek uiteraard niet ‘af’.  Ook gaan we beknopt in op 
implementatieaspecten. 
Tot slot maken we attent op pioniers die praktijkervaring hebben op het gebied van de driegelede 
samenleving. We eindigen met een oproep aan succesvolle ideëel gedreven ondernemers om zelf een 
begin te maken en niet te wachten op wat anderen doen of zouden moeten doen. 

In het navolgende schema hebben we deze samenhang tussen de hoofdstukken in beeld gebracht. 

De invulling van de genoemde hoofdstukken is gebaseerd op een inhoudelijk raamwerk dat aan het 
eind van hoofdstuk 7 is afgedrukt. Daarin is ter oriëntatie per hoofdstuk de inhoudelijke samenhang 
aan de hand van onderwerpen aangegeven. Handig als u met het lezen van dit boek en flink stuk 
gevorderd bent.

Een eventueel later te verschijnen ‘Deel II’ zal uitgebreid kunnen ingaan op de gevolgen en 
implementatieaspecten. We hebben daarop slechts een blik vooruit geworpen en een klein voorschot 
genomen, niet meer dan dat. Het opzetten en uitwerken daarvan wordt een zware klus, dat is 
aangewezen op goed georganiseerd teamwork. Hopelijk gaat het daarvan komen…

In de tekst wordt u regelmatig verwezen naar andere auteurs. Aan het eind van dit boek  vindt u het 
‘literatuuroverzicht’.
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2.4 Object van onderzoek
Economie is een wetenschap die zich bezighoudt met de verdeling en het gebruik van onder meer 
goederen, diensten, geld, rechten en capaciteiten. Een wetenschap met een breed vakgebied. Wij 
beperken ons in dit boek tot de geldverdeling, de verdeling van de financiën. Een gegeven verdeling in 
de samenleving is het resultaat van een onafgebroken reeks van beslissingen en acties, maar steeds 
met gevolgen voor de financiële werkelijkheid. Die financiële werkelijkheid omvat in ons boek de hele 
financiële wereld, het financiële stelsel, de financiële sector met alle financiële instellingen inclusief de 
ministeries van Financiën, de financiële afdelingen, de complete set van financiële instrumenten, -
systemen en -technieken, -rapportages etc. Kortom: een heel breed spectrum.
Een belangrijk voordeel van deze beperking is, dat financiën kwantificeerbaar zijn en dus kunnen 
worden opgeteld. Overzichten zoals de balans en resultatenrekening spelen bij het nemen van 
financiële- en financieringsbeslissingen (niet de enige maar wel) een belangrijke rol, en dus ook bij het 
tot stand komen van die verdeling van beschikbare middelen. Deze betekenis vinden we terug in 
doelen die vaak in vakliteratuur worden genoemd voor het opstellen van deze overzichten, namelijk:
 Afleggen van (beleids)verantwoording;
 Verkrijgen en verstrekken van inzicht;
 Winstbepaling en winstverdeling;
 Vermogensbepaling;
 Bepaling van de liquiditeit en solvabiliteit;
 Nemen van beslissingen voor de toekomst.

Bij de samenstelling van de balans en de resultatenrekening is het van belang een ‘getrouwe 
weergave’ van de financiële bedrijfswerkelijkheid na te streven, zo benadrukt accountancy-literatuur. 
Een eis die je uiteraard aan elke ‘spiegel’ dient te stellen, ook aan een financiële ‘spiegel’. Er zijn 
dwingende regels en richtlijnen voor het opstellen van jaarrekeningen op het niveau van de inrichting 
en op het niveau van de inhoud. Wij richten ons in dit boek specifiek op de inrichting van de balans en 
de resultatenrekening. De indeling, structuur of architectuur van die financiële ‘spiegel’ moet immers 
de financieel-economische werkelijkheid getrouw, dus onvervormd, weerspiegelen. Uit ons 
onderzoek blijkt dat de wettelijk voorschriften in feite een vervormde weergave van de financiële 
werkelijkheid voorschrijven. Dat is merkwaardig, zorgelijk én ongewenst. Het is opvallend dat 
vakkringen en de pers zich tot dusver vrijwel uitsluitend concentreren op de inhoud van de 
gerapporteerde balans en resultatenrekening of op één of meer onderdelen binnen de huidige 
inrichtingskaders. Zelden komt de inrichting als geheel inclusief de grondslagen aan de orde. De 
vigerende inrichting is mede door de internationale wettelijke verankering als een ‘gevangenis’ van 
conventies waaruit geen ontsnappen meer mogelijk lijkt. Dat mag ons niet ontmoedigem. Vroeg of 
laat zullen die verziekende conventies moeten worden doorbroken.

Sommigen zijn van mening dat de samenstelling en publicatie van de jaarrekening als extern verslag 
alleen bedoeld is om te voldoen aan externe verplichtingen. Wij delen die mening niet. De balans en 
de resultatenrekening hebben als instrument als een lange historie. Daarentegen is de (wettelijke) 
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publicatieplicht van tamelijk recente datum. Het gaat ons nadrukkelijk niet om de publicatie maar om 
de samenstelling en toepassing van die financiële overzichten. We gaan zoveel mogelijk voorbij aan 
dubieuze financiële verantwoordingspraktijken zoals beschreven door onder meer Lakeman16, Hers17 
en Tinker18. We kiezen voor de opvatting dat ondernemingsleiders open, eerlijk en evenwichtig 
verantwoording willen afleggen van de financiële stand en gang van zaken van hun organisatie. En 
ook dat hun accountants de controle daarop eveneens open, eerlijk en professioneel uitvoeren. (Wat 
niet weg neemt, dat we weten dat dit helaas soms anders ligt. En – evenals anderen zoals de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM) – hebben we kritiek op e.e.a.). We zijn niet naïef, maar kiezen met 
een open mind en volbewust voor een positief mensbeeld.

Tot slot: zoals een spiegel met ons eigen spiegelbeeld geen onderdeel uitmaakt van ons eigen levende 
lichaam, maar wij wel gebruik maken van dat spiegelbeeld, zo maakt een financieel overzicht geen 
onderdeel uit van het werkelijke financiële leven, terwijl de financiële professionals daar uiteraard wel 
gebruik van maken. Met andere woorden: we zijn ons goed bewust van het strikte onderscheid 
tussen enerzijds de concrete financiële acties (zoals: kopen, lenen, schenken, betalen, waarderen, 
toerekenen, factureren, etc.) inclusief gevolgen in de financiële werkelijkheid, en anderzijds de 
weerspiegeling daarvan in de financiële administraties en overzichten19. In dit boek kijken we vooral 
naar de weerspiegeling, niet naar de concrete financiële acties.

16 Peter Lakeman, zie zijn boek ‘Het gaat uitstekend – zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven’.
17 Floris Hers, zie zijn boek ‘Kille cijfers, warm gevoel’, 1997.
18 Tony Tinker, zie zijn boek ‘Paper prophets – a social critique of accounting’, 1985.
19 Zie ook de Gesamtausgabe 199 blz. 214: “De mens zet ze (zijn eigen drie geledingen) eerst buiten zichzelf (in de drie 
maatschappelijke geledingen), en zij werken vervolgens op hem terug.”
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3. HUIDIGE SITUATIE

We beperken ons in dit hoofdstuk tot symptomen van de economische problemen. De oorzaken 
achter die symptomen laten we nog even buiten beschouwing. De beschreven voorbeelden van 
waarneembare misstanden in en zorgpunten over het sociale organisme zijn met een lange reeks 
verder uit te breiden. De voorbeelden zijn exemplarisch voor de ziekte waaraan onze samenleving 
lijdt. Het zijn de ziektesymptomen van het moderne kapitalisme 2.0.

We beginnen met een verkenning van de huidige situatie, een soort ‘rondreis’ – een reis die u 
gaandeweg gaat beleven als een survival. We maken een pittige tocht door het landschap van 
financieel-economische gebeurtenissen in de afgelopen jaren. Dit doen we aan de hand van een 
willekeurige greep uit een veelheid van publicaties in kranten en tijdschriften. We gaan er van uit dat 
bij uitstek de dagelijkse pers (al dan niet expliciet) schrijft over gangbare opvattingen en praktijken, 
ook die van de financiële wereld. Het beeld dat uit deze rondreis oprijst, stemt niet tot vrolijkheid. De 
financiële brutaliteit en het egoïsme dat daarvan gebruik maakt, raken door de voortschrijdende 
globalisering van de economie steeds meer ontketend. We worden steeds harder met onze neus op 
de feiten gedrukt. Door de crisis kraakt het financiële ‘gebouw’ in haar voegen en wankelt op haar 
fundamenten. Onze mondiale economie worstelt met toenemende polarisaties: armoede versus 
rijkdom, machtige ‘captains’ en vermogenden versus onmachtige werkenden en werklozen. Door 
zulke polarisaties verziekt de samenleving en raakt de globaliserende economie uit het evenwicht. Dat 
beeld komt tevoorschijn in een aantal bedenkelijke en kwalijke zaken die we tijdens onze ‘rondreis’ 
tegen gaan komen. Bedenkt u daarbij wel dat we tijdens de rondreis in onze eigen collectieve 
financiële spiegel kijken. Veel daarvan zult u dan ook ongetwijfeld herkennen. Zaken die zich 
voordoen in het dagelijks leven binnen ons sociale organisme. We vatten ze op als 
ziekteverschijnselen, als symptomen. Door dat spectrum van symptomen ontkomen we niet aan de 
conclusie dat het geen zin (meer) heeft om over één of enkele oorzaken van de crisis te spreken. De 
crisis die begon in 2008 staat niet op zichzelf en heeft een lange voorgeschiedenis. We zullen voor een 
duurzaam herstel van ons sociaal organisme moeten overgaan tot een grondige heroriëntatie en 
fundamentele vernieuwing. En elke fundamentele vernieuwing begint tussen onze eigen oren, bij 
onze gangbare denkbeelden. Ook dit keer!

Leesadvies: bent u na het lezen van de onderstaande samenvatting naar uw mening met deze 
materie al goed vertrouwd, dan kunt u natuurlijk bedanken voor de survivaltocht en ervoor kiezen om 
het lezen te vervolgen bij hoofdstuk 4. Maar dan mist u misschien toch ’n bijzondere ervaring… de 
keus is aan u!

Samenvatting
Tijdens de eerste etappe van onze rondreis komen we in paragraaf 3.1 door een bont landschap van 
rijkdom tegenover armoede. Hele rijke tegenover hele arme landen.  Een beperkt aantal (veel te) 
machtige rijke organisaties tegenover ontelbare kleine -vaak kwijnende- bedrijfjes. Hier en daar zien 
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we hele rijke mensen, soms zelfs miljardairs, in overdadige luxe en daartegenover ontelbare 
werklozen en armoedige sappelaars altijd onzeker over hun dagelijkse kost. Een wereld van groeiende 
extremen, die wijst op groeiende onevenwichtigheden in onze economie. Het kapitalistisch idealisme 
is er weliswaar door ontmaskerd, maar grijnst ons onverminderd brutaal aan. Echt veranderd is er nog 
nauwelijks iets.
Bij de eerste tussenstop stuiten we in paragraaf 3.2 op de problematische kwestie van de ‘getrouwe 
weergave’. Een kopzorg van de accountants. We constateren dat in de EG-richtlijnen op de 
jaarrekening wel met kwantitatieve- en vormcriteria rekening wordt gehouden, maar niet met 
kwalitatieve indelingscriteria. Rondom presentatie van de jaarcijfers komen regelmatig 
spanningsvelden naar voren tussen belangengroepen, zoals aandeelhouders en bestuurders, en ook 
de controlerende accountants en de overheid. De getrouwe weergave blijkt –mede door controleurs 
met slappe knieën- niet altijd even werkelijkheidsgetrouw, met de nodige uitglijders en enkele 
spraakmakende fraudegevallen.
Bij de tweede tussenstop in paragraaf 3.3 maken we een aantal kanttekeningen. We constateren een 
voetangel met zeven klemmen: bedrijfseconomische theorie verkondigt in feite groepsegoïsme. Een 
soort antisociaal fundamentalisme. Eén van de kernpunten van ons boek. Over de veelgeprezen 
opleidingen tot Master of Business Administration trekt plotseling een naargeestige schaduw. Het 
Anglo-Amerikaanse concurrentiedenken bouwt daar nog steeds met volle kracht op voort. Het 
concurrentiedenken verhardt de samenleving en verschraalt het samenleven tot overleven. Het is 
‘eten of gegeten worden’. Inmiddels beginnen de Aziatische landen smaakvol van deze concurrentie-
dis mee te eten. Het  mondiale restaurant van het kapitalisme 2.0 wordt populair. De overnames en 
fusies volgen elkaar in rap tempo op. Ook de financiële wereld heeft door de globalisering in 
toenemende mate te maken gekregen met concurrentiekrachten. Een andere kanttekening betreft 
de kredietverlening: financieringen worden vaak op onjuiste zekerheidsgronden verstrekt zonder dat 
we dat in de gaten hebben, en veel geld wordt ‘uit verkeerde bronnen’ betrokken. Dit laatste is 
binnen gangbare denkkaders helaas (nog) lastig aantoonbaar. Neem bijvoorbeeld de huizenverkoop. 
Daar wordt door private grondverkoop structureel –maar onopgemerkt- zeer veel geld in verkeerde 
banen geleid. 
We zetten in paragraaf 3.4 onze rondreis voort. In deze tweede etappe staan we versteld van het 
demasqué van de financiële wereld. We zijn allemaal getuige van een baaierd van crises, manipulaties 
en fraudes: hypotheekcrisis, banken(krediet)crisis, landen(schulden)crisis, eurocrisis, rentefraude, 
Libor-fraude, beleggingsfraude, accountantsschandalen, de discutabele rol van centrale banken en de 
wereldwijde ongecontroleerde macht van de credit-rating-agencies. Onze financiële bolwerken -met 
de mannen in hun imposante kantoren en strakke krijtstreeppakken- blijken allesbehalve notabel, zijn 
discutabel en soms zelfs crimineel. Op de highway van de grote successen zijn ze hun morele kompas 
kwijtgeraakt. En nu proberen hun omstanders om dat kompas weer terug te vinden. Gaandeweg 
‘explodeert’ de mondiale schuldenmarkt met name door hoog oplopende staatsschulden, zo heeft de 
Bank of International Settlements ons laten weten. De ‘quantative easing’ loopt in de biljoenen, zo 
ook de staatsschulden. De financiële bomen groeien nog steeds heel hard door, in the financiële sky is 
er kennelijk geen limit.
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We nemen een korte tussenstop om in paragraaf 3.5 even op adem te komen. We wandelen langs 
een aantal bedenkelijke kwesties. Zoals de rolvermenging van ‘eigenaar/aandeelhouder, ondernemer 
en directeur’ in relatie tot hun (soms) al even bedenkelijke beloning. Of de intrigerende handel in 
aandelen, dividend, e.d. en kwesties zoals het functionarisdenken en het werken met CAO’s. Ook bij 
de huidige scheve inkomensverdeling en de idioot hoge topinkomens plaatsen we kritische 
kanttekeningen. Bij behandeling van het werkgelegenheidsvraagstuk constateren we, dat de vraag -
hoe de werkkrachten bij betaald werk te brengen- misleidend is. Niet de werkverdeling, maar de 
geldverdeling vormt de oorzaak van werkloosheid! Werkloosheid blijkt een graadmeter voor te weinig 
spreiding in de geldverdeling. Vanuit de geldverdeling komen we op de oorzaak van kinderarbeid: 
extreme armoede. Als we die hartverscheurende kinderarbeid willen uitbannen, moeten we de 
geldverdeling toch echt eens serieus onder handen gaan nemen!
De tussenstop in paragraaf 3.6 brengt ons bij het oude gebouw van de overheid, die zich bij het 
creëren van economische misstanden niet onbetuigd laat. Politiek maakt meer kapot dan je lief is. 
Jazeker, ze bedoelen het goed, maar toch. Met zoveel pluche is het moeilijk bescheiden te blijven. Via 
omvangrijke subsidiestromen ontwricht onze overheid maatschappelijke verhoudingen en allerlei 
markten.  Zoals in de landbouw, de woningbouw en de culturele sector. Grote delen van culturele 
activiteiten in Nederland - waaronder kunstenaars, scholen en universiteiten– zijn verslaafd geraakt 
aan subsidiestromen en zodoende overgeleverd aan het politieke krachtenveld en de willekeur van de 
overheid. Zij zijn speelbal geworden van normen en regels die de overheid aan subsidies verbindt. Het 
introduceren van meerjarig cultuurbeleid doet daar niets aan af. Voorts stellen we aan de kaak, dat 
schenkingen door de fiscus structureel onrechtvaardig worden belast, en niet meeweegt of zo’n 
schenking verlichtend werkt op de overheidsuitgaven. En sinds enige tijd is de politieke hamer lustig 
aan het inbeuken op de zorgsector.  Privatisering heet dat - een eufemisme voor toekomstige 
narigheid. De zorgwerkers en zorgbehoevenden gaan er steeds meer onder gebukt. 
Bij de laatste tussenstop komen we in paragraaf 3.7 bij de moeilijkheden rond de begrenzing van 
kredietverlening, dat vérstrekkende gevolgen heeft gehad, zelfs op macroniveau. En de overreactie 
vanuit de bankwereld met hun drie Baselakkoorden. Dit zijn voorgeschreven zekerheidsvereisten, 
waardoor de kredietverlening inmiddels danig wordt belemmerd. Ook stuiten we op de 
waarderingskwestie rond intellectueel eigendom: enerzijds de  excessieve opbrengst van antieke 
kunst op private veilingen versus de financiële ‘nihil’ waarde van kunst op de publieke museumbalans. 
En passant bekijken we het financiële verschil tussen originelen en afdrukken. De verkoop van boeken 
komt eigenlijk neer op het verkopen van permanente leesvergunningen (zoals de licenties van 
software). Aansluitend zien we dat juristen in het verleden een onzalig schijnonderscheid hebben 
bedacht tussen juridische- en feitelijke levering. Op de hypotheekmarkt -gericht op financiering van 
(vierkante meters) grond- heeft dat diepe ongezonde sporen getrokken. En dat gebeurt uiteraard nog 
steeds. 
Aan het eind van de rondreis ontdekken we in paragraaf 3.8 enkele opvallende voorbeelden van 
vervagend woordbesef in de sfeer van de financiën. Vervagend woordbesef ontstaat als 
achterliggende denkkaders zich aan ons bewustzijn onttrekken. En dat pakt in onze dagelijkse praktijk 
verziekend uit. Van een aantal gangbare termen blijkt de wezenlijke betekenis voor het collectieve 
bewustzijn vrijwel verloren is gegaan: aandeel, dividend, kosten, onkosten, interest, rente, winst, etc. 
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Een buitengewoon verrassende ontdekking! Daar moet echt wat aan gedaan worden. Zelfs 
vakliteratuur en woordenboeken bieden weinig of geen houvast meer. Als we dat combineren met de 
egocentrie die in de financiële praktijk massaal is binnengeslopen, dan hebben we een uiterst giftige 
cocktail te pakken. Het brengt de grootgebruikers daarvan in een gevaarlijke roes. Bijvoorbeeld: 
massale verstrekking van onverantwoorde hypotheken, excessief misbruik van zogenaamde ‘naked’ 
derivaten, het nemen van te grote risico’s, de stille orgie van de flitshandel op de beursen, extreme 
zelfverrijking. Onze financiële wereld nipt dagelijks uit deze cocktail. En dan spreekt het eigenlijk voor 
zich, dat regelmatige recessies, faillissementsgolven, massale werkloosheid, grondstoffen-, beurs-, 
banken- en valutacrises, tot en met mondiale crises niet kunnen uitblijven. Hoe komen we daar in 
godsnaam weer vanaf?

Conclusie van dit hoofdstuk:
Uit onze willekeurige maar indicatieve greep uit de gang van zaken in de huidige financiële wereld 
blijkt overduidelijk dat het sociale organisme danig verziekt is. Op meerdere terreinen in de 
samenleving wordt stevig geworsteld met de gevolgen. Enerzijds de cumulatie van vervagend besef, 
de antisociale krachten van het concurrentiedenken (groepsegoïsme), de voortschrijdende 
robotisering en informatisering,  de globalisering van markten en de geldhuishouding. Anderzijds de 
langdurige werking daarvan.  Dat ondermijnt de gezondheid van het macro-sociale organisme 
langzaam maar effectief. Dat woekerende proces is al meer dan een eeuw aan de gang. Het 
veroorzaakt en versterkt de economische problemen, en escaleert zo nu en dan in serieuze mondiale 
crises. De huidige crisis toont aan dat we echt een serieus probleem hebben. Maar ook dat we 
blijkbaar voldoende rijp zijn om de confrontatie aan te gaan. 

Er zijn te veel mankementen, zorgpunten en uitwassen om te kunnen volstaan met reparatie of 
symptoombestrijding. Het is hoog tijd voor aanpassing van de fundamenten en ‘groot onderhoud’. En 
we staan met deze conclusie niet alleen! Hoog tijd om een steviger fundament te leggen! Dat doen we 
hierna in hoofdstuk 4.  

Pas nadat in hoofdstuk 4 de versteviging van de fundamenten is voltooid, kunnen we in de 
hoofdstukken daarna aan de slag gaan met het ‘groot onderhoud’ aan het financiële ‘gebouw’ dat 
daarop staat: de aanpassing van onze financiële gewoonten en praktijken.

3.1 Onevenwichtigheden in de economie
Kunnen we het hedendaagse verloop van het economisch leven evenwichtig noemen? Een aantal 
macro-economische verschijnselen geeft te denken: regelmatige recessies, werkloosheid op grote 
schaal, grondstoffen-, beurs-, banken- en valutacrises, zo nu en dan faillissementsgolven, grote 
verschillen in rijkdom tussen arme en rijke landen, tussen zeer vermogende organisaties en zwaar 
noodlijdende organisaties, tussen enkele extreem rijken en grote aantallen extreem armen. In deze 
paragraaf gaan we na hoe groot de verschillen tussen arm en rijk zijn. We hebben overigens niet de 
illusie dat rijkdom en armoede kan en moet worden voorkomen, maar wél de excessieve rijkdom en 
armoede. De verschillen zijn ronduit veel en veel te groot!
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3.1.1 Arme en rijke landen

Opvallend is het verschil tussen arme en rijke landen. De verschillen tussen rijk en arm zijn zo groot dat 
er sinds de 70-er jaren lucratieve handel wordt gedreven in de schulden van de zogenaamde derde 
wereld. De totale wereldproductie beloopt anno 2000 circa $ 33.000 miljard en (volgens Wikipedia) in 
2007 circa $ 54.000 miljard. In 2009 is dat circa $ 60.000 miljard. De twintig rijkste landen hebben 
daarvan in 2000 ongeveer 70% en in 2009 zo’n 60% in handen; in de lichte daling weerspiegelt zich de 
groei van de opkomende economieën in Azië en Zuid-Amerika. Daar tegenover staan de twintig 
armste landen die al lange tijd gezamenlijk minder dan 1% in handen hebben! Dit bewijst 
onweerlegbaar de kapitalistische ongelijkheid van kansen op de vrije wereldmarkten. Hoe armer, des 
te korter het touwtje waaraan je trekt.
Rond de eeuwwisseling waren er volgens het IMF en de Wereldbank meer dan 30 landen, die 
vanwege hun schuldenlast niet meer aan hun betalingsverplichtingen konden voldoen! In 1996 namen 
het IMF en de Wereldbank het initiatief om de schulden van de armste landen te verlichten. Ondanks 
de tijd van ongekende voorspoed en grote rijkdom van de rijkste landen weigerden de ‘G8’ tijdens hun 
bijeenkomst medio 2000 in Japan om de schulden van de 42 armste landen praktisch te verlichten: 
van de $ 100 miljard kwijtschelding die door hen in 1999 was toegezegd werd slechts een klein deel 
(Bolivia, Oeganda en Mauritanië) gerealiseerd. Tijdens de septembertop 2000 in Praag hekelden het 
IMF en de Wereldbank de gierigheid van de rijke landen: ook het toegezegde niveau van de 
ontwikkelingshulp werd slechts voor een derde deel waargemaakt. Terwijl volgens James 
Wolfensohn (toenmalig topman van de Wereldbank) de schade van de handelsbelemmeringen voor 
de arme landen toen tweemaal groter was dan de totale ontwikkelingshulp. Het is ‘veel beloven en 
weinig geven’, ergo internationaal ‘gekkenwerk in vreugdeleven’. Internationaal kwijtschelden en 
schenken gaat zelfs bij voorspoed niet van harte. Alleen Nederland en Scandinavië kwamen destijds 
hun toezeggingen na… Eindelijk lijkt het op 10 juni 2005 de G8 (Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, 
Japan, Canada, Frankrijk, Italië, Duitsland plus Rusland) te lukken om de schulden van de 18 armste 
landen (bij het IMF, de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank)  per direct kwijt te schelden. 
Het ging om de volgende landen: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Guyana, Honduras, 
Madagaskar, Mali, Mauritanië, Mozambique, Nicaragua, Senegal, Tanzania, Oeganda en Zambia. Daar 
was een bedrag van € 40 miljard mee gemoeid. Maar past u goed op. Voorwaarde voor kwijtschelding 
was dat ze zouden meewerken aan opening van hun markten voor buitenlandse investeerders. Een 
voorwaarde met een venijnige adder onder het kapitalistische gras. Daar kwam blijkbaar wederom 
weinig van terecht. De ontwikkelingshulp van de G8 landen aan Afrika was nota bene zelfs met 2% 
verminderd. Eind 2006 pleit Paus Benedictus XVI in een brief aan de Duitse bondskanselier voor 
“snelle en onvoorwaardelijke kwijtschelding” van de schulden van de armste landen. Dat schreef de 
paus naar aanleiding van een bijeenkomst  van de G8 in het Duitse Heiligendamm (2007). Hij 
waarschuwt dat de armste landen in een “ondraaglijke situatie” terecht zijn gekomen. Sinds de 
Amerikaanse hypotheekcrisis horen we echter niet zoveel meer over dergelijke kwijtscheldingen. Wel 
duikt soms de notie op, dat de ontwikkelingshulp van de westerse landen weinig meer is dan een 
misleidende schijnvertoning. Zoals in De Pers van 18-1-’10: “De schaamlap die grootschalige diefstal 
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verhult.” Bij de voordeur pompt het Westen miljarden in ontwikkelingslanden, maar daar komt via de 
achterdeur een veelvoud voor  terug. Door middel van prijsafspraken, belastingvoordelen, 
winstoverhevelingen binnen multinationals, het stallen van corrupt verkregen geld op geheime 
buitenlandse rekeningen, drugshandel, wapenhandel etc. Volgens Léonce Ndikumana en James 
Boyce van de Universiteit van Massachusetts verdween zo in de periode 1970-2004 uit 40 Afrikaanse 
landen ten zuiden van de Sahara $ 607 miljard (inclusief gederfde belasting) naar het Westen, 
tegenover een totale schuldenlast van $ 277 miljard20. Een fraai staaltje hoe de leugen van het 
kapitalisme 2.0 regeert.

Gedurende decennia daalde wereldwijd de armoede en de honger, maar sinds de uitbraak van 
hypothekencrisis nemen die gewoon weer toe, zo meldt de Volkskrant op 15 september 2010. Van de 
circa 500 miljoen Europeanen leefden er in 2007 circa 79 miljoen onder de armoedegrens en zijn er 
zo’n 16 miljoen afhankelijk van voedselbanken. De nieuwkomers in de eurozone -Letland, Roemenië 
en Bulgarije– zijn in 2009 en 2010 de lijstaanvoerders. Anno 2012 zullen die cijfers er vanwege de crisis 
niet beter op zijn geworden. In Januari 2012 kwam het IMF met een overzicht van de rijkste landen, 
gemeten naar het inkomen per hoofd van de bevolking. Dat waren achtereenvolgens: Luxemburg, 
Qatar, Noorwegen, Zwitserland, Australië, Emiraten, Denemarken, Zweden, Nederland en Canada. Zo 
bezien behoort Nederland met per hoofd ruim $ 51.000 tot de 10 rijkste landen ter wereld. 

Uit het rapport 2010 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): 
Deze crisis maakte twee zaken duidelijk: het reguleringskader voor financiële markten is inadequaat, en er is geen 
goed systeem voor global economic governance. De crisis van de jaren dertig, waarbij protectionisme hoogtij vierde 
en landen de problemen probeerden af te wentelen op hun buren, leidde tot het idee dat zoiets nooit meer mocht 
gebeuren. Dat resulteerde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in de oprichting (1944) van de Bretton 
Woods-instituties Wereldbank en IMF. Hier kwam iets later het VN-systeem bij, maar dat is op economisch en 
sociaal terrein nooit goed uit de verf gekomen. Toen de VN werden opgezet was de economische en sociale raad 
(ecosoc), die in januari 1946 voor het eerst bijeenkwam, bedoeld als coördinerend orgaan voor economisch en 
sociaal beleid. Het IMF en de Wereldbank hebben zich anders dan bijvoorbeeld de in 1919 opgerichte International 
Labour Organization (ILO) nooit onder de paraplu van ECOSOC willen scharen. Er zijn aparte stelsels ontstaan voor 
enerzijds economische regulering, met een centrale rol voor de Wereldbank, de WTO en het IMF, en anderzijds 
veiligheidsvraagstukken, met een centrale rol voor de Veiligheidsraad. De organisaties die deel uitmaken van het 
economische stelsel, zijn niet echt onderdeel van het VN-systeem en hebben een eigen governance structuur. VN-
organisaties die actief zijn op sociaal en economisch gebied, zoals Unesco, Unicef, ILO, WHO, UNCTAD en UNDP, 
bevinden zich aan de rand van het sociaaleconomisch institutionele systeem, terwijl het IMF, de WTO en de 
Wereldbank daar het centrum van vormen. Een saillante organisatorische listigheid uit de hoge hoed van 
het kapitalisme.

3.1.2 Arme en rijke organisaties

Het verschil tussen rijke en arme ondernemingen wordt óók steeds groter. 
Groei door overnames is al langere tijd een populair streven in internationaal ondernemingsland, 
ondanks de kritische noten die daarbij regelmatig worden geplaatst. De UNCTAD meldt (2009): de 
wereld telt inmiddels 82.000 transnationale ondernemingen met 810.000 buitenlandse filialen, die 
20 Zie hun boek Africa's Odious Debt - How Foreign Loans And Capital Flight Bled A Continent
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samen ongeveer 77 miljoen mensen in dienst hebben (meer dan tweemaal de totale arbeidskracht 
van Duitsland), en eenderde van de mondiale export van goederen en diensten voor hun rekening 
nemen. 
Zeer grote ondernemingen domineren inmiddels de hun omringende wereld. Zij zijn als woekerende 
monoculturen die veel beschikbare levens- en groeikrachten naar zich toetrekken, zoals we dat ook in 
de plantenwereld kunnen waarnemen. Dat blijft niet zonder gevolgen. Het ondernemingsmilieu is 
door de dominante monoculturen zo verschraald, dat slechts bij uitzondering startende 
ondernemingen nog kans maken om op eigen kracht wortel te schieten en uit te groeien. De 
incidentele initiatieven die startende ondernemers te hulp schieten ten spijt. Jong talent neemt de 
vlucht naar voren en scharrelt geld bij elkaar bij familie en vrienden of via crowd funding.
En het algemene straatbeeld wordt steeds meer gedomineerd door vestigingen van grote 
winkelketens, overal dezelfde! Zo ook hun uniforme serieproducten uit de robotstraten21. De 
veelkleurige en gevarieerde reeks winkels en winkeltjes van kleine zelfstandigen met ieder hun eigen 
producten, identiteit en presentatie kwijnt en verdwijnt.  Dergelijke winkelcentra, zoals bijvoorbeeld 
Haarlem nog heeft, zijn zeldzaam geworden. Ze zijn toeristische trekpleisters. Maar hoe lang nog? De 
opkomst van het digitale shoppen op het internet zal die trend geen goed doen, integendeel.

3.1.3 Arme en rijke particulieren

Nederland
Ons land is rijk en behoort tot de rijkste ter wereld. Maar ook in Nederland neemt langzaam maar 
zeker het verschil tussen rijke en arme particulieren schrijnende vormen aan. Gek genoeg werd nota 
bene in sociaal voelend Nederland het inkomen uit  koersstijging van aandelen nauwelijks belast, 
terwijl inkomen uit arbeid juist wel zwaar werd belast! Vóór de hypothekencrisis groeide jaarlijks het in 
aandelen en/of onroerend goed belegd vermogen van de rijken soms sneller dan het inkomen dat alle 
arbeiders jaarlijks verdienden met werken! Maar dat is nu niet meer het geval. 

Op 11-04-1998 meldt het Financieele Dagblad dat rond 1996 van de 6,5 miljoen Nederlandse 
huishoudens er 140.000 meer dan 1 miljoen guldens aan vermogen bezitten. Door de invoering van de 
euro halveert natuurlijk dat aantal in 2001. Ná de hypothekencrisis en ondanks de aanhoudende crisis 
groeit het aantal miljonairs in Nederland met maar liefst 10,2%. Gemeten in euro’s hebben we in 2011 
volgens Van Lanschot Bankiers maar liefst 92.000 miljonairs, die tezamen € 286,4 miljard aan 
vermogen hebben. Afgezien van vermogen in woning en pensioenopbouw is één op de honderd 
huishoudens miljonair. Zij bezitten 39% van het totale vermogen van alle Nederlandse huishoudens. 
Uit recente cijfers van het CBS blijkt, dat we gezamenlijk ruim € 1 biljoen privaat vermogen bezitten. De 
rijkste 0,1% bezit daarvan zo’n 10%. Bezat de rijkste 1% begin 2008 nog circa 20% van het private 
vermogen, begin 2013 is dat opgelopen naar ruim 25%. De rijken worden ook in Nederland steeds 
rijker, terwijl de gemiddelde Nederlander sinds 2008 zijn vermogen zag halveren.

21 Zie Gesamtausgabe 104a blz. 113.
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Maar er zijn ook huishoudens met schulden. In 1999 slaat de 
Volkskredietbank alarm, want inmiddels zijn er meer dan 230.000 
Nederlandse huishoudens in de financiële problemen geraakt. 
Dit betreft ruim 3,5% van de Nederlandse bevolking. Dat was vóór 
de hypothekencrisis. In mei 2012 slaat het Bureau Krediet 
Registratie (BKR) alarm, want dan zitten 293.000 huishoudens 
tot hun nek in de schulden en kunnen velen het hoofd vanwege 
de crisis financieel niet meer boven water houden. 
In de periode 2001-2010 was er sprake van daling van de armoede 
in Nederland! In 2011 is er weer sprake van een stijging. De 
sindsdien ingezette stijging zal doorzetten, mede vanwege de 
ombuigingen en bezuinigingen van de regering. Uit een 
gezamenlijk rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB) 
en het CBS blijkt dat in 2011 ruim 600.000 huishoudens onder of 
op de ‘lage inkomens grens’ leven (voor alleenstaanden € 960 en 
voor gezinnen met 2 kinderen € 1810 per maand). Dit betreft 1,1 
miljoen Nederlanders ofwel 7,1% van de bevolking. In 2012 tellen 
we 1,2 miljoen armen, ofwel 7,6% van de bevolking. Dit is inclusief 
384.000 kinderen: 1 op de 10 kinderen groeit hier nu op in 
armoede. Welkom in het rijke Nederland. 
Het aantal arme zelfstandigen steeg met 52.000 tot 175.000. Zo’n 
2,5% van de huishoudens moet al langer dan vier jaar rond komen 
van een inkomen onder de armoedegrens. Vooral 
eenoudergezinnen, allochtonen, alleenstaande 65-minners en 
‘zelfstandigen zonder personeel’ (zzp-ers) zijn de klos. De ‘zzp-
ers’ zagen hun inkomen, uurtarief en hun kans op werk fors 
dalen; één op de zeven leeft onder de armoedegrens. Zo ook 
voor wat betreft de circa 300.000 freelancers. In het vorige 
decennium hebben zo’n 40% van de freelancers eieren voor hun 
geld gekozen en zijn weer teruggekeerd in loondienst, maar voor de andere 60% is het nu guur weer in 
de samenleving. Werken voor eigen risico komt dan voor velen neer op leven in (vaak stille) armoede. 
Gelukkig voor hen heeft de politiek dit onderkend, maar heeft helaas nog geen maatregelen 
getroffen. 

Door de crisis, die nu ook veel bedrijven raakt, stagneert de aanvoer naar de voedselbanken, zodat zij 
de armoede steeds minder kunnen verlichten.

Amerika
Voor miljarden gaan ondernemingen in andere handen over, waarbij toplieden ‘by the way’ soms 
onvoorstelbare bedragen in eigen zak kunnen stoppen. Op 19-02-1999 lezen we in de Volkskrant dat 
Aegon voor 20 miljard gulden de Amerikaanse verzekeraar Transamerica overneemt; de 1e zomerdag 
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van 1999 meldt Trouw dat de vijf toplieden van Transamerica persoonlijk 800 miljoen onderling 
mogen verdelen. Het Financieele Dagblad meldt op 29-11-2014 groeiende  zorgen over de sociale 
cohesie vanwege de groeiende kloof tussen arm en rijk: “De rijkste 160.000 gezinnen bezitten samen 
net zoveel als de 147 miljoen armste gezinnen. De exorbitante rijkdom aan de top neemt bovendien rap 
toe.” Opvallend is het bestaan van een groep verontruste rijke Amerikanen die zeggen zich in te 
spannen om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Medio februari 2001 tekenden 120 steenrijke 
Amerikanen -zoals Soros, Gates, Buffet, Cohen, Rockefeller en Collins– protest aan tegen de door 
president Bush voorgenomen afschaffing van de successiebelasting (van 36 tot 55%), want 
“Afschaffing moedigt mensen aan belachelijk rijk te leven zonder daar iets voor te doen…en pakt nadelig 
uit voor families die moeite hebben rond te komen.” Het Huis van Afgevaardigden gaf Bush groen licht, 
maar de Senaat hield hem op 4-4-2001 nipt tegen (47 stemden voor, en 53 tegen). NB: als de fiscus 
langskomt voor de successierechten, dan is de erflater zelf al van het aardetoneel verdwenen. 

De reële inkomens zijn in Amerika de afgelopen 30 jaar nauwelijks gestegen, met uitzondering van 
een kleine welgestelde bovenlaag, zoals blijkt uit onderstaande grafiek22 en het hierboven afgebeelde 
fragment uit Het Financieele Dagblad van 29-11-2014. In datzelfde Amerika is in twintig jaren weliswaar 
het aantal armen nog nooit zo laag geweest, toch werden in 1999 volgens het regeringsbureau voor 
de statistiek nog ruim 32 miljoen van de ruim 270 miljoen Amerikanen tot de armen gerekend. Dit is 
bijna 12 %! De armoedegrens lag toen op een jaarinkomen van nipt $ 17.029 voor een gezin met twee 
kinderen. Sinds de hypothekencrisis in 2007 zijn in 4 jaar tijd zo’n 10 miljoen Amerikanen hun baan 
kwijt geraakt. Circa 9% is werkloos. De klappen vallen vooral in het zuiden, middenwesten en westen. 
De armoede is sinds 1993 nog nooit zo hoog geweest; ruim 15% ofwel 46 miljoen Amerikanen leven in 
2011 in armoede. 

22 Zie de paper van Emmanuel Saez, Gabriel Zucman ’Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence from Capitalized 
Income Tax Data’. NBER Working Paper No. 20625, Issued in October 2014, NBER Program(s): AG DAE PE 
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Mondiaal
We delen onze aarde met circa 7 miljard medemensen, maar wel met extreme ongelijkheid. Medio 
2011 telde de wereld circa 11 miljoen (multi)miljonairs, met een gezamenlijk vermogen van $ 42.000 
miljard ofwel € 29.000 miljard. Meer dan de helft van die miljonairs woont in Amerika, Japan en 
Duitsland. Aldus een onderzoek van Merill Lynch en Capgemini. Spits vermeldt op 18-9-2012 dat er 
187.380 superrijken zijn met een vermogen groter dan $ 30 miljoen, alles bij elkaar $ 25,8 biljoen. Dat is 
dus 25 met 12 nullen!
Het aantal extreem rijken neemt structureel toe, het aantal miljardairs is in 2011 gestegen met 9,5%. 
Volgens het zakenblad Forbes bezitten de 4 rijkste particulieren (Gates, Slim, Ortega, Buffet) in 2011 
tezamen een vermogen van ruim $ 250 miljard; volgens de Bloomberg Billionaires Index zouden ze 
zelfs beschikken over ruim $ 274 miljard!  Begin 2015 meldt Forbes, dat hun vermogen is opgelopen tot 
ruim $ 290 miljard. Het aantal miljardairs in de wereld stijgt onstuitbaar: van juli 2013 tot juli 2014 steeg 
dat aantal naar 2.325, een stijging van 155 in 12 maanden tijd (aldus de Zwitserse bank UBS en 
onderzoeksbureau Wealth-X). Hun gezamenlijke vermogen telt maar liefst $ 7,3 biljoen (ruim € 5.600 
miljard), ofwel bijna 4 procent van het wereldwijde vermogen. Het kan niet op…! 
Na het uitbreken van de economische crisis is het aantal miljardairs meer dan verdubbeld en steeg het 
aantal miljonairs van 10 miljoen in 2009 naar inmiddels 13,7 miljoen. In 2013 nam het vermogen van de 
85 rijksten der aarde toe met $ 244 miljard. 
Sommige miljardairs overstijgen hun rijkdom en bewegen zich als filantropen en mecenas in een 
wereld van stichtingen gericht op -in hun eigen ogen- nobele doelen voor ons allen. Maar ondanks die 
filantropie stijgt hun vermogen gewoon door.  Hoe groter het aantal goedbedoelende suikerooms, 
des te groter daarbij onze vraagtekens en zorg. 

Aan de andere kant van het spectrum leven extreem veel mensen in armoede. In 1981 leefde 52% van 
de wereldbevolking in extreme armoede. Door economische groei en stimuleringsprogramma’s in 
verband met de Millenniumdoelen was dat in 2008 gedaald tot 25%. De mondiale armoedebestrijding 
heeft dus vruchten afgeworpen. De armoedegrens is in de Europese Unie afhankelijk van de 
geldverdeling, want die wordt per land bepaald op ‘60% van het mediaaninkomen’. Uit de 
Eurobarometer 2008 volgt, dat zo’n 17% van de EU-bevolking op of onder die armoedegrens leeft. 
Wereldwijd moeten anno 2013 nog steeds 2 miljard mensen rondkomen van minder dan $ 2 per dag. 
Curieus is in dit verband Angola: op 26-1-2013 maakt de Pers melding van een vrouwelijk Angolese 
miljardair –Isabel dos Santos– terwijl vele landgenoten van haar het met $ 2 per dag moeten stellen. 
Afrika doet het in ieder geval beter dan voorheen: de 3 rijkste Afrikanen zijn volgens de Forbes-index 
tezamen goed voor $ 15 miljard. Maar volgens de Wereldbank neemt sinds 2008 (als gevolg van de 
crisis?) vooral in Afrika het aantal mensen in extreme armoede weer toe; rond 2010 is de toename 
circa 64 miljoen mensen. Zij moeten rondkomen van minder dan $ 1,25 per dag. Dat is de grote groep 
mensen die wij bij het schrijven van dit boek voor ogen hebben. Zij betalen als gevolg van de 
gepolariseerde inkomens- en vermogensverdeling de grootste tol voor de gebreken van onze 
economische opvattingen en praktijken. Op 29-10-2014 slaat Oxfam Novib alarm met haar rapport: 
’Even it up: time to end extreme inequality’. “De regels werken in het voordeel van grote machtige 
bedrijven en een rijke elite, die steeds meer rijkdom en macht in handen krijgen ten koste van steeds meer 
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mensen die in armoede leven. Het is tijd om regels te maken die voor iedereen werken, en niet alleen 
voor deze kleine elite.” Zij spreekt over een ontsporend financieel systeem. 

Het failliet van het kapitalistisch idealisme
En dan verschijnt in 2013 het spraakmakende boek ‘Kapitaal in de 21-ste eeuw’ van Thomas Piketty, 
een Franse econoom en columnist. Hij verwijt de economen een kinderlijke passie voor wiskunde en 
dat zij daarmee zich een schijn van wetenschappelijkheid aanmeten en feitelijk wetenschappelijk 
onderzoek uit de weg gaan. Piketty ontmaskert het kapitalistisch idealisme. Hij heeft het definitieve 
bewijs geleverd: de duvel doet het daadwerkelijk op de grote hoop. Hij onderzocht de accumulatie en 
concentratie van kapitaal sinds 1800. Hij toont goed onderbouwd aan –hoewel niet onomstreden- dat 
op lange termijn bezien kapitaal sneller aangroeit, dan de economische groei en het inkomen uit 
arbeid, terwijl erfenissen een steeds groter aandeel uitmaken van de private vermogensvorming. Een 
vrije quote: “Daaruit blijkt dat steeds grotere hoeveelheden kapitaal in de economie kunnen worden 
ingepast zonder daling van rendement. Zolang het rendement op kapitaal hoger is dan de economische 
groei stijgt daardoor het inkomen uit vermogen stelselmatig sneller dat het inkomen uit arbeid. Als de 
huidige groeicijfers nog enkele decennia aanhouden, nemen de kapitaalconcentraties gevaarlijke hoogten 
aan met als gevolg hoog oplopende maatschappelijke en internationale spanningen. Als niet adequaat op 
de kapitaalaccumulatie wordt ingegrepen, loopt dat voorspelbaar uit de hand.”  En de rijkste man ter 
wereld, Bill Gates, geeft hem (op zijn blog Gatesnotes) gelijk. Volgens Nobelprijswinnaar Paul 
Krugman heeft Piketty met zijn boek het economisch discours definitief veranderd. Piketty ziet als 
enige oplossing een aantal maatregelen in de Europese politiek en daarnaast om het inkomen uit 
vermogen (internationaal) zwaarder te belasten, maar weet ook dat dit een illusoire oplossing is. Toch 
jammer. Hij pakt niet door naar de achterliggende heersende opvattingen over aandelenbezit en de 
handel in aandelen en in ondernemingen. Wij doen dat wel, zoals we nog zullen zien! Het vraagstuk 
van de inkomens- en vermogensverdeling verergert incidenteel door de crisis. Maar het verergert – 
zoals Piketty aantoont – structureel. Het hele westerse financiële systeem is daar debet aan. Jaap 
Duijn23 geeft een bondige analyse: “Wat je de afgelopen jaren hebt gezien is een enorme 
machtsverschuiving naar kapitaal ten koste van arbeid. Terwijl de inkomens van de burgers al jaren niet 
groeien, staan de winstquotes van de bedrijven op recordhoogte. En daarvan profiteert alleen de rijkste 
0,1%, terwijl de rest al jaren op een houtje bijt. Bedrijven dragen steeds minder af aan belastingen. In 2000 
kwam nog 60% van de belastinginkomsten van burgers en 40% van het bedrijfsleven, nu is de verhouding 
al 80-20.”

De grote en groeiende verschillen tussen armoede en rijkdom duiden onmiskenbaar op 
onevenwichtigheden in de economie: de beschikbare (schaarse) middelen zijn en worden 
onevenwichtig verdeeld. Te spreken over werkloosheid blijkt misleidend, want die werkloosheid komt 
voort uit geldloosheid, juist vanwege de onevenwichtige geldverdeling! Velen ontberen gewoon het 
geld om anderen betaald werk te laten doen: het geld kan het werk niet meer bereiken. Er heerst 
primair geldloosheid en –daardoor- secundair werkloosheid! 

23 Zie het interview met Jaap Duijn in de Telegraaf van 19-12-2014: “Yellen en Draghi zijn drigsdealers”.
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Kortom: de vraagstukken van de armoede en de werkloosheid kunnen slechts worden opgelost door 
de onevenwichtigheid in de geldverdeling aan te pakken.

3.1.4 Financiële machtsconcentraties

Informatie is macht, maar beschikken over veel geld is dat ook! Hoe groter het vermogen waarover 
men beschikt, des te groter de financiële macht die men kan uitoefenen. En op sommige plekken 
heeft de concentratie van financieel vermogen onvoorstelbare en zelfs angstaanjagende proporties 
aangenomen. In de financiële wereldtop zijn onderlinge belangen intensief verweven. Activiteiten en 
interesses van superrijken gaan hand in hand met de activiteiten en interesses van mega-
beleggingsfondsen en toppolitici. Gaandeweg verworden onze democratieën tot oligarchieën van de 
superrijken en mega-fondsen: de politiek wikt voor Mainstreet, het kapitaal beschikt voor Wall Street. 

Er is onder wetenschappers en journalisten een groeiende belangstelling –en ook argwaan– naar de 
invloed en macht van deze financiële wereldtop. Zo ontdekte Martin Gilens24 dat meer dan de helft 
van de leden van het Amerikaanse congres miljonair is. Dat ontlokte hem de vraag in hoeverre het 
congres, gegeven deze samenstelling, überhaupt nog in staat is de belangen van de armen en de 
gewone burgers te kennen en naar behoren te behartigen. Niet dus! Hij onderzocht (en vond) dat in 
vele aantoonbare gevallen de Amerikaanse politiek besloot in het voordeel van de vermogende 
minderheid, tegen de opvattingen en belangen van de publieke meerderheid. Een verschijnsel dat 
blijkbaar onlosmakelijk verbonden is aan het kapitalistische systeem van de elite.

Merkwaardig is dat deze ontwikkelingen en excessen nog nergens hebben geleid tot de 
fundamentele vraag naar de heersende opvattingen over het fenomeen ‘aandeel’. Vooral in relatie tot 
‘eigen vermogen’. Het aandeel is immers de bron waaruit veel superrijkdom ontstaat. In paragraaf 
5.3.5 en 5.3.6 komen we op dit onderwerp terug.

Mega-fondsen
We noemen in deze paragraaf twee mega-fondsen, om daaraan wakker te worden: BlackRock, de 
wereldwijd grootste aandelen-fondsbeheerder en Pimco, de wereldwijd grootste obligatie-
fondsbeheerder.

In het artikel van Chin-a-Foh en Hensen in het NRCQ van 24-5-2014 vinden we een korte schets van het 
beleggingsfonds BlackRock, dat bij voorkeur ‘op de achtergrond opereert’. Wellicht een beetje bang 
voor het zonnige licht van enige aandacht. “Ze zijn beangstigend groot. Er is niemand meer die 
tegenwicht kan bieden”, tekenen zij op uit de mond van een professionele beleggingsadviseur. Zij 
vragen zich terecht af: “Hoe gevaarlijk is dat, zo’n oppermachtig megafonds?”. BlackRock beheert 
namelijk een vermogen van wereldwijd € 3.200 miljard. “Dat is vijf keer de Nederlandse economie, en 
meer dan de balans van de Europese Centrale Bank.” “Het maakt BlackRock, pas 26 jaar oud, met afstand 

24 Martin Gilens en Benjamin I. Page, zie hun artikel ‘Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average 
Citizens’, uit Perspectives on Politics Volume 12 / Issue 03 / September 2014, pp 564-581.
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de grootste belegger op aarde. De nummer twee, het Duitse Allianz, is 30 procent kleiner.” En dan stuiten 
we op een veelzeggende tekstpassage: “BlackRock is intussen zo groot, dat het Amerikaanse stelsel van 
centrale banken (de Federal Reserve) erover denkt om het bedrijf als ‘systeemrelevante instelling’ te 
bestempelen. ‘Dat is het laatste wat je wilt’, zegt de Nederlandse anonieme vermogensbeheerder. 
‘BlackRock komt dan onder veel strenger toezicht, waardoor ze aanzienlijk meer kapitaal moeten 
aanhouden.’ Geld dat je niet kunt gebruiken om te beleggen en dus om winst mee te maken.” Het 
gezonde verstand zou zeggen: zo’n toezicht is juist het eerste wat we wel moeten willen! Waarom 
opereert BlackRock eigenlijk zo ‘op de achtergrond’? Wat onttrekt zich aan onze blik?
BlackRock dankt haar succes aan haar computersysteem Aladdin voor de beheersing van 
beleggingsrisico’s: “Hun systeem is wereldvermaard” en ”Het is zo populair dat behalve de € 3.200 
miljard die BlackRock zelf wereldwijd beheert, nog eens € 8.000 miljard belegd wordt door anderen met 
behulp van Aladdin. Bij elkaar is dat 7 procent van het beheerde vermogen, wereldwijd.” 

En dan het beleggingsfonds Pimco, een ‘obligatiereus’ van wereldwijd 240 fondsbeheerders 
(opgericht in 1971) dat volgens het Financieel Dagblad van 28-9-2014 momenteel bijna € 2.000 miljard 
vermogen beheert. “Pimco is zo groot dat het zelf de markt in beweging kan brengen.”

BlackRock en Pimco: het zijn slechts twee voorbeelden. Uitgaande van die 7 procent wordt er 
wereldwijd een vermogen beheerd van circa € 160.000 miljard. Hebt u daar nog reële beelden bij? 
Daarvan (‘assets-under-management’) wordt volgens de jaarlijkse overzichten van Towers Watson 
(2012) ruim een derde beheerd door de wereldtop 500 onder de vermogensbeheerders. Dit financiële 
megacircus ontgaat Jan met de bekende pet volkomen, maar de gevolgen daarvan ondervindt hij 
helaas des te meer.

De vraag naar het maatschappelijke toezicht op deze financiële machtsblokken is al gesteld. En de 
aan hen toevertrouwde beurskoersen zijn bij hen natuurlijk in goede handen. Maar wie bewaakt 
eigenlijk de maatschappelijke en ideële koers van deze megafondsen? Met zoveel financiële macht zijn 
zij een sturende factor van betekenis bij het bepalen van de toekomst waar we met onze samenleving 
op aan koersen. Door hun immense financiële macht en hun wereldwijde opereren overstijgen zij de 
democratische controle. Zij zijn een belangrijk onderdeel van de mondiale financiële governance. Wie 
trekken daar uiteindelijk aan de touwtjes? Welke tijdgeest heerst daar eigenlijk? Bestrijden zij 
bijvoorbeeld de werkloosheid en de kinderarbeid? En zo ja: hoe? Welke milieucriteria hanteren zij? 
Bevoordelen zij de biodynamische boerenbedrijven of juist de bio-industrieel gedreven bedrijven? 
Stimuleren zij de kleinschalige ambachtelijke bedrijven of juist de mega-winkelketens en woonmalls 
die worden gevoed door gerobotiseerde productiestraten?  Welke risico’s worden er zo uitstekend 
beheerst door middel van het Aladdin-systeem? We weten er weinig tot niets van. Wat vinden we 
daar eigenlijk van als consument, gewone burger of medewerker in productiebedrijven? 
En, ja…desgevraagd…dat is een gevaarlijke zaak, inderdaad om bang van te worden!

Enkele andere kritische vragen. Hoeveel van het maatschappelijk beschikbare vermogen wordt 
jaarlijks wereldwijd geïnvesteerd in bijvoorbeeld technologisch onderzoek, in ontwikkeling van 
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automaten, robots, wapentuig e.d.? En vervolgens: hoeveel van dat beschikbare vermogen wordt 
jaarlijks geïnvesteerd in de toepassing daarvan in fabrieken en bedrijven? Het antwoord daarop is 
bepalend voor het tempo waarmee de robotisering onze samenleving binnen walst. Wat vinden we 
eigenlijk een maatschappelijk verantwoord tempo voor deze wals? En aan welke randvoorwaarden 
moet daarbij zijn voldaan in termen van opleiding en scholing, morele- en ideële ontwikkeling, 
sociaaleconomische draagkracht, aanpassing van heersende rechtsverhoudingen etc.? Lodewijk 
Asscher, onze vicepremier, adresseerde dit als thema tijdens het SZW-congres op 29 september 2014.

Financiële terroristen
Naast de ‘goedaardigen’ zijn er natuurlijk ook ‘kwaadaardigen’, of de ‘financiële terroristen’ zoals het 
Belgische MO Magazine ze noemt. Ook daarvan geven we ter illustratie twee voorbeelden (er zijn er 
legio). 
Het eerste voorbeeld betreft het debacle van ABN Amro, dat slachtoffer werd van een agressieve 
overname. In het kader daarvan werd de bank verdeeld onder de overnemende partijen (Fortis, 
Santander, Royal Bank of Scotland). Waarna, mede door het losbreken van de kredietcrisis, de 
Nederlandse en Belgische overheid met inzet van heel veel geld reddend moesten ingrijpen. De ABN 
Amro was tenslotte een systeembank, én de gewone rekeninghouders mochten er niet de dupe van 
worden. Deze casus is uitvoerig beschreven in het boek ‘De Prooi’ van Jeroen Smit. 
Voorbeeld twee betreft miljardair Paul Singer met zijn beleggingsfonds Elliot Capital Management. In 
de Businessweek van 7-8-2014 staat een korte samenvatting: “Hij (Singer) besteedde in 1996 ongeveer $ 
11 miljoen aan het opkopen van door de Peruaanse overheid gegarandeerde bancaire schuldpapieren, en 
Peru kwam in 2000 overeen om hem van die schuldpapieren $ 58 miljoen terug te betalen. Dat betekent 
dat hij meer dan 400% van zijn investering terugkreeg. Het vergde slechts wat reizen naar rechtbanken in 
de VS, UK, Luxemburg, België, Duitsland en Canada.”  Dat ging gepaard met een jarenlang juridisch 
steekspel. Hetzelfde kunstje deed hij tegenover Congo, Panama en momenteel loopt de casus 
tegenover Argentinië (voor maar liefst $ 800 miljoen claim tegen een investering van $ 48 miljoen). 
Volgens Singer is dat “a fight against charlatans who refuse to play by the market’s rules.” Hij heeft 
natuurlijk wel een punt. Dat moge dan een kapitalistisch spel zijn dat hardvochtig volgens de regels 
wordt uitgespeeld over de band van de juridische rechtmatigheid. Maar dat spel gaat volkomen 
voorbij aan de onrechtvaardigheid die dat tot gevolg heeft in de sociale- én culturele realiteit van deze 
landen. Zo’n financieel sportgala knok je niet op straat uit!
Tegenover bedrijven heeft Singer een vergelijkbare werkwijze. Het Duitse blad Die Welt beschrijft 
daarvan op 14-7-2014 enkele voorbeelden, zoals: “Het Amerikaanse Procter & Gamble wilde haar Duitse 
concurrent Wella overnemen. Nadat het overnamebod openbaar werd gemaakt, begon het Elliot (van 
Singer) met een groep andere hedgefondsen Wella-aandelen op te kopen. Zo kwelden ze Procter & 
Gamble net zolang, totdat zij voor haar aandelen € 10 méér konden incasseren dan bij het eerste bod.” In 
dit voorbeeld spelen de kapitalistische giganten een robbertje volgens hun eigen regels. Maar for sure 
dat ook de medewerkers van deze bedrijven klappen hebben opgelopen. 
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Machtigen en vermogenden
Tot slot –met een knipoog naar Karl Marx- een nieuwe 
slogan: ‘Captains en miljardairs aller landen verenigt u’. Klinkt 
eigenlijk wel aardig, toch!?

Een selecte, machtige groep van ‘captains’ en superrijken, die 
zich verenigen rond de idee van het ‘inclusieve kapitalisme’, 
kwam bijeen op initiatief van het Henry Jackson Institute te 
Cambridge. Zie de afbeelding hiernaast. Lady Rothschild -van 
die machtige bankiersfamilie- meende dat in de vergadering 
30% van het wereldvermogen aan tafel zat en dus “genoeg 
om de wereld te veranderen als we tot een gezamenlijke 
aanpak komen”. 
Dit gezelschap25 kwam op 27 mei 2014 in Londen bijeen om te 
overleggen over het veiligstellen van  het kapitalistische 
systeem voor de eerstkomende 100 jaar! 

Wilt u het nog brutaler hebben…!? Piketty26 toont immers al 
in 2013 overduidelijk aan: kapitalisme –inclusief én exclusief- is 
er allerminst voor iedereen! Let wel: inclusive capitalism blijft 
nog steeds capitalism. Het zakt alleen maar verder af langs de 
maatschappelijke ladder. Om vervolgens nog fijnmaziger de 
gezondheid van onze samenleving te ondermijnen. 

3.2 Getrouwe weergave (1)
Het is tijd voor een heel ander onderwerp.

“Een balans dient een zo getrouw mogelijke afspiegeling te zijn van de economische waarde van de 
bezittingen en schulden”, zo schrijft het NRC-Handelsblad op 1 juni 1999. Deze opvatting is diep in de 
ziel van de accountancy verankerd.  Maar ja, wat is ’een getrouwe weergave’?

Principaal versus agent
We beginnen met een opmerking over de zogenaamde principaal-agentproblematiek. Bijvoorbeeld 
de directeur als agent tegenover zijn aandeelhouders als principaal. Deze problematiek ontstaat 
doordat enerzijds de ‘agent’ vanwege zijn relatie-, informatie- en kennisvoorsprong de ruimte heeft 
om buiten of zelfs tégen het belang van zijn ‘principaal’ zijn eigen belang te dienen, en anderzijds de 
principaal zijn agent niet afdoende kan controleren. 

25 Zij bundelen de krachten in een project te Londen, zie het artikel “Kapitalisme moet op de schop” in de Volkskrant 28-5-2014.
26 Thomas Piketty, zie zijn boek ‘Kapitaal in de 21-ste eeuw’.
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Het opstellen van de balans en resultatenrekening is een voortvloeisel uit de verplichting dan wel 
noodzaak van de agent om zich te verantwoorden naar z’n principaal. Door de huidige 
voorgeschreven wijze van verantwoorden krijgen de principaal, maar ook andere stakeholders niet 
het juiste inzicht en kunnen zij door de agent structureel op het verkeerde been worden gezet. Imtech 
en Brunel zijn daar recente voorbeelden van27.

Machtsverstoring in de Raad voor de Jaarverslaggeving
De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden 
gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. De Raad voor de Jaarverslaggeving 
geeft inhoud aan de normen voor deze wet. De jaarlijkse editie van de Richtlijnen neemt uiteraard de 
wettelijke regelingen, zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW, als uitgangspunt. Op grond hiervan 
formuleert het de Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag voor de grote 
en middelgrote rechtspersonen en voor de kleine rechtspersonen. Deze Raad wordt gevormd door 
drie delegaties (verschaffers, gebruikers en controleurs van jaarverslagen) en is samengesteld uit 
representanten van ondernemingen, werknemers en beleggingsanalisten, en accountants. De Raad 
bepaalt de maatschappelijk aanvaardbare grondslagen voor de financiële verslaggeving. Het is in de 
context van ons boek opmerkelijk en ook zorgelijk dat in deze Raad alle drie delegaties een vetorecht 
hebben. In deze Raad is dus geen sprake van werkelijk machtsevenwicht. Benodigde wijzigingen die 
bijvoorbeeld indruisen tegen het belang van ondernemingen komen er gewoon niet doorheen. Alleen 
de moeizame weg langs de Ondernemingskamer en de Hoge Raad staan dan nog open om 
verandering te bewerkstelligen. Goossens pleit vergeefs in het januarinummer van de MAB-2003 voor 
een omvorming van de Raad. Weinig bemoedigend is de opkomst van de International Financial 
Reporting Standards (IFRS), want wat we in dit boek aan de orde stellen, heeft nu ook een 
internationale –dus nog weerbarstiger- dimensie gekregen.

Geen kwalitatieve inrichtingsvereisten
Nu wordt de jaarrekening dus verplicht ingericht en gepresenteerd op basis van wetgeving en 
gedetailleerde regelgeving. De huidige basisregels en richtlijnen op de jaarrekening zijn het resultaat 
van internationaal bereikte compromissen. Die regels betreffen onder meer het vorm-georiënteerde 
aggregatie aspect van geld: vast, vlottend (stroperig) en liquide (vloeibaar). De discussie over deze 
inrichting is nauwelijks fundamenteel gevoerd en is sinds de EG-richtlijnen vrijwel verstomd. Henk 
Langendijk zegt in 2001 in het Controllersmagazin: “Op het terrein van de inrichting van balansen en 
resultatenrekeningen is de laatste decennia niet veel ontwikkeling te bespeuren. Het Besluit modellen 
jaarrekening van 1983 is van toepassing en geeft de mogelijkheden voor de inrichting weer.” Een en 
ander lijkt uitgekristalliseerd en voldoende werkbaar. 
In de huidige richtlijnen op de jaarrekening is sprake van een volledig kwantitatieve en 
vormgeoriënteerde balansinrichting! Kwalitatieve aspecten voor de inrichting zijn niet aan de 
orde…. De bedrijfseconomische jaarrekening is met de EG-richtlijnen op de jaarrekening welhaast 

27 Zie het artikel ‘Beleggers bezorgd na fraudezaken’ van Wilco Dekker in de Volkskrant van 2-3-2013
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definitief gereduceerd tot de jaarlijkse presentatie van een verticale optelsom. De gevolgen daarvan 
zijn veel erger dan men beseft, zoals we in de nog volgende hoofdstukken zullen aantonen.

Creatieve accounting
Maar er is meer aan de hand. De rol van financiële overzichten is in de loop der jaren geëvolueerd van 
historische verslaglegging naar informatie voor de sturing en beheersing. Dat gaat dus ergens over! 
De verscheidenheid aan rapportages neemt toe, bijvoorbeeld met de milieurapportage, het sociaal 
jaarverslag, etc.. Voogt constateert dat de vraag naar meerdere vormen van ‘getrouwe weergaven’ -
verbonden met steeds andere gebruikersgroepen en andere contexten- steeds groter wordt. Deze 
vraag duikt vooral op in de vorm van kritische artikelen in vakkringen en in de financiële pagina’s van 
tijdschriften en kranten. In discussies onder accountants blijkt er niet sprake van één maar van vele 
getrouwe weergaven. Een tweetal voorbeelden uit het NRC-Handelsblad. Op 6-4-1989 lezen we de 
volgende kop: “Boekhouden maakt jaarcijfers steeds ondoorzichtiger”. Opeenvolging van 
stelselwijzigingen en het herrekenen van de cijfers maakt het vergelijken en interpreteren van die 
cijfers erg lastig. Wat bestuurders echt beogen, hun achterliggende prioriteiten, en de werkelijke 
bedrijfsontwikkelingen of resultaten van bedrijfsovernames, wordt daarmee aan het oog van de 
aandeelhouder onttrokken. Op 1-6-1999 lezen we: “Boekhouden in Nederland - de rechtschapenheid 
vermindert.” Publicatie van winstcijfers beïnvloedt de beurskoers. Het is dan soms erg verleidelijk 
boekhoudkundige trucs toe te passen om de gewenste winstcijfers te kunnen tonen. Dit heet 
winstmanipulatie of creatieve accounting. Accountants treden onder druk van hun opdrachtgevers -
dat zijn veelal raden van commissarissen- te weinig corrigerend op: “Elk bedrijf manipuleert met zijn 
winstcijfers, alleen de een wat meer dan de ander, zo luidt een ongeschreven wet in de accountancy. Het 
grote probleem is dat er in Nederland nauwelijks sancties bestaan tegen winstmanipulatie.” Voormalig 
lid van de raad van bestuur van Philips, Dudley Eustace, gaat nog verder en zegt: “Profit is an 
opinion…cash is a fact”. Hers zegt het zo: “…de ogenschijnlijk kille jaarcijfers zijn als was in de handen 
van het management. Ze zijn makkelijk te manipuleren om bij de buitenwacht een warm gevoel op te 
roepen.” Dit handelt vooral over waarderingskwesties. 

Internationalisering, complexe financieringen en geleidelijke productveranderingen maken bedrijven 
en hun ontwikkeling op zich al ondoorzichtig. Het NRC beschreef daarbij enkele sprekende 
praktijkvoorbeelden: Philips drukte de winst door middel van gebruik van egalisatierekeningen en 
reorganisatievoorzieningen, Fortis maakte  gebruik van voorzieningen om later verrassingen te 
voorkomen, ING en Aegon verfraaiden hun resultaten door mee te liften op koersstijging van eigen 
aandelen, Vedior werkte creatief met overnames gecombineerd met afboeking van 
goodwillbetalingen, weer een ander maakte handig gebruik van een sale-and-lease-back constructie 
om een dreigend verlies te verhullen, en de Hollandse Beton Groep streepte opduikende tegenvallers 
boekhoudkundig weg tegen voorzieningen uit eerder gerealiseerde boekwinsten op verkochte 
bedrijfsonderdelen. Ook de geheime reserve, waarmee bijvoorbeeld banken in het verleden lange tijd 
hebben gewerkt (voor oninbare kredieten) hoort in dit rijtje thuis. Aangescherpte voorschriften 
hebben dit inmiddels onmogelijk gemaakt. Creative accounting is en blijft iets om in de gaten te 
houden.
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Rolproblemen van accountants
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), het voormalige NIVRA, heeft correctieve 
actie ondernomen om de opdrachtgever en de accountant onderling in de juiste positie te brengen. 
De beroepsgroep onderkent, dat de opvatting, dat de accountant behoort te functioneren ten 
behoeve van het maatschappelijk verkeer, gelet op de vele schandalen, de laatste decennia vervaagd 
is. Het issue van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de controlerende accountant is dan ook actueel 
en essentieel. Duidelijk is wel, dat het inkomen van de accountant niet mag afhangen van de 
uitkomsten van zijn onderzoeken. Hers haalt in zijn boek nog hard uit naar de accountants met een 
reeks van voorbeelden. Hij concludeert dat de onderzochte jaarrekening niet de getrouwe weergave, 
maar hooguit een getrouwe weergave geeft van vermogen en resultaat. De accountants ontkennen 
dat niet. Er valt af te dingen op de kritieken van Hers. Zo is niet vast te stellen in hoeveel gevallen de 
accountant doorslaggevend heeft ingegrepen, want die gevallen komen zelden of nooit aan het licht. 
En natuurlijk komt het gecontroleerde bedrijf zelf met schattingen en opvattingen, is niet alles even 
mathematisch of objectiveerbaar: terugverdientijd, dubieuze vorderingen, risico’s, etc. 
Lakeman28 ging Hers29 al voor en beschreef een reeks van voorbeelden van laakbare cijfers. De 
ondertitel van zijn boek luidt veelzeggend: “zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven”.  
Deze kritieken hebben geleid tot de Wet Toezicht Accountantsorganisaties. Maar ook dat helpt nog 
niet afdoende. Zo heeft de NBA voor 2012 een verplichte cursus `rug rechthouden` aan haar leden 
voorgeschreven. Het is twijfelachtig of het handelen vanuit bepaalde normen en waarden te leren is, 
als je dat niet van huis uit hebt meegekregen. Inborst valt niet te leren: onafhankelijkheid is een 
geesteshouding. Maar ook: (groeps)egoïsme is lastig af te leren, ook voor accountants. Waarbij ook 
de ondermijnende invloed van het dominante Anglo-Amerikaanse gedachtegoed vooral de 
accountants parten blijft spelen.

De vele corrigerende en toezicht-aanscherpende maatregelen die nationaal en internationaal zijn 
genomen, richten zich vooral op het voorkomen van excessen, de strafbaarheid van direct betrokken 
actoren (zoals bestuurders), op het gedrag van de accountants en de bestuurders, de registratie en 
monitoring van incidenten, e.d..  Enkele voorbeelden zijn: 
 De wet van Sarbanes en Oxley als reactie op de affaires rond Worldcom en Enron;
 Het International Financial Reporting Standards in Europa, Azië en Australië en het USGAAP in de 

VS;
 De PCAOB in de VS, de AFM in Nederland, de Europese Toezichthouder;
 De Wet op het financieel toezicht;
 De Wet toezicht accountantsorganisaties;
 Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO);
 Het gemeentelijke Investeringsprogramma’s Stedelijke Ontwikkeling voor fysiek ruimtelijke 

projecten voor de korte, middellange en lange termijn. 

28 Pieter Lakeman, zie zijn boek ‘Het gaat uitstekend – zwendel en wanbeleid in het Nederlandse bedrijfsleven’
29 Floris Hers, zie zijn boek ‘Kille cijfers, warm gevoel’, 1997



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 38

Al deze kritieken richten zich op het gedrag van ondernemers en accountants, op de inhoud van 
jaarrekeningen en accountantsverklaringen, op waarderingen en grondslagen. Ze richten zich niet of 
nauwelijks nog op de inrichtingsvereisten op de jaarrekening of gangbare opvattingen in de financiële 
wereld. Dat behoeft ons inziens dringend verandering en wij komen daarom met concrete 
voorstellen.

Een opvallend stilzwijgen…
Teken aan de wand is het opvallende stilzwijgen van de accountants, die zich nauwelijks of niet 
roeren in de maatschappelijke discussie naar aanleiding van de huidige economische crises. Jules 
Muis30, zwaargewicht en criticus onder de accountants, verschijnt op 20 januari 2010 voor de 
commissie-De Wit die voor het parlement de toedracht van de kredietcrisis onderzoekt. Daar 
verklaart hij (onder ede), dat zijn eigen beroepsgroep tekort schiet in haar maatschappelijke taak. 
“Wat is nog de betekenis van de accountant en de waarde van goedkeurende verklaringen nu die bij 
het signaleren van de crisis geen enkele rol hebben gespeeld?”, zo vraagt hij zich af. Hij stelde dat de 
crisis voorspelbaar en vermijdbaar was, en ook dat hij al in 2004 waarschuwde voor een ontsporing 
van het financiële systeem en dat de derivaten in de financiële sector uit de hand liepen. Zie ook 
zijn blogs op accountant.nl.
Muis in het NRC van 18-12-2008: „Wie de macht heeft, krijgt gelijk. Uiteindelijk gaat het bij dit soort crises 
altijd om manipulatieve macht met ondoorzichtigheid. Dat geeft de degenen die aan het roer staan de 
kans om te doen wat ze willen. Dat was zo tijdens de beurs- en vastgoedcrisis in Japan en tijdens de 
Aziëcrisis. En het is niet anders met de kredietcrisis, die zijn oorsprong heeft in het Westen. We hebben de 
neiging om alleen naar de ingestorte Amerikaanse huizenmarkt te kijken. Maar het echte probleem is de 
ondoorzichtigheid van de financiële sector en zijn producten.” Ons boek toont aan, dat het probleem 
nog iets dieper zit: het gemankeerde Anglo-Amerikaanse denkkader waarmee wij de financiële wereld 
begrijpen, in die financiële wereld handelen en daarover communiceren. Primair moet onze financiële 
begrippenwereld van haar corrumperende elementen worden ontdaan. Kortgezegd: onze economie 
bevrijden van het verziekte Anglo-Amerikaanse kapitalisme en omvormen tot een gezond en 
menswaardig kapitalisme. In dit boek hebben we laat zien hoe en een concreet voorbeeld neergezet.

30 Jules Muis is accountant, ex-bestuurder Ernst & Young, voorzitter NIVRA, ex-vicepresident van de Wereldbank, ex-directeur-generaal 
van de Europese Commissie.
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3.3 Financiële verhoudingen

3.3.1 Bedrijfseconomie is groepsegoïsme

Elke manager en adviseur van enige betekenis heeft in zijn opleidingen wel iets van bedrijfskunde 
meegekregen. En opleidingsinstituten zoals Nijenrode staan er zogezegd ‘bol van’. Merkwaardig is 
wel, dat veel van de bedrijfskunde afkomstig is uit de Anglo-Amerikaanse wereld. Dergelijke theorieën 
zijn echter niet allemaal even onschuldig. De ontplooiing van de moderne bedrijfseconomische 
theorieën en praktijken ontspoort wanneer in het bedrijfseconomische denken groepsegoïstische 
opvattingen binnensluipen. Groepsegoïsme in het bedrijfsleven jaagt bedrijven op en speelt ze tegen 
elkaar uit. Het tempo van innovaties wordt er onnodig door versneld.  Een dominerend egocentrisme 
is een bron vormt van antisociale krachten, relatie-vernietigende krachten. Het verziekt de 
maatschappelijke verhoudingen, met name in het bedrijfsleven.
Een belangrijke factor daarbij is gelegen in de juridische ontwikkeling van de macht van de 
rechtspersoon. In paragraaf 5.3.6 gaan we daar verder op in. 

3.3.2 Concurrentiedenken

Moderne bedrijfseconomie komt vooral tot uiting waar collega-bedrijven elkaar zien als tegenstander 
(concurrent) in de markt: ‘Als ons bedrijf aan het eind van het jaar maar genoeg overhoudt, dan is alles 
goed’, is dan de leidende gedachte.
Het concurrentiedenken wortelt in het groepsegoïstische denken uit de Anglo-Amerikaanse school, 
en dat denken is momenteel wereldwijd diep ingesleten. De Amerikaan Michael Porter heeft er 
bijvoorbeeld twee invloedrijke boeken over geschreven. Zijn eerste boek ’Competitive Strategy’ uit 
1980 is al meer dan 50 keer herdrukt en in 17 talen vertaald. Dit staat symbool voor de schade die dit 
gedachtegoed in onze samenleving al heeft aangericht. De daarin gebruikte terminologie spreekt 
boekdelen: strategieën, tactieken, afschrikken, ontmoedigen, verdedigen, aanvallen, barrières, 
represailles, kwetsbaarheid, etc.. Sommigen gaan nog een stap verder en spreken onverbloemd over 
het uitschakelen of opeten van de concurrent. Het is eten of opgegeten worden. Jeroen Smit schreef 
over het geval ABN Amro een boek met de veelzeggende titel ‘De Prooi’. Een recent en markant 
voorbeeld van marktagressie vormt het Duitse internetbedrijf Zalando31, dat andere bedrijven letterlijk 
uit de markt prijst, door langdurig hun producten strategisch onder de kostprijs aan te bieden, daarbij 
gesteund door de grote financiële mogelijkheden van de investeringsmaatschappij Rocket Internet. In 
2012 nemen ze een verlies van € 60 miljoen en in 2013 een verlies van € 85 miljoen. Er is nog geen euro 
winst geboekt, integendeel. Zo bevechten zij in vier jaar tijd en met een omzet van € 1 miljard hun rol 
als marktleider.
De markt wordt in het concurrentiedenken opgevat als een jachtveld in de jungle. Het voor anderen 
dagelijks zinvol produceren en verlenen van diensten verwordt tot een dadenreeks met continue 
oorlogsdreiging. Maatschappelijke strijd en verharding is het gevolg. Welk mens- en organisatiebeeld 
schuilgaat achter deze kapitalistische opvatting, laat zich raden: individueel psychologisme, 

31 Zie het artikel ‘Met forse stappen de markt op’ van Gerard Reijn in de Volkskrant van 2-3-2013.
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individueel maximaliseren van het eigen nut, etc..32  Men kan zich hogelijk afvragen wie in de 
samenleving met zo’n visie werkelijk is gediend. Dienstbaarheid aan de samenleving als drijvende 
kracht is in deze opvatting ver te zoeken. Ook financiële instellingen hebben onderling met 
concurrentie te maken gekregen, nationaal en internationaal. Niettegenstaande hun ‘nutsfunctie’ is 
ook dáár de commerciële verharding dominant geworden. En dat kon uiteraard niet zonder gevolgen 
blijven. In de paragraaf 3.4 besteden we daar aandacht aan.

Het concurrentiedenken ligt ook ten grondslag aan vele fusies en overnames, waarvan we de laatste 
jaren een aanhoudende  stroom hebben zien langskomen. Regelmatig worden voor vele miljarden 
aandelenpakketten overgenomen en/of uit de aandelenmarkt opgekocht. Volgens KPMG werden in 
de eerste helft van 2000 maar liefst 3.300 grensoverschrijdende overnamedeals gesloten met een 
totale waarde van ca. 1.500 miljard gulden (60% meer dan in de 1e helft van 1999). “Fusiegekte 
ontaardt in dans om biljoenen”, concludeert het Parool op 26-7-2000. Door dergelijke overnames zijn 
inmiddels reusachtige concerns ontstaan, zoals General Electric, Daimler Benz en Microsoft. Tot de 
verbeelding spreken de overname van de telecomgigant Sprint voor 266 miljard gulden door de 
telecomgigant MCI Worldcom, en de overname van het Duitse bedrijf Mannesmann voor $ 186 miljard 
door het Engelse bedrijf Vodafone. De EMU en de invoering van de euro heeft deze tendens duidelijk 
versterkt. Hans Schenk, hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht, deed omvangrijk 
onderzoek naar ‘mergers & acquisitions’. Hij analyseerde 25.000 samenvoegingen en kwam tot de 
conclusie dat 15 procent ervan slaagt, 15 procent een ramp wordt en 70 procent ervan ‘gewoon’ 
mislukt. Duidelijk reden om de fusie-verwachtingen bescheiden te houden. Ook KPMG concludeert 
dat fusie maar weinig voordelen biedt. Ondanks deze slechte ervaringen zijn fusies nog steeds aan de 
orde van de dag: liever eten dan gegeten worden, want door fusies en overnames worden 
concurrenten uit de markt ‘genomen’, dus uitgeschakeld.
Wie dacht dat het concurrentiedenken in kracht heeft ingeboet, heeft het mis. Er verschijnen 
regelmatig publicaties over de ontwikkeling in het werken met concurrentiestrategieën33. Het is 
springlevend, mede door de opkomst van Aziatische bedrijven (Korea en ‘booming’ China). 

3.3.3 Zekerheidsgronden en schuldsanering

Weer even iets anders.
Het is niet om het even op welke zekerheidsgronden verstrekte financieringen zijn gevestigd: op 
objecten, op afspraken, of op (rechts)persoonlijke ontwikkeling (zie paragraaf 4.9.4). Ook al zou u 
zich weinig bekommeren om de gezondheid van het sociale organisme, dan is toch het hanteren van 
de juiste zekerheden in de financieringspraktijk voor alle direct betrokkenen belangrijk. 

Over zekerheden gesproken…! In de huidige economische crisis zijn de voorbeelden van 
faillissementen en schuldproblemen legio en treft uiteindelijk heel veel mensen. Dergelijke 

32 Harry Kunneman, zie zijn boek ’Het grote dikke ik’,.
33 Zie bijvoorbeeld de recente verschenen boeken: ‘The Samsung way’ (McGraw Hill), ‘International strategy’ (John Wiley & sons), 
‘Exponential organisations’ (Diversion Books).
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schuldsaneringen rond kredietverlening, grote en kleine, zijn dan ook geen uitzondering. In 1998 is de 
Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in werking getreden. Die wet is bedoeld om mensen 
met te hoge leningen en te hoge betalingsachterstanden uitzicht te bieden op een schuldenvrije 
toekomst. De Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet –een vereniging voor schuldhulpverlening en 
sociaal bankieren- meldt, dat in 2009 in Nederland het aantal mensen met schulden is gestegen met 
20,7%; er hadden 53.250 mensen hulp nodig. In 2011 vroegen al 76.000 mensen hulp om van hun 
schulden af te komen. Uit de 8e jaarlijkse Rijksmonitor blijkt dat: “het aantal verzoeken om toepassing 
van de Wsnp (aanvragen) sinds de vorige meting, opnieuw fors is toegenomen..”. “Dit is….85% meer dan 
in 2008. Ten opzichte van 2008 laat 2011 dus bijna een verdubbeling zien van het aantal verzoeken tot 
toelating tot de Wsnp. Een belangrijke reden hiervoor is de recessie”. In 2013 waren er 89.000 
aanvragen, terwijl de gemiddelde schuld is gestegen van € 33.000 naar ruim € 37.000.

Wie zekerheidsgronden verwisselt, introduceert daarmee impliciet schijnzekerheden. Zowel de 
ondernemer als de financier/bankier kan daarvan zelf het slachtoffer worden. Die schade wordt met 
name manifest bij bedrijfsfaillissementen34. 
Op het niveau van landenschulden gaat het soms om zeer grote bedragen. Een voorbeeld. Medio 
februari 2000 komt de Club van Londen –een samenwerkingsverband van een aantal grote westerse 
banken– tot een regeling met Rusland over de terugbetaling van een miljardenkrediet. De regeling 
bestaat onder meer uit een kwijtschelding van maar liefst 20 miljard gulden. Nog een voorbeeld. In 
oktober 2011 wordt overeenstemming bereikt over het tweede steunpakket voor Griekenland (dat 
het pakket van juli 2011 vervangt). De steun is vastgesteld op € 130 miljard. Onderdeel van dit 
steunpakket is dat de banken de helft van de Griekse schulden kwijtschelden. Onvoorstelbaar grote 
bedragen dus. 

Door private en publieke schuldsanering wordt een lening achteraf en door de nood gedwongen tot 
een ongewilde (en dus onbewuste) schenking. Dat geldt op alle niveaus: gezin, organisatie en land. 
Men kan zich afvragen hoe hier wordt geleerd35 van het omgaan met geld. 

3.3.4 Geld uit verkeerde bronnen (1)

Deze paragraaf raakt aan een gegeven, dat met de gangbare begrippenkaders en inzichten 
vooralsnog moeilijk is aan te tonen. De idee, dat geld uit verkeerde of oneigenlijke bronnen zou 
kunnen worden betrokken, is voor velen nieuw en niet ingeburgerd. Momenteel geldt immers voor 
velen, dat het niet uitmaakt waar het benodigde geld vandaan komt, als het maar komt. Uiteraard 
mits op oorbare wijze. 

Toch bestond daarvan in het verleden enige notie. Toen mochten bijvoorbeeld banken (met kort 
uitstaande gelden) niet het verzekeringsbedrijf (met lang uitstaande gelden) uitoefenen, en vice versa 
verzekeringen niet het bankbedrijf. 
34 Zie bijvoorbeeld het boek ‘Failliet op krediet’ van Pieter Lakeman, Uitgeverij Muntinga,
35 Zie de leerstijlen van Kolb - in het boek Experiential Learning, Prentice Hall, 1984.
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De dringende behoefte aan liberalisering tussen het bancaire en het verzekeringsbedrijf werd echter 
al langere tijd door deze financiële ondernemingen aan de wetgever kenbaar gemaakt. Zij kampten 
namelijk met grote problemen om hun gelden op rendabele wijze in de samenleving te beleggen. De 
scheiding tussen banken en verzekeringen is in Nederland per 1-1-1990 door de wetgever opgeheven. 
Er worden gelukkig ook lessen geleerd. Inmiddels is besloten om dat ‘bank-verzekeringsmodel’ los te 
laten en dus die scheiding op strategisch niveau weer aan te brengen. De Wet op het financieel 
toezicht regelt dat. Waar banken en verzekeraars onder één dak werken, verscherpt De 
Nederlandsche Bank het toezicht. Bij ING is het afscheiden van de verzekeringstak Nationale 
Nederlanden per eind 2013 voltooid.

De wereld van de beleggingsfondsen is de afgelopen decennia fors in beweging gekomen. Steeds 
meer aandelen van ondernemingen zijn in handen gekomen van professionele beleggingsinstellingen. 
Zo heeft geleidelijk een scheiding plaatsgevonden tussen ‘bezit’ van ondernemingen en de ‘leiding’ 
van die ondernemingen. Het eigendom van ondernemingen socialiseert, en anonimiseert 
tegelijkertijd. Die trend zet steeds verder door in de richting van de kleinere ondernemingen. In het 
Parool van 29-9-1999 en 3-10-2000 lezen we dat het familiebedrijf dreigt te verdwijnen (volgens 
onderzoek van de Rabo en het Nipo). Nederland telt 350.000 bedrijven, waarvan 290.000 
familiebedrijven. In de komende jaren moet in vele bedrijven door de vergrijzing de leiding worden 
overgedragen. Dat betreft zo’n 80.000 bedrijven. Die leiding daarvan wordt vermoedelijk in 17% van de 
gevallen volledig overgenomen door een andere onderneming, wordt bij 56% een directeur van 
buitenaf aangesteld, en blijft dus slechts 27% in handen van familie. Dergelijke trendmatige en 
grootschalige verschuivingen leiden op termijn tot aanpassing van de betrokken juridische 
verhoudingen. Aan de andere kant van dit spectrum nemen steeds meer particulieren deel aan de 
handel in aandelen, en daarmee in het eigendom van ondernemingen. Deze ontwikkeling wordt 
versterkt door het gemak waarmee –langs elektronische weg– particulieren hun effectenorders 
kunnen plaatsen. Of de samenleving hiermee een dienst wordt bewezen is op zijn minst te 
betwijfelen… Spraakmakende debacles zoals van Baan en Word Online zijn tekens aan de wand. Veel 
particulier spaar- en pensioengeld gaat daarbij genadeloos in rook op. Inclusive capitalism heeft zo zijn 
gevaren.
Merkwaardig en bedenkelijk zijn de berichten uit Amerika, dat leveranciers bij wijze van betaling 
aandelen verlangen van veelbelovende startende ondernemingen. Dergelijke starters beschikken 
uiteraard (nog) over weinig liquide middelen en hebben door financieringsproblemen weinig keuze 
hoe te betalen. Zo ‘lift’ de leverancier mee in de waardestijging van de aandelen, en toucheert –
afgezien van het risico- zodoende in korte tijd veelvouden van de oorspronkelijke factuurwaarde. Heel 
handig en kenmerkend voor het Anglo-Amerikaanse model, dat wel… maar of dat maatschappelijk 
verstandig is? Gelukkig biedt informele funding door familie en vrienden crowd funding voor hen 
nieuwe uitkomst.

Zeer grote hoeveelheden geld zijn in onze visie ten onrechte of tegen onjuiste zekerheidscondities 
uitgezet dan wel aangetrokken. Dit heeft –vaak via omwegen– ontwrichtende gevolgen. Zo heeft dat 
bijvoorbeeld in de financiering van het boerenbedrijf tot welhaast onbetaalbare 
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kapitaalverplichtingen geleid. Sommige boeren hebben de vlucht naaar voren genomen en hebben 
hun bedrijf uitgebreid tot megaproporties (bio-industriële megastallen). Voor de gewone boer is een 
gezonde en milieuvriendelijke bedrijfsvoering gemarginaliseerd en nagenoeg onmogelijk geworden. 
Sterker, vele boeren zijn ermee gestopt. Het CBS meldt dat in Nederland elke dag weer zeven 
landbouwers ermee stoppen; van de 97.389 in 2000 zijn er tot 2012 welgeteld 28.579 
landbouwbedrijven gestopt – dat is een daling van bijna 30 procent. In Frankrijk heeft al  4 op de 5 
boeren zijn bedrijf beëindigd. In paragraaf 3.6.1 besteden we aandacht aan de rol die de overheid en 
de illusie van grondeigendom hierin spelen. Zoals we nog zullen zien in paragraaf 3.7.3 – wordt heel 
veel hypothecair krediet oneigenlijk gefinancierd, wat ongemerkt grote en langdurige gevolgen heeft 
voor de financiering van onze veelgeprezen sociale lasten.

3.4 Demasqué van de financiële wereld
Even een mededeling van uw reisleider. Nu volgt de zwaarste etappe van de survival. Dat wordt dus 
even doorbijten!

Sinds de hypothekencrisis in 2008 in de financiële wereld goed om zich heen greep zijn er boeken en 
websites vol geschreven over het vervolg: de banken(krediet)crisis, de (landen)schuldencrisis, de 
eurocrisis, etc..  De financiële wereld stond op haar grondvesten te schudden. Banken vertrouwden 
elkaar niet meer zodat het interbancaire leencircuit tot stilstand kwam en centrale banken met grof 
geschut uitkomst moesten bieden: een mondiale financiële vertrouwenscrisis in optima forma. 
Vervolgens stagneerden hele landseconomieën zodat vernieuwing van leningen aan die landen 
onbetaalbaar werd en andere landen met grote bedragen te hulp moesten schieten. 

Politici en financiële experts werden met vraagstukken geconfronteerd, van een ongekende aard en 
omvang. De grenzen van de wetenschap waren kennelijk bereikt, getuige alarmerende 
krantenkoppen (vaak van economen zelf): “Economen tasten in het duister” (26-9-2009) of 
“Economen weten het echt niet meer” (6-1-2012) of “Ook het CPB heeft geen idee hoe het zit” (31-3-2012) 
of “Zijn economen de weg kwijt?” (21-12-2012). Die crises hebben in ieder geval veel gebreken van 
bestaande theorie en praktijk bloot gelegd.  Economen strijden om het antwoord op de vraag naar de 
oorzaak van die crises. Heleen Mees: “Ware oorzaak van de crisis is de lage rente” (14-1-2012) en later 
“China oorzaak van crisis” (22-8-2012). Stewart Lansley: “Ware oorzaak van de crisis is 
inkomensongelijkheid: rijken investeren in casinopraktijken in plaats van in de echte economie” (15-10-
2011). Herman Wijffels: “Er vond een omkering plaats: banken gingen steeds meer de reële economie 
bepalen. De middenstand als pijler moest plaatsmaken voor geld-met-ged verdienen.” (26-1-2014). En 
over de oplossingen en te nemen maatregelen wordt al net zo driftig gestreden.
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3.4.1 De aanloop naar de crisis

Overheidsbeleid in de VS en -door trendvolging ook- in veel andere landen heeft sterk bijgedragen aan 
het uitbreken van de economische crisis. 

Met name door liberalisering en deregulering van de financiële sector. 

Dat begon al tijdens de regeringsperiode van Jimmy Carter met de Depository Institutions 
Deregulation and Monetary Control Act van 1980. Toen kregen spaarbanken veel meer ruimte voor 
een eigen rentebeleid en de depositoverzekering van de federale overheid werd opgetrokken van $ 
40.000 naar      
$ 100.000. Dit beleid werd voortgezet door Ronald Reagan, aanvankelijk tegengewerkt door de FED 
onder leiding van voorzitter Paul Volcker, maar daarna ruimhartig gesteund door opvolger Alan 
Greenspan. Hij was een overtuigd ‘believer’ van dit neoliberale beleid gericht op de zelfregulerende 
markt. Jaren later, toen het financiële kalf al verdronken was, bekende Greenspan zijn ongelijk tijdens 
hoorzittingen van een enquete-commissie van de Amerikaanse Senaat. 
Door de Garn-St Germain Depository Institutions Act (1982) kregen de coöperatieve spaarbanken in 
de VS dezelfde vrijheden als de reguliere banken, maar zonder de bijpassende regelgeving of toezicht. 
De gevolgen bleven niet uit. Door aanzienlijke verliezen op de onroerend goed markt ontstond een 
vloedgolf van faillissementen en ging de helft van de ruim 3000 spaarbanken failliet of werd 
geliquideerd. Dit heeft de Amerikaanse overheid meer dan $ 160 miljard gekost. Nog was de les niet 
geleerd. Door toedoen van Alan Greenspan voerde Bill Clinton de Finance Services Modernization Act 
in en trad de risicoreducerende Glass-Stegal Act uit 1933 buiten werking. 

Zo werden de wettelijke muren tussen zakenbanken, depositobanken en 
verzekeringsmaatschappijen gesloopt, met een aantal grote fusies en massieve financiële concerns 
tot gevolg. Dat heeft de toon gezet voor wereldwijde verandering en versnelde globalisering van de 
financiële sector en het ontstaan van zogenaamde systeembanken. 

3.4.2 De hypothekencrisis

Directe aanleiding van de Amerikaanse hypothekencrisis in 2007 was het inzakken van de Amerikaanse 
huizenmarkt. Er zijn echter verschillende elkaar versterkende oorzaken van die hypothekencrisis aan 
te wijzen. En die liggen verder terug in de tijd. 
Een belangrijke oorzaak ligt in veranderende wetgeving ter bevordering van eigen woningbezit. Zo is 
er de (te) vérgaande deregulering van de kredietverlening in de VS. Om te beginnen is er de 
Community Reinvestment Act (1977) die de ruimte creëert om consumptief krediet af te betalen met 
een hypothecair krediet en zodoende te profiteren van fiscale voordelen. Door deze wet bestaat het 
grootste deel van de subprime leningen uit consumptief krediet dat wordt gedekt door het 
onderpand van de eigen woning. Vervolgens komt in 1981 de Adjustable Rate Morgage regulation tot 
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stand. Daardoor kan een hypotheek worden afgesloten tegen variabele rente onder voorwaarden die 
hypotheekgever en –nemer onderling zelf overeen mogen komen. Dat opende de mogelijkheid voor 
explosieve rentestijgingen, die voor het tempo van de hypotheekcrisis een bepalende rol heeft 
gespeeld. Voorts nam de overheid in 1992 met de Fair Housing Act maatregelen tegen 
kredietverstrekkers, die weigerden om aan zwakkeren in de samenleving hypotheek te verstrekken. 
Dan is er de Equal Credit Opportunity Act (2000), die het eigen woningbezit stimuleert door aan de 
kredietverstrekkers toe te staan zelf de methode te bepalen om de kredietwaardigheid van een 
kredietnemer vast te stellen en (in verband daarmee) een hogere rentevoet in rekening te brengen. 
Vooral door deze wet kwamen kredietnemers met een lage kredietwaardigheid (met zogenoemde 
Ninja-leningen) steeds meer in de sfeer van de subprime leningen terecht. 
Een bijkomende factor van betekenis was, dat de Federal Reserve de rentetarieven langdurig laag 
heeft gehouden om de economie te stimuleren, ook toen de inflatie opstak. Dat heeft de vraag naar 
hypothecaire leningen bepaald niet belemmerd, integendeel.
In 2005 werd op grond van een gerechtelijk bevel een juridische poging gestaakt om paal en perk te 
stellen aan het verstrekken van leningen aan minderheidsgroepen tegen veel te hoge kosten. Dat had 
feitelijk een deregulerende werking tot gevolg voor commerciële praktijken rond de 
hypotheekverstrekking. Het was een soort vrijbrief voor geforceerde hypothecaire herfinancieringen 
en het onnodig opdrijven van leningkosten.  Laaggeschoold zijn gaat vaak samen met laag inkomen 
en dus lage kredietwaardigheid; de kleine lettertjes van de leningvoorwaarden werden door hen 
veelal noch gelezen noch begrepen, de kredietverstrekkers resp. hun tussenpersonen hadden 
daarmee vrij spel voor manipulatie en misbruik. Tussenpersonen verdienden zowel aan geforceerde 
oversluitingen (loan flipping) vaak om betalingsachterstanden van de hypotheekgever weg te werken 
(balloon payment) als ook aan hypotheken met een te hoge hypotheekrente (die dus hoger lag dan 
de rente die de kredietverstrekker normaliter zou hebben gerekend).  Zolang de waarde van het 
onderpand meesteeg met de markt en voldoende was om de kosten van herfinanciering te dekken, 
was de vraag ondergeschikt of de hypotheekgever voldoende inkomen had om aan zijn 
betalingsverplichtingen te voldoen. De renteachterstanden kunnen dan oplopen totdat de waarde 
van het onderpand is verbruikt (negatieve amortisatie), waarna het onderpand gedwongen wordt 
ontruimd en verkocht (foreclosure). Toen de praktijk van onverantwoorde kredietverstrekking begon 
door te dringen, nam de overheid een aantal maatregelen, maar die waren helaas inadequaat 
vanwege allerlei beperkingen voor de toepassing ervan. En de schade was al aangericht.

Een andere belangrijke oorzaak ligt bij ‘giftige’ securitisatie. Met name de wijze waarop verstrekte 
‘rommelhypotheken’ werden gebundeld en herverpakt -dit heet ‘gesecuritiseerd’ of ‘gepoold’- en als 
een vergiftigde lening werden doorverkocht aan of doorgeplaatst bij beleggers inclusief private 
investeerders. De basis voor deze securitisatie werd gelegd in 1994, een periode waarin een veelheid 
aan nieuwe financiële instrumenten (derivaten) in de financiële wereld werd geïntroduceerd. De 
econome Blythe Masters ontwikkelt in dat jaar bij JPMorgan de ‘credit default swap’ (CDS) om een 
omvangrijke kredietrisico rond Exxon (waaronder de Exxon Valdez) uitgesmeerd door te verkopen 
aan vele andere beleggers. Met zo’n CDS kan een obligatiehouder zich indekken tegen het risico dat 
een land of bedrijf zijn obligatieverplichtingen niet nakomt.
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De securitisatie veroorzaakt een scheiding tussen het feitelijke risico van een bepaalde hypotheek en 
het overall risico van alle gebundelde en gesecuritiseerde hypotheken. (Dat de 
hypotheekadministratie inclusief betalingsverkeer veelal werd uitbesteed aan gespecialiseerde 
partijen, heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de versluiering van feitelijke risico’s.) Met name deze 
spreiding van risico’s maakt de securitisatie aantrekkelijk voor beleggers. Daarbij spelen de 
zogenoemde risk rating agencies in zekere zin een sleutelrol rol. Speculanten hebben de 
mogelijkheden van de CDS in de markt van gesecuritiseerde hypotheken te eigen bate uitgenut en de 
ontsporing van de markt in subprimehypotheken in de hand gewerkt. Grote banken zoals Goldman 
Sachs36 hebben zich daaraan schuldig gemaakt. Zo hield bijvoorbeeld fondsbeheerder Paulson er zelf 
meer dan een $ miljard aan over, terwijl grootbanken daartegenover voor miljarden het schip in 
gingen. Maar ook de banken lieten zich niet onbetuigd en verkochten hun hypotheekrisico’s door 
middel van CDS-en aan elkaar door. Hoe meer CDS-en zij hadden, des te groter was de schade voor 
hen als gevolg van inzakken van de Amerikaanse huizenmarkt. Die tsunami heeft ook in Nederland 
schade achtergelaten.

De overdracht van hypotheekrisico’s via een CDS had bovendien een versterkend effect op de 
hypotheekmarkt. Doordat hypotheekpakketten werden doorverkocht, konden met de vrijkomende 
fondsen weer nieuwe hypotheken worden verstrekt, ook subprime hypotheken. Dat bood de 
tussenpersonen de ruimte om hun kwalijke praktijken steeds verder uit te bouwen. Er waren op grote 
schaal hypotheken verstrekt aan Amerikanen, die zich dat eigenlijk niet konden veroorloven. In 
februari 2007 moest de grootste bank ter wereld, HSBC, $ 10,5 miljard op de hypotheken afschrijven. 
Dat was het eerste signaal dat het niet goed zat.  De huiseigenaren met zogenoemde ‘subprime-
hypotheken’ kwamen volop in de financiële problemen. Toen de huizenprijzen in de VS als gevolg van 
de vele ‘foreclosures’ begon te dalen, zakte de hele huizenmarkt in.  De dekking van de nog 
uitstaande ‘subprime’ hypotheken verdampte in rap tempo. In juni 2007 moest Bear Stearns twee 
hedgefondsen verkopen vanwege de moeilijkheden met subprime hypotheken. En toen brak de 
mondiale crisis uit, in Amerika, Europa, Australië en China. Al snel rollen koppen van topbankiers, 
zakken beurskoersen weg, verhogen banken hun eisen voor leningen waardoor consumptie en 
bedrijvigheid fors teruglopen, ontstaat een vloedgolf van faillissementen en een forse stijging van de 
werkloosheid, en belanden de VS en Europa in een recessie.

Ook in Europa waren overigens op grote schaal hypotheken verstrekt met onvoldoende dekking, 
zoals in Ierland en Spanje met daarenboven ook nog een enorme overdaad aan bouwactiviteiten. 

3.4.3 De banken(krediet)crisis

Vele banken, fondsen en verzekeringsmaatschappijen kampten met uitstaande leningen en financiële 
derivaten die ‘vergiftigd’ waren door ongedekte Amerikaanse hypotheekbundels.  Daardoor ontstond 
uit de Amerikaanse hypotheekcrisis in razend tempo een mondiale banken(krediet)crisis. Wereldwijd, 

36 Zie het artikel ’God zeg sorry’ van Tjeerd Wiersma in De Pers van 19-11-2009. ‘God’ is in dit geval de topman van Goldman Sachs 
die zegt spijt te hebben van het meedoen aan de verkoop van de ‘rommelhypotheken’.
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en vooral in Europa, vertrouwden banken elkaars financiële draagkracht niet meer, vanwege de 
enorme doch ongewisse omvang van die ‘vergiftigde’ leningen en financiële derivaten. Ze wisten van 
zichzelf én van elkaar niet hoeveel vergiftigde leningen zij in portefeuille hadden.
Toen 15 september 2008 de grote Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers omviel, bracht dat vele 
andere banken aan het wankelen. Vele honderden banken (ook Amerikaanse) vielen om of werden 
overgenomen. Ook zogenaamde systeembanken kwamen in gevaar. Een domino-effect dreigde, 
zodat –vooral Europese– regeringen zich gedwongen zagen om met miljarden publiek geld ‘hun’ 
banken van de ondergang te redden. Zo moesten de regeringen van Nederland en België in een 
unieke spoedoperatie enerzijds ABN Amro, Fortis Nederland, plus twee verzekeringsbedrijven en 
anderzijds het Belgische Fortis redden. Die redding vond plaats tussen 29 september en 4 oktober 
2008. Nederland betaalde € 16,8 miljard voor die nationalisatie. Vlot daarna moesten ook ING, Aegon 
en SNS worden gered. Voor ING vergde dat € 32,4 miljard, dat grote risico’s meebracht. De 
parlementaire commissie Jan de Wit reconstrueerde later de feitelijke gang van zaken ‘om daaruit te 
leren’. Hij vat samen: “Hoe dieper je graaft, hoe groter de verbazing.” De bevindingen waren ‘wijsheid 
achteraf’ ontluisterend: grote hectiek, weinig communicatie tussen de hoofdrolspelers, geen basale 
vragen aan elkaar, (rijkelijk) late ingrepen, te weinig informatie voor de kamer, rijkelijk late acties, het 
financiële stelsel 2e Kamer-MinFin-DNB-EC functioneerde slecht, te veel betaald voor ABN Amro.  Maar 
de financiële stabiliteit in Nederland was daarmee wel hersteld. En dat is natuurlijk ook wat waard! In 
januari 2013 is het weer raak: de overheid moet de SNS Reaal redden door de bank voor € 3,7 miljard 
(belastinggeld) te nationaliseren. De banken hebben, mede door hun eigen toedoen, rake klappen 
gekregen. Maar het is zeer de vraag of onze bankiers echt hun les hebben geleerd en echt zullen 
veranderen. Wie zijn oor goed te luisteren legt, bespeurt binnen de bancaire gelederen een heimelijke 
scepsis. Volgens insiders vindt fundamentele verandering niet plaats37: recente maatregelen worden 
handig omzeild, riskante business wordt ‘buitenlangs’ voortgezet, de bonuscultuur steekt weer de 
kop op. Maar openlijke kritiek wordt binnen de bancaire gelederen (nog) niet geduld… onze bankiers 
willen en moeten eerst het publieksvertrouwen terugwinnen.

Eind 2011 en ook eind maart 2012 grijpt de Europese Centrale Bank in door tweemaal € 500 miljard 
tegen zeer lage rente uit te lenen aan vele honderden banken in de eurozone, vooral Spaanse banken 
(€ 250 miljard), Italiaanse banken (€ 260 miljard) en Franse banken (€ 150 miljard).  Dat bleek te helpen. 
Los daarvan steunen ook centrale banken van EU-landen met miljarden hun eigen banken, door ‘de 
decentrale geldpers aan te zetten’. Dat laatste stuit echter weer op principiële bezwaren vanwege 
inflatiegevaar, domino-effecten als banken toch omvallen, dalende creditrating, uitgestelde 
schuldafwenteling op andere EU-landen, etc.. Maar de turbulentie van de aanzwellende crisis werd er 
wel door gesmoord.

3.4.4 De (landen)schuldencrisis

De schuldenproblematiek van landen doet zich wereldwijd voor. We kijken hier naar 
achtereenvolgend Japan, Amerika en Europa.

37 Ben Verleg e.a., zie de paper ‘Duurzaam bankieren’ – cahier-2 ‘De praktijk van Zingeving in besluitvorming’, 2015.
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Op 5-2-2013 kwam het Financieele Dagblad met een alarmerend interview over een ‘onvermijdelijke’ 
schuldencrisis van Japan. Dat land heeft de grootste schuldenlast van alle westerse landen: nu al is 
bijna de helft van de belastinginkomsten nodig voor de rente in verband met de staatsschuld. Terwijl 
de 10-jaars rente slechts 0,8% bedraagt. Momenteel bedraagt de staatsschuld 220% van het BBP met 
een begrotingstekort van 7% van het BBP. Maar liefst 91% van de staatsschuld is in handen van Japanse 
beleggers, voornamelijk pensioenfondsen en banken… nog wel. Want door demografische 
ontwikkelingen gaat dit beeld drastisch en gevaarlijk veranderen! Een mogelijk scenario ziet er als 
volgt uit. De staatsschuld zal mede door het begrotingstekort verder oplopen, de belastinginkomsten 
zullen dalen, de rentevoet zal – mede vanwege de neerwaartse dynamiek – snel oplopen. Daardoor 
wordt de rentelast voor Japan ondraaglijk. De Japanse centrale bank zal die neerwaartse ontwikkeling 
proberen te temperen door fors opkopen van staatsobligaties. Maar dat is vechten tegen de bierkaai, 
want de inflatie zal kunnen aanwakkeren en hoog kunnen oplopen. De Japanse yen zal dan instorten. 
Er staat momenteel (2013) $ 900 miljard van de staatsschuld uit in het buitenland: Amerika $ 360 en 
Europa $ 400. Zij, China en het IMF zullen niet afdoende in staat zijn om Japan te redden. Een somber 
vooruitzicht, want dat zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de schulden van andere landen – ook 
Europa. Kortom: een dreigende set-back van jewelste. Maar dat scenario is (nog) geen realiteit, want 
Japan worstelt al jaren met ’n tekort aan inflatie, ze hebben zelfs last van deflatie...

Nu wereldwijd qua bedrag de grootste schuldenaar, Amerika. Het financieringstekort was in 1981 
circa 33% van het BNP. Dat liep op tot 66% in 1993, in 2010 ruim 92% en is inmiddels boven de 100%. Vlak 
voor de hypothekencrisis uitbrak was de staatsschuld ruim $ 5 biljoen. Momenteel bedraagt de 
staatsschuld ruim $ 18,5 biljoen. Dat is een tikkende tijdbom, een latente crisis. De rente op 
staatsobligaties is historisch laag, maar die gaat onvermijdelijk op enig moment omhoog. De gevolgen 
daarvan laten zich raden. 
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En dan tot slot de schuldencrisis in Europa. 
Al op 18-2-2009 worden Griekenland, Frankrijk, Spanje, Letland, Ierland en Malta door de Europese 
Commissie gewaarschuwd vanwege hun begrotingstekort, omdat zij zich niet aan de in Maastricht 
afgesproken regels houden. Dat tekort loopt, mede door de kredietcrisis en de heersende recessie, 
snel op. Op 7-6-2011 was er een primeur: de Europese Commissie kwam met aanbevelingen voor alle 
27 ontwerpbegrotingen van de EU-landen, om zodoende hun beleid bij te sturen. Er wordt 
onvoldoende bezuinigd, lonen zijn te hoog, er wordt te weinig rekening gehouden met 
demografische ontwikkelingen en te weinig geïnvesteerd in onderzoek en onderwijs. Een aantal EU-
landen kampt in toenemende mate met te trage economische hervormingen en een te grote 
staatsschuld. Medio 2011: Griekenland € 329 miljard (158% van het BBP), Italië € 1.843 miljard (120% van 
het BBP), Ierland € 148 miljard (112% van het BBP), Portugal € 160 miljard (102% van het BBP), Spanje € 
639 miljard (68% van het BBP). Ter vergelijking: staatsschuld van Nederland € 392 miljard (68% van het 
BBP). Voor de financiering van die staatsschuld moeten de EU-landen aankloppen bij de financiële 
markten. De genoemde landen worden echter bij herfinanciering geconfronteerd met hele hoge 
rentelasten, respectievelijk 17%, 5,7%, 12,3%, 11,8% en 6,1% (Nederland betaalt voor een lening 2012-2015 
0,75%). En weer stuiten we op een sleutelrol rol die risk rating agencies spelen. Grote beleggers 
bepalen namelijk de hoogte van de rente mede op basis van de kredietwaardigheid van het lenende 
land. Als deze agencies de kredietwaardigheid van een land verlagen, moet dat land meer rente 
betalen over de te vernieuwen of toegenomen staatsschuld. De macht van deze agencies in de 
financiële wereld is ook hier zeer aanzienlijk. 

Dat speelt de kwetsbare landen danig parten. Voor sommige landen liep die rente zo hoog op, dat die 
feitelijk niet meer betaalbaar was. Dat zou betekenen, dat zo’n land niet langer aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen, met alle economische gevolgen van dien – niet alleen voor dat 
land zelf, maar ook voor de ‘economisch omliggende’ landen.
Er is daar sprake van veel wederzijdse afhankelijkheid. De Ierse banken moesten in 2008 door de Ierse 
overheid worden gered, waardoor de Ierse overheid in de financiële problemen kwam. In 2012 
overkomt de Spaanse overheid hetzelfde, doordat de Spaanse banken de afgelopen jaren een 
megabubbel op de onroerend goed hebben gefinancierd die nu door de eurocrisis uiteen is gespat. 
Omgekeerd bracht de Griekse overheid door financieel wanbeleid haar banken in de problemen. 
De regeringsleiders worden het in 2012 eens over strengere begrotingsregels en de Europese 
Commissie krijgt bevoegdheid om staatsbegrotingen vooraf te controleren. Dat zal helpen om de 
omvang van de landenschulden in Europa beter in de hand te houden.
Er is überhaupt een zorgwekkende ontwikkeling gaande op de schuldenmarkt. Op 12 maart 2014 lezen 
we op een aantal websites over een financiële ‘mijlpaal’, waaronder die van GlobalResearch38: 
“Financial Explosion: Global Debt crosses the $ 100 Trillion Mark”. In dat artikel staat een grafiek die 
zorgen baart: het toont de enorme groei van de mondiale schuldenmarkt en met name de 
staatsschulden. Op de volgende pagina is die grafiek weergegeven. Die merkwaardige en gevaarlijke 
vorm van schuldenverstrengeling, waarbij we modiaal steeds meer schuldig raken aan elkaar. Het 

38 Zie http://www.globalresearch.ca/financial-explosion-global-debt-crosses-the-100-trillion-mark/5373190 
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financiële systeem loopt blijkbaar steeds meer uit de rails.

3.4.5 De eurocrisis

Europa is ten principale een politieke unie. In het verdrag van Maastricht in 1992 is de weg naar de 
euro geëffend. In de summit van 1995 in Madrid hebben de politieke leiders definitief voor de euro 
besloten. De euro is op 1-1-2002 ingevoerd en een weg terug is er in feite niet meer. Integendeel, het 
aantal eurolanden is sindsdien toegenomen. De eurolanden zijn via de euro financieel-economisch 
onverbrekelijk met elkaar verbonden. Komt een euroland bijvoorbeeld door te zware schuldenlasten 
in serieuze moeilijkheden, dan dwingt het ‘eigen belang’ van de andere eurolanden om het euroland-
in-nood adequaat te helpen. Maar dat is precies waarmee de eurolanden al enkele jaren worstelen, 
want het verdrag van Maastricht voorzag daar niet in en verbood zelfs deze hulp. De eurocrisis laat 
echter geen keus: een leerpunt van betekenis. Of is dit een saillant geval van geheime salamipolitiek in 
euroland? Hoe dan ook, nu gaat het erom te komen tot een passend politiek en economisch stelsel. 
Alle eurolanden moeten zich aan dezelfde financiële spelregels gaan houden. Begrotingsdiscipline van 
de eurolanden en de handhaving van gemaakte afspraken was al een probleem gebleken. Er duiken 
echter steeds meer probleemlanden op: Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, Ierland, Frankrijk, 
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België. Er moet een brug worden geslagen tussen de formele culturen van Noord Europa en de 
informele culturen van Zuid Europa. 
Zwakke eurolanden hebben te lang tegen te lage rente te grote bedragen kunnen lenen op de 
obligatiemarkt. Deze markt denkt inmiddels niet meer in één eurozone, maar gaat in de rentevoet 
steeds meer rekeninghouden met de creditrating van een land, het landenrisico. De EU-regeringen 
worden via de obligatierente door de financiële markten gedwongen om echt stappen te zetten voor 
de benodigde omvorming van hun economieën, door te pakken en met serieuze duurzame 
oplossingen te komen. Geleidelijk zegeviert het gezonde verstand, de politiek is er eindelijk rijp voor: 
het huishoudboekje van elk euroland moet gewoon op orde. De overheidsuitgaven moeten drastisch 
omlaag, de pensioenleeftijden omhoog en meer op elkaar afgestemd, de arbeidstijd verruimd etc. 
(Ierland, Griekenland, Spanje, Portugal en ook Nederland hebben hun huiswerk gedaan, maar 
Frankrijk sputtert nog steeds tegen, gelet op haar regeringsbegroting voor 2015.)
Er wordt in 2010 een euro-noodfonds opgericht, het Europese Financiële Stabiliteitspact (EFSF), 
waarmee een EU-land in nood kan worden geholpen. Zo’n land hoeft dan niet zelf de -voor haar dure- 
kapitaalmarkt op, maar kan tegen aangepaste rente terecht bij het noodfonds. In 2011 worden € 440 
miljard staatsgaranties afgegeven om Griekenland te steunen, maar dat blijkt voor het vertrouwen 
van de financiële markten onvoldoende. Traagheid, vaagheid, aarzeling en lapmiddelen worden door 
de financiële markt afgestraft met een dalende eurokoers, een dalende kredietwaardigheid, een 
oplopende rentevoet en afnemende bereidheid om EU-leningen te verlengen of te vernieuwen. Elke 
oplossing voor de schuldenproblemen van eurolanden moet immers de instemming hebben van de 
rating agencies, op straffe van een lager kredietwaardigheid en dus een hogere rentevoet voor de 
staatsleningen. Het valt allemaal niet mee. Eind 2011 zijn de regeringsleiders nog hopeloos verdeeld. 
Volgens Angela Merkel is de weg naar de oplossing een marathon, geen sprint. De ene EU-top volgt 
na de andere. Stap voor stap moet een duurzaam fundament worden gelegd voor een financieel-
economisch gezond en stabiel Europa. 

Dan komt de Europese Centrale Bank (ECB) in beweging: om een systeemcrisis te voorkomen 
verdubbelt zij eind december 2011 (tegen slechts 1% rente) haar kredietvolume aan de banken met € 
500 miljard, want banken vertrouwen elkaar nog steeds niet. Het mes van deze 3-jaars Long Term 
Refinancing Operation snijdt aan twee kanten: de banken krijgen daarmee weer geld beschikbaar 
voor het verlenen van kredieten en kunnen vrijwel risicoloos tegen een veel hogere rente 
staatsobligaties van hun eigen land aantrekken39. Met deze operatie lijkt de bankencrisis bezworen en 
de obligatierente voor Spanje en Italië daalt snel. Ook koopt de ECB zelf voor ruim € 200 miljard euro-
obligaties van probleemlanden op. 
Het gaat er om spannen. Eind januari 2012 meldt het IMF dat de wereldeconomie diep in de 
gevarenzone zit en waarschuwt voor een diepe recessie. Soros waarschuwt voor een dreigende 
ineenstorting van het totale economische systeem. Het ECB zet een volgende stap. Naast het EFSF 
wordt een nieuw permanent Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) gecreëerd –als een last resort– 
met op papier € 500 miljard; per eind maart 2012 wordt dit nieuwe noodfonds verhoogd tot € 800 

39 In De Pers 15-12-‘09 beschrijft Tjeerd Wiersma een ludieke ‘cursus bankieren voor dummies’ onder de kop “Hoe je in zes stappen 
veel geld kunt verdienen”. Hij verwijst naar financieel columnist Marcel Tak, die attendeert op dit makkelijke verdienmodel voor banken. 
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miljard. Vooral bedoeld als verdediging van eurolanden en Europese bankinstellingen tegenover de 
financiële markten. De ministers van Financiën beslissen per geval over de steun. Die steun gaat 
gepaard met verscherpt toezicht door de ECB en de Europese Bank Autoriteit. Uit het ESM zijn de 
noodleningen aan Griekenland, Portugal en Ierland gefinancierd, maar het is te weinig om bij nood 
Spanje en Italië op te kunnen vangen. 
De ECB doet weer een stap en versoepelt per eind februari 2012 –niet zonder risico- de 
onderpandvereisten voor haar leningen aan banken (in de gevolgen van dat grotere risico betaalt 
uiteindelijk de belastingbetaler mee). Sindsdien wordt onder de centrale banken van de EU-landen 
met twee maten gemeten: zeven centrale banken accepteren als onderpand MKB-kredieten met een 
wanbetalingsrisico tot 1,5%, de anderen tot slechts 0,4%. Het ‘rekkelijke’ Zuiden tegenover het 
‘precieze’ Noorden. Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank, typeert dat als 
crisismanagement. 

In de loop van 2012 worden verdere oplossingen gevonden en compromissen gesloten, zoals 
miljardenboetes bij overtredingen, controlebevoegdheden bij ECB, er komt een bank-unie en een 
aparte stroppenpot voor banken in nood, er komt een garantieregeling voor spaarders, etc.. 

Er is besloten dat banken met meer dan € 30 miljard op de balans of meer dan 20% van het Bruto 
Binnenlands Product onder toezicht komen te staan van de ECB. Ook de banken die al Europese 
staatssteun krijgen, vallen onder het Europese toezicht. En dan volgt een essentieel sluitstuk: de 
banken en hun crediteuren moeten zelf gaan bijdragen als het fout gaat.
Om de eurocrisis te bestrijden wordt samengewerkt met het IMF, die daartoe € 330 miljard 
beschikbaar heeft. De tijd dringt. Ook Jean-Claude Trichet waarschuwt in oktober 2012 nog voor een 
systeemcrisis, de EU is volgens hem dan nog steeds in gevaar. Maar de euro is tot op heden (2014) 
nog steeds intact en het brede pakket aan bovenvermelde maatregelen zal per 1-1-2015 operationeel 
zijn. Zal het afdoende zijn?

3.4.6 Rentefraude in de VS

Amerikaanse lagere overheden die geld tijdelijk overhebben, bieden dat geld aan bij de banken via een 
gesloten veiling en vragen daarbij om een rente-offerte. Geïnteresseerde banken doen een geheim 
rentebod bij de veilingmeester. De hoogste bieder krijgt het geld in beheer. In die markt gaat heel veel 
geld om, in 2012 circa $ 3.700 miljard. 
Jarenlang hebben toonaangevende banken uit zelfverrijking die lagere overheden bewust te weinig 
rente betaald. De banken maakten niet alleen onderlinge veilingafspraken, maar kochten ook op 
grote schaal tussenpersonen, veilingmeesters, politici en ambtenaren om. Soms werd zelfs dergelijk 
smeergeld aan de onwetende klant doorbelast. Er was een lange lijst van daders, zo bleek uit 
strafrechterlijk onderzoek. Langs die weg hebben zij zich verrijkt met geld van de belastingbetalers. 
Deze vorm van frauduleuze was zo ingeburgerd, dat daar niet geheimzinnig over werd gedaan. Velen 
deden daar gewoon aan mee. Dit alles is tijdens rechtszaken in de VS komen vast te staan. Het brutale 
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egoïsme van het Anglo-Amerikaanse financiële denk- en werkmodel kon hier jarenlang onbelemmerd 
haar gang gaan.

3.4.7 De Libor-fraude

Er is de Libor voor dollarleningen, de Euribor voor euroleningen, de Tibor voor yen-leningen etc. Deze 
groep interbancaire tarieven heet IBOR, de Interbank Offered Rates. Libor is de afkorting van London 
Interbank Offered Rate. Tegen die rentevoet kunnen banken hoge bedragen van elkaar lenen. 
Dagelijks wordt die rentevoet volgens een vast protocol bepaald. Dat protocol is in 1986 ontwikkeld 
door de British Bankers’ Association in verband met de afrekening van vooral swap-, optie- en future-
transacties naar aanleiding van de toen explosieve groei in de handel in deze financiële derivaten. 
Iedere dag geeft een vast panel van banken om 11 uur Londense tijd de rentetarieven door aan deze 
Association en wel de rentetarieven die deze banken zelf voor hun leningen aan andere banken 
zouden moeten betalen. Het gemiddelde van de doorgegeven rentarieven bepaalt het Libortarief van 
die dag. Dat gebeurt momenteel nog iedere dag voor de 10 belangrijkste valuta. In de panels zaten 
hele grote toonaangevende banken. Het panel voor de Euribor ging in 1999 van start. In het 
rentepanel voor de dollar participeren 18 banken en in het rentepanel voor de euro participeren 15 
banken (in beide panels ook de Rabobank). Als gevolg van de Libor-fraude is deze situatie 
veranderd…
Merkwaardig is wel, dat dit neerkomt op een prijsafspraak tussen de banken, ofwel een soort 
rentekartel met nota bene mondiale werking! Daarmee zijn mondiaal hele grote belangen en 
onvoorstelbaar omvangrijke bedragen gemoeid, want die tarieven liggen aan de basis van de 
renteafrekening van vele bancaire producten, zoals spaargelden, leningen, kredieten, hypotheken, 
creditcards, etc.. Medio 2012 gaat dat om zo’n € 350 biljoen aan financiële derivaten, € 10 biljoen 
leningen, € 430 biljoen CME-eurodollar contracten. 
De Libor-fraude raakt de kern van het mondiale bancaire bedrijf. In 2007 signaleerde de centrale bank 
van New York al problemen met de vaststelling van de Libor.  Maar die grepen niet in! Scott Peng, 
werkzaam bij de Citigroup, ontdekte begin 2008 dat de dagelijkse door de Libor-banken doorgegeven 
rente afweek van de rente die die banken zelf werkelijk moesten betalen. In zijn rapport ‘Is Libor 
broken?’ bracht hij die bevinding in het voorjaar 2008 naar buiten. Tussen 2005 en 2009 zouden 
panelleden bewust de Libor- en Euribor-rente hebben gemanipuleerd om er zelf beter van te worden 
en/of om hun imago als sterke bank te verstevigen. Een paar basispunten kan namelijk voor de bank 
als debiteur miljarden rente-inkomsten betekenen, waaraan we dus allemaal meebetalen en schade 
lijden. Sinds de hypothekencrisis is in de loop van 2008 de markt voor interbancaire leningen op basis 
van de Libor stilgevallen. Maar voor de rest van de financiële wereld werd de Libor onverkort 
gebruikt. Alle banken van het Libor-panel zijn door de VS justitieel gedaagd. Er hebben inmiddels een 
aantal financiële kopstukken het veld moeten ruimen en er zijn –los van schadeclaims- zware 
schikkingen getroffen met de Amerikaanse justitie om de bedrijfsaansprakelijkheid af te kopen: UBS € 
1,2 miljard, Barclays € 370 miljoen, RBS € 232 miljoen. De Rabobank moest € 774 miljoen betalen en 
Lloyds € 275 miljoen. En wellicht blijft het daar niet bij. De rol  van andere panelbanken wordt nog 
onderzocht, zoals HSBC, Société Générale, Deutsche Bank, Crédit Agricole. Terwijl ook in andere 
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landen (Argentinië, Japan en Engeland) onderzoeken zijn gestart. Los daarvan wordt de strafbaarheid 
van betrokken bankiers nog onderzocht. Enkele grootbanken hebben zich inmiddels wijselijk 
teruggetrokken uit de rentepanels en aan nieuwe methode voor tariefbepaling wordt gewerkt.

3.4.8 Beleggingsfraude

We volstaan hier met twee notoire edoch illustratieve gevallen van beleggingsfraude, namelijk de 
megafraude van Bernard Madoff en de wat meer ‘bescheiden’ fraude van Jordan Belfort. 

De fraude die Madoff pleegde is even opzienbarend als ongelooflijk. Madoff begon in 1960 met een 
paar duizend dollar zijn eerste effectenbedrijf en bouwde dat samen met familieleden –waaronder 
zijn zoons- uit tot een miljardenbedrijf. Nadat hij in december 2008 tegenover zijn zoons bekende dat 
de vermogensbeheertak ‘een grote leugen’ was, deden zijn zoons aangifte bij de politie. Madoff werd 
op 11-12-2008 gearresteerd en is op 29-6-2009 veroordeeld tot 150 jaar celstraf. Hij is bestraft voor 
oplichting van zijn klanten voor zo'n $ 65 miljard met een piramide-achtige constructie (‘Ponzi-
fraude’), via de vermogensbeheertak van zijn onderneming. De frauduleuze operatie heeft vele jaren 
voortgewoekerd, ondanks het feit dat de beurswaakhond –de Securities and Exchange Commission-  
bij herhaling en goed onderbouwd was gewaarschuwd.  Dat was mogelijk onder meer, omdat de 
grootvermogende Madoff in de financiële wereld groot aanzien en vertrouwen genoot, topman was 
van de Nasdaq, en anderzijds met zijn vermogensbeheertak in heel klein verband opereerde en 
daarbij de medewerking kreeg van zijn accountant (een ‘éénpitter’). Mede door de kredietcrisis stokte 
de aanwas van nieuwe klanten en wilden bestaande klanten zich terugtrekken uit de 
beleggingsfondsen van Madoff. Daardoor kon de rendementsuitkering aan bestaande beleggers niet 
langer worden betaald uit de inleg van nieuwe beleggers, en dus stortte na jaren in 2008 de piramide-
constructie ineen. Grote banken en hedgefondsen gingen voor miljarden het schip in, terwijl ook 
directe familie en vrienden in de val werden meegesleept.

En dan nu enkele fragmenten uit een veelzeggend artikel in het Financieele Dagblad van 27-9-2014 
over de in 1998 voor beleggingsfraude veroordeelde Belfort, bekend van de film de 'Wolf of Wall 
Street'. “Belfort houdt tegenwoordig peperdure spreekbeurten…”. Eerst een korte schets van de 
context: “Belfort heeft in zijn beste tijd duizend doorgewinterde aandelenverkopers in dienst die 
goedgelovige beleggers afbellen. Die worden eerst goede aandelen verkocht. Bij een tweede of derde 
keer duwt de firma waardeloze 'pennystocks' door hun strot.” En: “Stratton Oakmont (de 
beleggingsfirma van Belfort) orkestreert een koersexplosie door schaarste te creëren en dumpt 
vervolgens de eigen aandelen op de markt. Waarop de koers inklapt en beleggers met verliezen 
achterblijven.”  In het artikel staan onder meer de volgende citaten, opgetekend uit de mond van 
Belfort: “We naaiden de klanten. Dat was de houding van brokers voor particuliere beleggers. We zijn 
geen analisten, we zijn gewoon verkopers van effecten. Er kwam weinig integriteit bij kijken. Klanten 
kwamen niet op de eerste plaats. Maar we dachten niet: we gaan ze lekker beroven. Het is na mijn tijd 
echt ontspoord. De complete chaos van 2008. Iedereen handelde vanuit de eigen portemonnee. Mensen 
proberen het nu beter te doen, maar dat botst met de cultuur van heel veel geld verdienen. Ik heb 
natuurlijk de reputatie van Wall Street niet verpest. Dat heeft Wall Street toch echt zelf gedaan, haha.” 
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“Welkom op Wall Street. Ik zeg niet dat het goed was, maar het was heel gebruikelijk. Zeker toen.” En: 
“We handelden in bestaande aandelen. Het was geen verzinsel. We opereerden wel de hele tijd in een 
grijs gebied. Toezichthouder SEC deed jarenlang onderzoek en had geen zaak tegen ons.”  Volgens de 
rechter had hij met deze handelwijze circa $ 110 miljoen ‘zoekgemaakt’. Over hoe hij daartoe gekomen 
was, doet Belfort in het artikel enkele ontluisterende ontboezemingen: “Met mijn achtergrond is niets 
mis. Ik ben geboren en opgegroeid in de middenklasse wijk Queens. Ik was altijd heel ondernemend.” “Je 
verliest je ziel en je ethiek niet ineens. Het gaat met kleine, bijna onzichtbare stapjes. (In de film gaat het 
allemaal veel sneller.) Het zijn ook de mensen waarmee je omgaat. Ik was de leider, maar we maakten 
elkaar gek. Voor je het weet doe je dingen die je nooit gedacht had te zullen doen.” “Ik was niet mijn hele 
leven een crimineel. Een heel korte periode in mijn leven was ik knettergek. Nou ja, een jaar of vijf. We 
wilden met onze firma Stratton Oakmont altijd weer de legale kant op. Heb je The Godfather gezien? Die 
scene waarin wordt gezegd dat de Corleone-familie vijf jaar later een legale onderneming moet zijn? Dat 
gevoel hadden wij ook. We hielden onszelf natuurlijk voor de gek. Zo verstrikt waren we geraakt in onze 
waanideeën.” “Het was ons te doen om geld, maar ook om macht, vrouwen en bewondering door de 
beurswereld.” Welkom in Wall Street! Merkwaardig genoeg wordt hij door sommigen nog steeds als 
een held bewonderd.

3.4.9 Centrale banken – FED met bedenkelijke kanten

De Federal Reserve Bank (FED) van Amerika is een centrale bank, na twee mislukte pogingen dan toch 
werd opgericht op 23-12-1913. Het was een opzetje. De betrokken bankiers hielpen de gouverneur van 
New Yersey, Woodrow Wilson, bij zijn campagne en daarmee aan het presidentschap van Amerika. 
Wilson loodste vervolgens vlak voor het kerstreces het oprichtingsvoorstel behendig door het 
Congres.
Het is echter geen overheidsinstelling, zoals de centrale banken in Europa! Op zich een prima zaak, 
maar wel met bedenkelijke kanten. De FED is volgens de topman Alan Greenspan “a private agency 
with no higher authority” - een private instelling die onafhankelijk is van de overheid en (voor alsnog) 
niet door de overheid kan worden gecontroleerd. Maar de private FED controleert wel de 
geldhoeveelheid die in de VS in omloop is/komt en bepaalt ook de rentevoet van de leningen die zij 
verstrekt. De FED leidt de Amerikaanse economie, maar legt daarvoor geen verantwoording af. 
Sterker: de US-dollar is sinds 1944 (Bretton Woods) formeel de reservevaluta van de wereld, denk aan 
de eurodollars en de oliedollars.
Gek genoeg weet de FED zelf niet meer precies de wereldwijde omvang van de geldhoeveelheid in S-
dollars40.
Er is nog iets dat schimmig is: wie trekken er achter de schermen daadwerkeljk aan de FED-touwtjes?41 
Het is een kluwe van internationale private, banciare en industriële invloedsferen. Op internet vindt u 
een formele uitleg. Maar het formele verhaal en de schimmige werkelijkheid lopen in de wirwar van 
control-verhoudingen onnavolgbaar door elkaar, terwijl het over onvoorstelbare financiële machten 

40 Peter de Waard, zie zijn artikel ‘Mysterieuze macht op de financiële markten’ in de Volkskrant van 23-12-2013.
41 http://www.save-a-patriot.org/files/view/whofed.html En wat is de actuele stand van zaken? Want die kan natuurlijk op elk moment 
veranderen. 
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en bedragen gaat. 42 Als u de senate-hearings beluistert ziet u het voor uw ogen afspelen. Zelfs de 
topspelers hebben geen duidelijk beeld van wat zich binnen de FED afspeelt.... Bovendien: de FED 
betaalt (zelfs) geen belasting. De FED wordt bestuurd door bestuurders van dezelfde banken aan wie 
zij leningen verstrekt – dit noemen de Amerikanen dan ook een ‘inside job’. Topbankiers spelen elkaar 
ongehinderd de bal toe. 
Twee voorbeelden waar dat zoal toe leidt. De FED neemt tussen 1-12-’07 en 21-7-’10 $ 16,1 biljoen ‘rotte 
leningen’ over van probleembanken tegenover verstrekking van $ 16,1 biljoen nieuwe ‘gezonde’ 
leningen. The New York Times 26-9-2008: de FED neemt $ 85 miljard aan schulden over van de 
verzekeringsgigant AIG, die daarmee de financiering van haar eigen investeringsbanken op orde 
brengt. “The most radical intervention in private business in the central bank’s history”. In beide 
gevallen draait uiteindelijk de belastingbetaler op voor het risico c.q. de rekening. De FED 
rapporteerde dat op 14-1-2011 de $ 85 miljard compleet was terugbetaald; na afronding op 23-8-2012 
hield de belastingbetaler er $ 9,4 miljard voordeel aan over. Maar of dat echt zo is…who knows!?

Het ongecontroleerde buitenissige gedrag van de FED baart de volksvertegenwoordigers van 
Amerika steeds meer zorgen, vooral nu de staatsschuld steeds hoger oploopt. Dat gaf al aanleiding 
tot enkele spraakmakende hoorzittingen van een financiële commissie van het Amerikaanse Congres. 

Volksvertegenwoordiger Alan Grayson ondervraagt43 in juli 2009 de Inspecteur Generaal die toezicht 
houdt op de FED-board (niet de 12 FED-banken), Elisabeth Coleman, over het uitlenen van $ 9 biljoen 
en over de vraag wie dat binnen de FED bijhoudt. Want het immense bedrag is uitgeleend als ‘secret 
loans’, dat is (off balance) buiten de FED-boeken om! Het onvoorstelbare blijkt realiteit: zij weet het 
niet en moet het antwoord schuldig blijven. 

Dezelfde Alan Greyson ondervraagt44 ook de FED-voorzitter, Ben Bernanke, over een lening van $ 500 
miljard aan buitenlandse banken. Hij vraag vooral naar de ‘toevallige’ samenloop, dat de nominale 
waarde van de dollar 20% steeg. Hij verdenkt de FED ervan, dat zij aan buitenlandse banken leningen 
verstrekt voor het onderhands opkopen van Amerikaanse staatsobligaties (US treasury bonds) om 
zodoende de dollarkoers op niveau te houden. Ben Bernanke wordt om zijn antwoorden tijdens de 
openbare hoorzitting openlijk door de ondervrager uitgelachen. Deze Ben, voorzitter van de FED, 
komt voort uit de top van de Bank of New York. Die bank is mede-aandeelhouder van de FED en is 
voor een deel in handen van de Rothschild-familie. Of en hoe Ben behoort tot die familie is niet 
duidelijk. Maar via de FED-board trekt de Rothschild-familie mee aan de FED-touwtjes. De andere 
spelers met ‘FED-touwtjes’ blijven helaas onzichtbaar…

42 Zie de video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HRduwYgrU7A 
43 Zie de video van deze ontluisterende ondervraging: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PXlxBeAvsB8 
44 Zie de video van deze ondervraging: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n0NYBTkE1yQ 
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Vanwege deze bedenkelijke situatie stellen sommigen, dat het Amerikaanse volk in virtuele 
monetaire slavernij verkeert van de FED-eigenaren. En daar zit wat in. De overheid leent steeds meer 
van de FED, de staatsschuld loopt steeds hoger op, zo ook de jaarlijkse rentelast (in 2011 $ 454 miljard), 
waarvan een belangrijk deel betrekking heeft op oorlogsfinanciering (Vietnam, Afganistan, Irak, etc.). 
Die moet door de belastingbetalers worden opgebracht. De leningen zelf worden echter in deze 
constructie nooit (meer) afgelost en dus moet de belastingbetaler – het Amerikaanse volk – de rente 
blijven betalen aan de FED. Profijten daarvan verdwijnen in de zakken van de FED-eigenaren, van wie 
de namen geheim zijn! Maar de meeste Amerikanen hebben helaas weinig of niets van deze vorm van 
slavernij in de gaten…

3.4.10Ons eigen bankwezen

Wie dicht bij het vuur zit, die warmt zich het best. Ons eigen bankwezen heeft dat maar weer eens 
overtuigend bewezen. Elkaar de financiële bal toespelen zit kennelijk goed verankerd in het DNA van 
onze banken, zo blijkt uit onderstaande grafiek45 die is gebaseerd op cijfers van het CBS. Deze grafiek 
geeft per branche de gemiddelde arbeidskosten per uur over 2012 weer. Die arbeidskosten bestaan 
uit alle personele kosten zoals: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, 
vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie, en opleidingskosten.
Deze grafiek weerspiegelt op fraaie wijze de financiële pikorde in onze samenleving. De financiële 
dienstverleners ontvangen tweemaal zoveel als degenen die werkzaam zijn in de handel en het 
vervoer, en zo’n 2/3e meer dan het gemiddelde over alle branches! En dan tellen we de aantrekkelijke 
korting op de hypotheken en consumptieve leningen nog even niet mee. Een curieuze 
wanverhouding als we kijken naar de feitelijke wanprestaties van diezelfde financiële wereld, zoals die 
uit het demasqué in deze paragraaf naar voren komen.

45 De gegevens zijn afkomstig van het CBS. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen, dd. 3-12-2014, zie de website 
http://www.nu.nl/economie/3941857/kosten-arbeid-liggen-in-horeca-laagst.html 
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Een serieuze maatschappelijke discussie over de rechtvaardigheid van bovenstaande geldverdeling 
zou Nederland niet misstaan.

3.4.11Credit Rating Agencies – hun rol

Het ontstaan van de credit-rating-agencies (kredietbeoordelaars) voert terug naar 1865. Henry Poor 
publiceerde toen zijn ‘manual of the railroads of the US’. Dat manual verleidde beleggers om te 
investeren in de aanleg van de spoorwegen, als een veilige belegging. Beleggers betaalden Poor –en 
later Fitch en Moody– in feite voor het beleggingsadvies. Door de opkomende informatietechnologie 
kwam deze werkwijze onder druk te staan. Toen is het werkterrein verlegd van de beleggers in de rol 
van uitleners naar de bedrijven en overheden in de rol van inleners die geld nodig hadden; die 
moesten voortaan gaan betalen voor de beoordeling van het door hen benodigde krediet. Dat 
oordeel is vervolgens bepalend voor de risicopremie die betaald moet worden als onderdeel van de 
rente. Hoe groter het risico, des te hoger de rente. En daar doen sommige financieel sterke landen 
(Nederland) en bedrijven (Heineken) dus niet aan mee. wat overigens de kredietbeoordelaars niet 
weerhoudt om –op eigen kosten– toch een beoordeling van hun kredietwaardigheid te publiceren. 
Voor Nederland is dat oordeel de felbegeerde ‘triple-A’. Sinds 1970 zijn de rating agencies begonnen 
met het in rekening brengen van een percentage voor het beoordelen van en in de markt zetten van 
een lening. Volgens insiders een lucratieve business.
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Het Amerikaanse overheidsorgaan Securities and Exchange Commission is bevoegd een rating agency 
erkenning te verlenen. In 2012 zijn er 4 erkende bureaus, allemaal Amerikaans: de grootste zijn 
Standard & Poor’s en Moody’s, dan volgt Fitch (marktaandeel 14%) en Dominion Bond Rating Service 
(marktaandeel 6%). Zij moeten aan de beleggers betrouwbare informatie leveren over de 
kredietwaardigheid van een marktpartij. En –let wel- ook van de waarde, betrouwbaarheid en 
diversiteit van de bundels gesecuritiseerde hypotheken en over de ontwikkeling van het kredietrisico. 

Maar daar wringt een schoen: zij worden gebrekkig gecontroleerd en zijn volgens de Securities Act 
(1933) vrijgesteld van aansprakelijkheid, ook als zij apert onjuiste informatie hebben gegeven. Hun 
ratings worden juridisch opgevat als ‘opinions’ en zijn daarmee als ‘freedom of speech’ grondwettelijk 
beschermd. En soms zitten ze er goed naast, zoals bij Enron, Lehman Brothers en Landsbanki. Niet 
bepaald gezond dus!

De macht van de kredietbeoordelaars is door de financiële wereld geformaliseerd, door zelf een 
kredietbeoordeling als voorwaarde te stellen voor een lening. Hun rol is dus geborgd in miljoenen 
statuten, contracten en overeenkomsten. En zonder rating heeft een ondernemer wettelijk geen 
toegang tot de Amerikaanse markt. Vanuit hun sleutelpositie in de financiële wereld hebben zij 
bepalende invloed op het financieel beleid van regeringen en organisaties, gedrag van investeerders, 
hoogte van rentevoeten en daarmee op rentebedragen. Voldoende reden, zou je zeggen, om 
dergelijke agencies goed te controleren en aan regels te onderwerpen. En waarom alleen deze 4 
Amerikaanse agencies? Waarom geen Europese en Aziatische agencies? Men holt ze simpelweg 
hijgend achterna, te laat gestart dus. Europa ondervindt vanwege de eurocrisis de machtige invloed 
van de kredietbeoordelaars. De Europese Commissie en ook Azië is dan ook begonnen om na te gaan 
of zij de afhankelijkheid van de kredietbeoordelaars kan terugdringen. Euopa overweegt een 
Europese ‘kredietbeoordelaar’ op te richten. Maar of die er ooit gaat komen…?

3.4.12Rapportage

Op de achtergrond speelt door de jaren heen een toenemende aanvulling en aanscherping van 
regelgeving rond toezicht op financieel reilen en zeilen en de financiële rapportage daarover, gericht 
op meer transparantie en risicobeheersing. Enkele voorbeelden zijn al genoemd aan het eind van 
paragraaf 3.2. De vele corrigerende en toezicht-aanscherpende maatregelen die nationaal en 
internationaal zijn genomen ten spijt, dat heeft niet geleid tot fundamentele verandering. 
Langendijk wijst er in 2001 op, dat er tal van initiatieven zijn om via het bestuursverslag kwalitatieve 
informatie te verstrekken. “Te denken valt bijvoorbeeld aan Shell, die rapporteert over de drie P’s: 
people, profit en planet. Ook andere ondernemingen tonen initiatief op het terrein van 
duurzaamheidsverslaggeving.” Inmiddels is dat praktijk geworden, zoals gedragscodes, CO2-
neutraliteit, EPEA en EcoDesign, recycling, green Seats, etc.. Global Reporting Initiative (GRI) biedt een 
momenteel algemeen aanvaarde set van principes en indicatoren voor duurzaamheidsverslaggeving. 
Dat zijn echter vernieuwingen, die geen houvast bieden voor de kern van het vraagstuk dat we in dit 
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boek aan de orde stellen: het respecteren van kwalitatieve geldwerkingen om te komen tot gezonde 
evenwichtige economie en een rechtvaardige geld- en werkverdeling. 

Weer even een mededeling van uw reisleider. De zwaarste etappe zit erop. U bent nu halverwege de 
survivaltocht. De tweede helft zal minder zwaar zijn.

3.5 Werkverhoudingen

3.5.1 Eigenaar, ondernemer, directeur

In de top van ondernemingen kunnen we drie rollen onderscheiden die in belangrijke mate het lot van 
de onderneming bepalen: a) eigenaar of aandeelhouder of investeerder, b) ondernemer of 
bestuurder en c) directeur.
Die rollen kunnen door verschillende mensen worden ingevuld, maar kunnen ook in combinatie 
voorkomen. Dat is echter niet om het even. De eigenaar die niet meewerkt in zijn onderneming 
ontvangt dividend en toucheert bij verkoop van al zijn aandelen c.q. het eigendom de 
opbrengstwaarde van de onderneming. Dit is een enkelvoudige en daarmee doorzichtige situatie. De 
ondernemer die met gelden van aandeelhouders risicodragend activiteiten ontplooit kan op 
verschillende manieren inkomen aan zijn inspanningen ontlenen. Bijvoorbeeld in de vorm van, of 
combinaties van: salaris, tantième, delen in de waardestijging van het ingezette kapitaal, delen in het 
dividend, opties. Voor de directeur geldt in de praktijk min of meer hetzelfde als voor zo’n 
ondernemer. Met dien verstande dat een directeur in feite een leidinggevend medewerker is in de 
onderneming. Een ondernemer behoeft dat formeel niet te zijn.
Vervult de ondernemer ook de rol van directeur, dan is er praktisch gesproken geen enkel verschil 
tussen medewerkers en de meewerkende ondernemer. Is die ondernemer tevens substantieel of 
zelfs volledig eigenaar van de onderneming, dan wordt de situatie aanmerkelijk gecompliceerder. 
Vanaf het moment, dat de wetgever toestaat dat het eigen vermogen van een organisatie tot het 
eigen privévermogen van een ondernemer/directeur-eigenaar wordt gerekend, grijpt de verwarring 
pas goed om zich heen. 
Met name in het kader van belastingen en sociale verzekeringen is dit onder omstandigheden 
desastreus. De ondernemer-directeur-eigenaar die na veel te hard werken toch nog failliet gaat, heeft 
amper recht op sociale verzekering, terwijl zijn medewerkers dat in ruime mate hebben. Jawel, hij kan 
zich apart verzekeren, maar dat gaat voorbij aan het issue. Bovendien, welke waardering blijkt hieruit 
voor het ondernemerschap? Voorts genieten de medewerkers de degelijke bescherming van de 
arbeidswetgeving. Scheiding van bedrijfsleiding en bedrijfsvermogen is maatschappelijk gezien 
langzamerhand noodzaak geworden. En hier helpt het toeval. Want zowel een onderzoek van het 
Nijenrode e.a.46 (2002) als ook een onderzoek van Panteia47 (2014) indiceert, dat als gevolg van 
bedrijfsoverdrachten en aanstelling van ‘managers van buiten de familiekring’ er (in ieder geval) in 
Nederland een ontwikkeling in die richting gaande is. Zie ook paragraaf 3.3.4. 

46 Zie de uitgave ‘Familiebedrijven – Feiten en cijfers’, van Nijenrode, Walgemoed en BDO Accountants & Adviseurs, 2002.
47 Zie het rapport van Pantheia ‘Bedrijfsoverdrachten – een overschat probleem?’, Zoetermeer, GJ/2014/C10899/0140 (2014).
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3.5.2 Functieverdeling en inkomensverdeling

Binnen arbeidsverhoudingen zit er venijn in de gangbare opvatting van het woord ‘functie’. In die 
opvatting domineert het aspect ‘werking’. Het objectmatige zo niet mechanistische klinkt in die 
opvatting duidelijk door: van de medewerker zelf wordt geabstraheerd. Dat abstraheren gebeurt 
volbewust, en wordt zelfs als een positieve kracht aangemerkt door de experts op het gebied van 
functietypering, -classificatie en -weging. Dat daarmee de personele functie  tevens principieel 
ongeschikt is, om eenzijdig als grondslag te dienen voor het verdelen van inkomens onder 
medewerkers -de subjecten- blijft allerwegen onvermeld. Die ongeschiktheid wordt verbloemend 
toegedekt door toepassing van (schimmige) vormen van ‘functieweging’ en inpassing van personele 
functies via referentiefuncties in een ‘functiegebouw’. De personele functie is natuurlijk wel geschikt 
als vertrekpunt voor de inkomensverdeling. Maar dan moeten ons inziens andere aspecten expliciet 
worden meegenomen, vooral de persoonlijke situatie van de medewerker. Dat dit nu niet meeweegt, 
is ronduit droevig en draagt allerminst bij aan persoonlijke interesse tussen medewerkers onderling. 
De schaduwzijde van de huidige werkwijze komt naar boven in de vorm van het demotie-vraagstuk, 
herijking van functieschalen aan de markt, neerwaartse salarisaanpassing bij het vorderen van de 
leeftijd, en uiteraard de complexe collectieve correctiemechanismen via belastingen en sociale 
regelingen. Onderwerpen die in de bedrijfspraktijk nauwelijks of niet bespreekbaar zijn. 

Een belangrijk winstpunt uit de afgelopen eeuw is dat gewoonlijk voorafgaand aan ieder jaar 
salarisafspraken worden gemaakt, waarvan de financiële gevolgen in jaarlijkse budgetbesprekingen 
worden meegenomen.
Daardoor ontstaat een werkbare scheiding tussen arbeidsprestatie enerzijds en arbeidsinkomen 
anderzijds. Voor gezonde verhoudingen in de samenleving is dit een essentieel punt. Helaas wordt 
daaraan op twee punten in toenemende mate afbreuk gedaan. Ten eerste wordt in de ‘rebound’ met 
het toekennen van bonussen toch weer een koppeling gelegd tussen arbeidsprestatie en 
arbeidsbeloning; een gegeven dat vooral vanuit de Anglo-Amerikaanse wereld de 
arbeidsverhoudingen in de rest van de financiële wereld corrumpeert. Ten tweede wordt vooral in 
facilitaire beroepen in toenemende mate gewerkt met zogenaamde nulcontracten, wat neerkomt op 
de terugkeer van de ‘dagloners’, de underdogs uit vervlogen tijden. Dit staat garant voor de terugkeer 
van schrijnende armoede en loonslavernij, waartegen ons inziens wettelijke maatregelen moeten 
worden genomen.48 In een rechtvaardige samenleving worden flexibele arbeidskrachten ingezet 
vanuit organisatorische eenheden, waarbij de flexwerknemers weliswaar op afroep inzetbaar zijn, 
maar wél vaste aanstellingen hebben met vaste salarisafspraken. Dit biedt hen georganiseerde 
zekerheid met betrekking tot hun inkomen en daar heeft iedereen recht op. Maar dan wel ‘monniken 
met gelijke kappen’ en tegen menswaardige arbeidsvoorwaarden, dus inclusief aankomst- en 
vertrektijd, werkplanning- en voorbereiding, wachttijden, pauzes, redelijke overwerk- en 
onkostenvergoeding, etc. In sommige branches wordt dit met voeten getreden, zoals bijvoorbeeld in 

48 Sommige beroepsgroepen ondervinden dit nu al aan den lijve, zoals bijvoorbeeld de tolken die moeten werken tegen ‘dumptarieven’. 
En ook de vele flexwerkers c.q. uitzendkrachten die niet meer aan een vaste baan kunnen komen. 
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de transportbranche. Dat levert schrijnende mensonterende situaties op. Het zijn brutale vormen van 
moderne slavernij49.

3.5.3 Over CAO’s en (top)inkomens

Dat er langdurige arbeidscontracten worden afgesloten is voor een sociaal gezonde samenleving 
essentieel. Maar het fenomeen, dat er collectief afspraken over inkomens van medewerkers worden 
gemaakt, waarbij vele medewerkers zelf in werkelijkheid niet ten tonele verschijnen, is op zichzelf niet 
alleen twijfelachtig en soms zelfs onrecht scheppend, maar heeft ook bedenkelijke bijverschijnselen. 
De levensomstandigheden van medewerkers kunnen onderling zeer verschillen. Worden er 
collectieve inkomensafspraken gemaakt, dan wordt voorbijgegaan aan het gegeven dat 
medewerkers die dezelfde werken en dezelfde producthoeveelheden voortbrengen toch heel 
verschillende inkomensbehoeften kunnen hebben. Met leeftijd wordt nog enigszins (zij het met 
weinig realiteitszin) rekening gehouden. Maar met gezinssamenstelling en -omstandigheden in het 
geheel niet. Dat zijn collectieve afspraken die aan de sociale werkelijkheid voorbijgaan. Via fiscale en 
sociale regelingen wordt gepoogd om met behulp van complexe correctiemechanismen de gevolgen 
daarvan te ondervangen. Onze belastingdienst wordt er helemaal dol van.

De verdeling van beschikbaar inkomen onder de medewerkers is een punt voor de direct 
betrokkenen, niet voor buitenstaanders. De inkomensverdeling confronteert het bedrijf met de eigen 
interne waarden.  Zolang we elkaar binnen onze organisaties via CAO’s en gedetailleerde functie- en 
salarisladders in ‘beloningsgebouwen’ opsluiten, en het beheer daarvan overlaten een onze 
strategische HR-managers, veroordelen we elkaar ook tot het denken in en werken met complexe 
correctiemechanismen, buiten onze organisaties om.

“Iedere beloning....is overdreven indien deze als overdreven wordt gevoeld door de rest van de 
werkgemeenschap. De maatstaf voor iedere salarisschaal is een interne maatstaf”, aldus De Geus50. Hij 
zegt dit naar aanleiding van het publieke commentaar op de grote verschillen in inkomen tussen de 
leidinggevende in de top van de onderneming en de overige medewerkers.
De koppeling van de soort werken met de hoogte van het inkomen roept geheel ongewenste 
manipulaties op van medewerkers onderling in organisaties. Daarbij worden zij meestal gedreven 
door het streven naar machts- en inkomensuitbreiding. Hun persoonlijke egoïsme wordt –doorgaans 
weinig zichtbaar- ingevoegd in een onpersoonlijk beloningssysteem. Tijdens de CAO-
onderhandelingen worden afspraken gemaakt welk deel van het ondernemingsinkomen aan de 
medewerkers wordt afgestaan. Zulke afspraken zijn van groot belang voor de sociale cohesie. Dat 
bepleiten we dan ook met nadruk. Dit proces remt ook de ondernemer in zijn eigen streven naar 
inkomens- en bezitsvermeerdering. De paradox is nu, dat juist het persoonlijk egocentrisch streven 
van medewerkers zich krachtiger manifesteert naarmate zij (hoger klimmend in de hiërarchie) dichter 

49 Zie drie artikelen in de Volkskrant van 15-07-2014: ‘De Ikea-route’ van NandaTroost, ‘Dit is gewoon moderne slavernij’ van Harmke 
van der Werf, en ‘Van 300 euro kan mijn gezin niet rondkomen’ van chauffeur Dragan.
50 Arie de Geus, zie zijn boek ‘De levende onderneming’, Scriptum / Management, Schiedam, 1997.
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de ondernemerspositie naderen. Hoe hoger in de organisatie, hoe hoger het salaris. Dat lijkt logisch, 
maar dat is het sociaal gezien allerminst.

Inkomens en inkomensontwikkeling is voor de individuele medewerker vaak een spannend 
onderwerp. Voor de verschillen tussen de diverse sectoren in de samenleving is een ontnuchterend 
onderwerp. De volgende grafiek spreekt voor zichzelf. Banken en financiële dienstverlening toornen 
uit boven alle andere sectoren. Gelet op de rol van de financiële sector in het ontstaan van de crisis 
kunnen we onze wenkbrauwen fronsen en onze tenen krommen tijdens het volgen van de lijnen in de 
grafiek.
Uit de grafiek blijkt dat financiële sector blijkbaar zelf goed garen spint bij de crisis: zij zijn 
onverminderd de grootste stijgers Uit het SOMO-rapport51 2012: “In 1987 verdiende een gemiddelde 
werknemer in het bankwezen 17,7 euro per uur tegenover 15,1 euro voor de gemiddelde Nederlandse 
werknemer, een verschil van 17,2%. In 2011 is dit verschil opgelopen tot 81,4%: een gemiddelde 
bankmedewerker verdiende 55,7 euro per uur tegenover 30,7 euro voor de gemiddelde werknemer..” 
Daar worden we toch even stil van…

51 Rens van Tilburg, zie het SOMO-rapport uit 2012 getiteld “Het Financiële Overgewicht van Nederland”.
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Topmensen zijn ook toppers in het vullen van de eigen portemonnee. En dat is al jaren zo. We doen 
een willekeurige greep. In 1998 stegen de salarisinkomens van ondergeschikten gemiddeld met 3%. De 
inkomens van de topdertig grootverdienende bestuurders steeg met 35%. Dat is bijna 12 maal zoveel, 
terwijl de hoogte van de inkomens van bestuurders vaak toch al heel ver afstaat van die van hun 
ondergeschikten. Bij zestig aan de beurs genoteerde ondernemingen ontvingen de bestuurders meer 
dan een miljoen gulden per jaar, opties, bonussen en eventuele andere emolumenten niet 
meegerekend. Het Parool spreekt naar aanleiding daarvan op 25-8-1999 over onzedelijke 
verhoudingen. De genoemde discrepantie in salarisstijging is geen incident, maar een trend. 
Onderzoek van de Volkskrant toont aan dat Nederlandse managers in 1999 13% salarisstijging noteren, 
ofwel viermaal zoveel als de gemiddelde medewerker. In de topdertig van de grootverdieners steeg 
het salaris met ruim 25%! Dit ondanks de afspraken die de vakbonden hebben gemaakt met de 
werkgever-organisaties VNO-NCW. Hierbij zij opgemerkt dat er geen direct verband blijkt te bestaan 
tussen salarisstijgingen van toplieden en de winststijgingen of prestaties van hun ondernemingen, de 
opties uiteraard hier niet inbegrepen. De Volkskrant constateert dat in 16 ondernemingen de 
salarissen van de top stijgen, terwijl de betreffende bedrijven geen fraaie resultaten boekten. Maar 
dan, eindelijk, gebeurt er wat. Met ingang van 2002 moet de beloning van topmanagers in het 
jaarverslag worden vermeld. Of dat echt zou helpen, viel nog te bezien.
Niet dus! Eerder het tegendeel. Jaarlijks verschijnen er sindsdien mooie overzichten over de 
inkomsten van topbestuurders. Zij zagen nu van elkaar, wat zoal de mogelijkheden waren qua 
basissalaris, bonus, optiewinst, aandelenwinst, pensioen en overige creatieve vondsten. Dat heeft 
helaas een opdrijvende werking gekregen, onder het motto dat de ‘trans-Atlantische beloningskloof’ 
nog moet worden gedicht…alsof dat eerder onmogelijk was. De trend zet ondertussen onbeschaamd 
gewoon door. De stijging van de gemiddelde beloning van bestuurders van de grote concerns in 
Nederland na 2002: in 2003 met gemiddeld 6%, in 2004 met 13% en in 2005 met 10%. Het NRC in 2006: 
“Stop de groeiende ongelijkheid”, want de groei is gemiddeld wederom 10%. Maar dan treedt blijkbaar 
een kentering in: de beloning van topbestuurders is in 2011 op een structureel lager niveau aanbeland. 
Het gemiddelde inkomen daalde tussen 2007 en 2011 met 23 % naar ruim € 1 miljoen. Nog steeds niet 
echt weinig dus. De contracten van nieuwe bestuurders zijn ‘soberder’ geworden en ook de 
directeuren van financiële instellingen krijgen minder salaris dan voorheen. Dat blijkt uit de jaarlijkse 
onderzoeken van de Volkskrant naar de salarissen van 117 bedrijven over de periode 2007-2011. 
Gedurende drie van de vier jaren zijn de inkomens gedaald. In 2011 daalde het inkomen van 
bestuurders met gemiddeld 5 %. Op 2 april 2011 komt diezelfde krant met een boeiend artikel “Groot 
gat slecht voor motivatie”, waarin de ‘grote loonkloof tussen bestuurder en werknemer’ expliciet 
wordt gemaakt. Dat raakt een kernpunt: er is gewoon geen oorzakelijk en rationeel verband tussen 
ondernemingsprestatie en bestuurdersinkomen. Hoe groter de mond, hoe meer er nodig is om die te 
vullen, zo lijkt het. Maar de maatschappelijke verontwaardiging over het grote graaien begint te 
werken…of dat uiteindelijk leidt tot een neerwaartse trend is maar zeer de vraag.
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Bedrijf in 2010
Beloning topman gedeeld door 

gemiddeld salaris 
medewerkers

Gemiddeld salaris van 
de medewerkers

KPN 131 60.614
Unilever 114 33.933
Fugro 94 53.789
Akzo-Nobel 93 53.597
Ahold 78 33.370
ArcelorMittal 77 22.811
Shell 72 108.605
Heineken 67 40.773
Philips 57 50.151
DSM 54 71.471

Twee toplieden spanden in 2013 de kroon. De topman van uitzendorganisatie Randstad verdiende in 
2013 € 10,2 miljoen, ofwel 172 keer het loon van de gemiddelde Randstad-medewerker. En de topman 
van Unilever kwam zelfs tot 212 maal het Unilever-gemiddelde (daarbij aangetekend dat binnen 
Unilever het effect van de lage lonen elders in de wereld meeweegt).  In 2014 stijgt het gemiddelde 
topinkomen met 36,6%, zo vermeldt het informatieve overzicht in de Volkskrant van 24 maart 2015.
Naar een vrije variant op een oud gezegde: Als ‘t geld aan de (top)man komt, is het graaien nabij.
Tja…hoe leg je dat aan je kinderen uit!? 

3.5.4 Werkgelegenheid

Een zorgenkind van de werkgelegenheid is het zogenaamde ‘onbenut arbeidsaanbod’ in de 
werkloosheid. Werkloosheid is een merkwaardig verschijnsel. In 1980 waren er in Nederland 200.000 
werklozen en vier jaren later (1984) ruim 630.000. Steden zoals Enschede en Tilburg vrezen in die tijd 
voor algehele verpaupering vanwege substantieel verlies van werkgelegenheid en Rotterdam spreekt 
zelfs over een ramp. Maar dan daalt eind 1991 dat cijfer tot zo’n 330.000. Vervolgens schiet in 1992-
1993 het werkloosheidscijfer in een ongekend tempo weer omhoog naar meer dan 500.000. 
Uiteindelijk besluit de politiek definities rondom werkloosheid en arbeidsongeschiktheid aan te 
passen, wat natuurlijk dit probleem niet oplost. Nadien noteren we in september 1999 nog 212.000 
aan geregistreerde werkloosheid. Het kan verkeren. Onderstaande grafiek toont het 
werkloosheidscijfer volgens het UWV over de periode 2003-2014.

Toch doet Nederland het in de crisistijd (nog) relatief goed op banengebied en behoort tot de beste 
jongetjes van de EU-klas. Maar wat zegt dat? In 2012 kwamen er elke maand gemiddeld 10.000 
werklozen bij. Vooral in de bouwsector. Ook de overheid draagt stevig bij; in een jaar tijd is in de zorg, 
cultuur en welzijn het aantal werklozen met 29% gestegen en in het onderwijs met 24%. In de maand 
december 2012 is volgens het CBS de werkloosheid in Nederland verder opgelopen naar 7,2% van de 
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beroepsbevolking, totaal 571.000. Dat is een geflatteerd cijfer, want door definities blijven ‘verborgen’ 
werklozen buiten beeld, zoals de zzp-ers langdurig zonder opdracht, de werklozen in de bijstand, de 
Wajong, de WIA, mensen die in een 'project' gestopt worden met behoud van uitkering etc. Let wel: 
anno 2014 hebben we volgens het Sociaal Cultureel Planbureau ruim 800.000 zzp-ers (waarvan 15% 
rond de armoedegrens leeft). En u weet: de massale uittocht uit het arbeidsproces van de naoorlogse 
geboortegolf is op gang gekomen, enigszins gedempt door de effecten van het langer doorwerken.

De eurocrisis heeft de arbeidsmarkten in de eurolanden bereikt, ook in Nederland. In alle eurolanden 
is in 2012 het werkloosheidscijfers opgelopen, totaal naar 18,3 miljoen mensen ofwel 11,3% van de 
beroepsbevolking. Wereldwijd stijgt het gemeten aantal werklozen voor het eerst boven de 200 
miljoen (voor zoverdat überhaupt meetbaar is).

Volgens veel economen is economische groei het beste middel tegen werkloosheid. Maar groei van 
economie betekent niet altijd een garantie voor meer werk, zo blijkt in 1995 uit meldingen van het 
CBS. Maar ook blijkt uit die meldingen dat het aantal uitkeringen kan stijgen terwijl het aantal 
werklozen daalt. En toch best merkwaardig dat in augustus 2000 het welvarende Nederland uit het 
Europees Sociaal Fonds ruim 3,5 miljard gulden krijgt om de werkloosheid te bestrijden… 

Nu volgt een kernpunt voor ons betoog. Het vraagstuk van de werkgelegenheid wordt vrijwel steeds 
ingevuld vanuit de vraag: hoe helpen we iemand aan een baan? Die invulling is misleidend. Want wie 
creatief in de samenleving om zich heen kijkt ziet de overdaad aan zinvolle werkgelegenheid. Maar die 
kan helaas niet tegen betaling worden verricht, omdat betrokken opdrachtgevers het geld daartoe 
ontbreekt. Er is gewoon werk zat! Dan kan men dus niet spreken over ‘werkloosheid’. Werklozen 
zoeken primair een bestaansinkomen en zijn secundair graag bereid om daarvoor te werken. 
Bovendien is Nederland een welvarend en rijk land, dus echt geldgebrek is er ook niet. De hamvraag 
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zou dus moeten zijn: hoe komen we tot een geldverdeling waarbij iedere arbeidsgeschikte een 
betaalde baan kan hebben. 
Ook Jeroen van der Veer52 wijst recent op de noodzaak dat er meer besteedbaar geld komt onder de 
mensen: “Ik denk dat het aan de onderkant van het loongebouw enorm helpt als mensen die zich 
inspannen om meer te verdienen ook werkelijk netto meer overhouden. Het is schokkend te zien hoeveel 
extra iemand moet verdienen om boven een uitkering, inclusief alle toeslagen, uit te komen.”

Zoals we aan het eind van paragraaf 3.1.3 al constateerden: 

Het echte probleem is dan ook het vraagstuk van de geldverdeling en níet het vraagstuk van de 
werkloosheid of werkverdeling. Hoe krijgen we de gelden op het juiste moment op de juiste plekken 
dus bij het werk dat gedaan moet worden? Wie de werkloosheid serieus wil aanpakken, moet de 
geldverdeling structureel saneren. We moeten echt ophouden met te spreken over het vraagstuk 
van de werkgelegenheid!

Begint dat bij te hoge beloning van topbestuurders? Bij de samengepakte gelden in financiële 
stuwmeren? Bij (te) grote beleggers? Bij de kleine groep van puisant rijken inclusief de 
multimiljardairs? Nee, de diepere oorzaken gaan ons inziens schuil in de krochten van onze ingesleten 
ideeën, opvattingen en gewoonten, met daarboven op als bovenbouw een wereldwijd netwerk van 
financiële instrumenten, technieken en systemen. Een soort infrastructuur die ervoor zorgt dat geld 
uiteindelijk naar de elite stroomt. Die molensteen moeten we boven water halen. En dat vereist een 
herijking van de fundamenten waarop ons financieel- en economisch handelen is opgetrokken.  Alleen 
via herijking komen we tot een duurzaam rechtvaardiger en gezonder inkomens- en 
vermogensverdeling! 

3.5.5 Kinderarbeid

Kinderarbeid was vroeger heel normaal, ook in Nederland. Maar de tijden zijn bij ons door de 
industrialisatie, automatisering en sociale wetgeving ingrijpend veranderd. In de arme gebieden moet 
deze verbeterslag nog worden doorgemaakt. Overigens, ook in Zuid-Italië werkten in 1989 –het jaar 
waarin de Verenigde Naties het Verdrag voor de Rechten van het Kind hebben aangenomen- nog zo’n 
300.000 kinderen in allerlei kleine ondernemingen.

Veel (ook kleine) kinderen werken thuis mee op het land en in de groentetuin, voor hun dagelijkse 
kost. Ouders in arme landen hebben vaak gewoon geen keus, en ‘verhuren’ of ‘verkopen’ hun kind 
aan bedrijfseigenaren, rijken, etc.. Schrijnende armoede is de belangrijkste oorzaak van kinderarbeid.

Over hoeveel kinderen het nu eigenlijk gaat, is niet duidelijk. In 2000 spreekt de International Labour 
Organisation (ILO) over 250 miljoen kinderen die worden uitgebuit. Over 2012 rapporteren zij een 

52 Zie het interview met (oud –topman van Shell) Jeroen van der Veer ‘Wereld uit het lood’ van Rob de Lange en Pieter Couwenbergh in 
het Financieele Dagblad van 20-12-2014.
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daling tot 168 miljoen kinderen. Uit de initiatiefnota van Van Laar (Tweede Kamer juni 2014) komt 
onderstaand overzicht:

Het UNICEF rapporteert dat er in 2012 wereldwijd ca. 150 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar uit 
noodzaak elders werken voor inkomen of inkomensaanvulling. Het zijn noodgedwongen incomplete 
en dus te lage cijfers. Duidelijk is, dat het om heel veel kinderen gaat! Ruim tweederde daarvan woont 
in Azië. De helft is parttime ingezet. 
Dat ca. 5 % werkt onder abominabele omstandigheden in plantages, fabrieken, mijnen en bordelen, is 
schrijnend en onaanvaardbaar. Kinderarbeid is spotgoedkoop. Velen worden slecht behandeld, of 
werken op straat waar ze een onbeschermd en zwervend bestaan leiden. Hun gezondheid en 
ontwikkeling spelen gewoon geen rol.
Hoewel deze erkende wantoestand snel zou moeten worden gestopt en afgebouwd, kwam het 
onderwerp jarenlang nauwelijks of niet op de agenda van de conferentie van de Wereldhandels-
organisatie WTO. Want landen als India en Pakistan, waar kinderarbeid veel voorkomt, beschouwen 
de bezorgdheid van de rijke landen over kinderarbeid als verkapt protectionisme, aldus het Parool van 
24-11-1999. 

Onder de maatschappelijke druk vanuit onder meer UNICEF, NOVIB, AMNESTY, Cordaid, etc. zijn er 
weliswaar veranderingen teweeg gebracht, maar toch moet er nog heel veel gebeuren. 

Wie de kinderarbeid wil tegengaan, moet de daarvan de oorzaak aanpakken en dus de armoede 
bestrijden. En ook dat betekent: aanpassing van de geldverdeling!

3.6 De Overheid

3.6.1 Overheid en dienstverlening

Kijken we in de geschiedenis over langere tijd terug, dan verschijnt een curieuze paradox. Vroeger 
betaalden boeren en burgers aan gewapende mannen (‘armee’) voor onder meer de bescherming 
tegen struikrovers en rovende bendes door wie men onvrijwillig en regelmatig werd uitgeschud. 
Tegenwoordig wordt men onvrijwillig stelselmatig en door de overheid van zijn geld afgeholpen. In 
tegenstelling tot die vroegere tijden mogen we nu onze ‘rovers’ democratisch zelf kiezen. Toch best 
aardig van ze…
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De activiteiten van de overheid worden vooral bekostigd uit haar belastinginkomsten. De 
ontwikkeling tot ons huidige complexe belastingstelsel kent een eeuwenlange en soms bewogen 
historie. De ‘tiende’ of tiende penning werd ingevoerd in de 8e eeuw. Het bestond veelal uit lokale 
afdrachten in natura, en was voor een deel een vorm sociale premie (armenzorg) en voor een deel 
een soort afdracht aan de lokale kerk. In 2e helft van de middeleeuwen gingen dorpen en steden 
steeds meer over op vormen van accijns en omzetbelasting, terwijl incidenteel belasting werd 
opgeëist door graven en hertogen.  In 1543 introduceerde Maria van Hongarije de ‘tiende penning’ die 
onregelmatig als belasting werd geheven over inkomsten uit vermogen. In 1569 kwam Alva als 
nieuwe machthebber met de ‘tiende penning’ als omzetbelasting. Pas in 1805 werd landelijk het 
centrale belastingstelsel ingevoerd, in 1914 voor wat betreft de inkomstenbelastingen, in 1964 de 
loonbelasting en in 1969 de omzetbelaasting (BTW).
Maar inmiddels is onze belasting uitgegroeid tot een veelvoud van de tiende penning! Voor de wat 
hogere inkomens is dat verworden tot de ‘halve penning’. Ja zeker, er wordt veel door de overheid 
gedaan. Wellicht (veel) té veel. 

Niet elke dienst van de overheid aan haar burgers wordt echt verleend! Een aantal diensten wordt 
gewoon opgelegd. De burger wordt in een aantal opzichten behandeld als het oude vrouwtje. U weet 
wel: ze wordt naar de overkant van de straat gebracht, niet omdat ze dat wil, maar omdat (ook) zij 
toevallig aan de kant van de weg staat. Naar haar wil wordt niet gevraagd.. Of deze: door Karel de 
Grote werd het leerrecht aan kinderen gegeven om te leren of te studeren (zo nodig tegen de wil van 
de ouders in); maar nu dwingt de wet sinds het kabinet van Wim Kok c.s. de kinderen naar school te 
gaan. Dat is een leerplicht. Het oorspronkelijke leerrecht is een uitstekende zaak, maar de huidige 
leerdwang  allerminst. Maar wel een leerdwang die wij zelf betalen, nu via de omweg van de 
opgelegde inkomstenbelasting.

Zo vergaat het u als burger telkens weer: wat aanvankelijk als een recht werd bevochten ontpopt zich 
na verloop van tijd als dwingende plicht. Door het dwingend opgelegde belastingstelsel ontstaan er 
door de collectiviteit zeer grote stromen belastinggeld. En wettelijke dwang verbonden met heel veel 
geld blijft niet zonder nadelige gevolgen voor het welzijn van het sociale organisme. Een overheid die 
buiten haar ‘natuur-eigen’ kaders treedt, richt onvermijdelijk grote schade aan. 

Dat wordt mede mogelijk gemaakt door enerzijds een netwerk van informatiesystemen en anderzijds 
de ‘sterke arm’, als stok achter de politieke deur.

Hier volgen enkele voorbeelden.

Het militair-industrieel complex is geworteld in een belangenverstrengeling tussen machthebbers en 
ondernemers, met de overheid als opdrachtgever voor veelal zeer omvangrijke opdrachten. Militair 
materieel wordt wereldwijd tegen miljarden aan kosten vervaardigd en internationaal verhandeld. 
Een wereldwijde destructieve productie van megaproporties betaald met belastinggeld. Nederland 
staat hoog genoteerd op de lijst van landen die militair materieel produceren en verhandelen. Waar 
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mogelijk wordt verouderd materieel tijdig te gelde gemaakt en van de hand gedaan. Langs verborgen 
wegen duikt veelal verouderd materieel op in politiek instabiele gebieden, waar vroeg of laat een 
mensonterende oorlog uitbreekt. De kosten van zo’n oorlog zijn al onvoorstelbaar hoog. Kijk maar 
naar de grafiek in paragraaf 3.4.4 over de ontwikkeling van de staatsschuld van Amerika. Maar de 
herstelkosten en het persoonlijke leed zijn nog vele malen hoger. Dit laatste vergt vaak meerdere 
generaties. Denk aan Irak, Afghanistan, Syrië, Libië, Tsjetsjenië, Oekraïne, Servië, Kenia, Nigeria, 
Congo, Soedan, Darfoer, etc.  
Tegelijkertijd is het militaire apparaat plus de aanleverende bedrijven plus de complete productie van 
wapentuig en ander militair materieel een enorme bron van werkgelegenheid. Jazeker. Maar wel 
gericht op strijd en vernietiging!

Ook langs andere wegen kan de overheid met grote geldstromen ontwrichtend en verwoestend 
werken. We noemen voor wat betreft Nederland: 
1) De onvoorstelbare jaarlijkse geldstroom in de landbouwsubsidies waardoor arbeidsintensieve, 

milieuvriendelijke teeltmethoden weinig of geen kans wordt geboden; 
2) De wurgende greep van de overheid op onderwijs, wetenschap en kunst; 
3) De kwijnende gezondheidszorg en de ouderenzorg, met haar chronisch tekort aan (veelal 

zorgzame maar fors onderbetaalde) verplegers en verzorgers;
4) De intensief gesubsidieerde bouw van vele nieuwbouwwijken met als gevolg de onoplosbare 

dagelijkse fileproblemen en de milieuvervuiling als gevolg van het intensieve autoverkeer;
5) De ontregelde huizenmarkt door enerzijds hoog opgedreven grondprijzen (verkapte 

belastinginkomsten) en anderzijds de fiscale bevoordeling van eigen woningbezit door 
aftrekbaarheid van hypothecaire rente. Dat de overheid nu zelf enorme bedragen op 
grondwaarden moet afboeken, doet hier niets aan af.

De Nederlandse overheid heeft grote invloed op de grondprijs. Ze verdiende er –na aftrek van kosten 
voor bouwrijpmaken- de afgelopen jaren miljarden mee. Landbouwgrond werd tegen goedkope 
agrarische prijzen aangekocht en tegen forse prijzen verkocht voor (woning)bouwprojecten. Maar 
door de krediet- en schuldencrisis kwam daarin onverwacht een kentering. Onze overheden hebben 
tot 2014 minimaal € 4 miljard verloren op bouwgrond door uitstel of afstel van de bouwprojecten.  Een 
aantal gemeenten is er door in zware financiële problemen geraakt, en staat nu onder curatele van 
het Rijk. Daarmee is nog niet alle leed geleden. In Binnenlands Bestuur van 8-1-2014 lezen we: “Veel 
gemeenten wacht een onaangename verrassing. De verliezen op bouwgrond vallen hoger uit dan 
gedacht, doordat private partijen hun verlies afwentelen op gemeenten.” Dat zegt Hugo Priemus, 
emeritus hoogleraar Volkshuisvesting.

En wat te denken van de miljarden die telecombedrijven op gekunstelde ‘veilingen’ aan de overheid 
moeten betalen voor het recht om van bepaalde (zend)frekwenties gedurende een aantal jaren 
gebruik te mogen maken!? De 1e veiling in 1998, die van de GSM-frekwenties, leverde het rijk 1,84 
miljard gulden op (€ 830 miljoen). In 2000 volgde de UMTS-veiling met een spectaculaire opbrengst 
van € 2,7 miljard. Daarvoor moesten de telecom-aanbieders zich diep in de schulden steken, overigens 
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ook om hun 3G-netwerken te bouwen. Ca. 30% van alle leningen in 2000 verstrekt door de 
kapitaalmarkt ging naar de telecombedrijven. Enorme bedragen die welbeschouwd dus voor een deel 
doorstromen naar onze overheid en die uiteraard via de tarieven door ons allemaal weer moeten 
worden opgebracht. Dat terugverdienen begon pas in 2008 toen 3G een massaproduct werd. En 
inmiddels maken we volop gebruik van de 4G-netwerken. In 2010 was er nog een kleine LTE-veiling 
voor de nieuwe 4G mobiele netwerken; dat leverde slechts € 2,6 miljoen op. In oktober 2012 was er de 
frequentieveiling van nieuwe vergunningen voor snelle mobiele telefonie en snel mobiel internet. De 
belangstelling voor de veiling viel echter tegen, want er hadden zich maar vijf partijen ingeschreven. 
Toch heeft die veiling voor de overheid € 3,8 miljard euro opgebracht en dat kwam onze overheid zeer 
goed uit  voor het oplossen van haar begrotingsproblemen. Een lucratieve wire-belasting. Het oude 
pachtrecht duikt hier op in een nieuwe gestalte, dit keer gericht op de digitale wereld.
Deze ‘profijtelijke’ veilingnoviteit zal ongetwijfeld navolging kunnen krijgen voor andere te verdelen 
‘rechten’, zoals: kabelrechten, tolrechten, loterij- en kansspelrechten, vestigingsrechten (denk aan 
tankstations en de horeca), etc. 

3.6.2 Subsidiestromen

De overheid subsidieert op wettelijke, vooraf bepaalde normen, vaak met ‘plafonds’. Zij hanteert 
daarbij gelijke berechtiging: wie aan de normen voldoet heeft recht op subsidie. De overheid kan de 
subsidie terugeisen wanneer achteraf blijkt, dat a) toch niet aan de normen werd voldaan, of b) dat de 
gelden niet voor de bestemde doeleinden werden aangewend. De overheid heeft idealiter zelf geen 
direct baat bij de subsidieverstrekking, maar door middel van subsidies oefent de politiek wel 
sturende invloed uit en heeft dus politieke baat bij het geven van subsidies. En natuurlijk is er het 
belang van de ‘genereuze’ politicus om opnieuw gekozen te worden. Politiek is best een moeilijk vak.

Landbouwsusbsidies
In Nieuwsuur van 2-1-2013 lezen we: “Met € 55 miljard is het gemeenschappelijke landbouwbeleid goed 
voor 42 procent van het EU-budget. Het is het grootste landbouwhulpprogramma ter wereld. Veel 
landen vinden de kosten veel te hoog en bovendien leidt het tot ondermijning van een eerlijke 
wereldhandel in landbouwproducten.” Die subsidie is als directe inkomenssteun bestemd voor de EU-
boeren. Hoewel het systeem enige tijd goed werkte, zorgt het voor steeds meer problemen. Voor de 
enorme productie van de landbouw zijn overal in Europa natuurgebieden opgeofferd. Voor de 
Nederlandse natuur is de verdeling van de landbouwgelden desastreus. Er wordt vooral geïnvesteerd 
in verdere verhoging van  de productie per hectare. Dit betekent verarming (en het verdwijnen) van 
de van oorsprong aanwezige bijbehorende natuurwaarden, maar is ook van grote invloed door 
aantasting van het milieu. Aldus de website van de Vereniging voor Natuurmonumenten.
“De landbouw is waarschijnlijk de meest beschermde sector in de geïndustrialiseerde wereld. Aan 
directe subsidies verstrekten de 29 landen van de OESO in 1998 maar liefst 420 miljard dollar aan hun 
boeren, de agro-industrie en de –handel. Consumenten legden er indirect nog eens 210 miljard dollar bij 
door hogere prijzen te betalen dan de wereldmarktprijzen vanwege heffingen op ingevoerde 
landbouwproducten. Bijna 10% van de totale wereldhandel gaat daarmee alleen al aan subsidies naar de 
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boeren uit het rijke Noorden.”, zo schrijft het Parool op 24-11-1999. Dit is wat gedateerd, maar aan de 
strekking van dit beeld is in 2014 nog niet veel veranderd. Op 19-9-2012 rapporteert de OESO, dat de 
boeren in de 34 lidstaten in 2012 totaal 252 miljard dollar aan subsidies ontvingen. Dat is gelijk aan 19 % 
van hun totale inkomsten (in 2010 was dat 20 %). De helft van deze subsidies ziet de OESO als een 
verstoring van de markt. Iets dat eigenlijk geldt voor vele vormen van subsidiëring.
Nederland laat zich in dit subsidiespel niet onbetuigd. De Nederlandse sector akkerbouw, veeteelt, 
tuinbouw, en visserij draagt nog geen 3% bij aan ons nationale inkomen, terwijl ruim 3% van de 
beroepsbevolking in die sector werkzaam is. Een boer in de Europese Unie krijgt gemiddeld 22% van 
zijn inkomen uit landbouwsubsidies. Maar dat gemiddelde geeft een vertekend beeld. Ondanks de 
torenhoge subsidies is het gemiddelde inkomen in die sector lager dan het algemene gemiddelde 
inkomen. Volgens de Europese Rekenkamer krijgen de meeste boeren slechts kleine bedragen, maar 
een select groepje van 144 grondbezitters ontvangt meer dan € 1 miljoen per jaar. Het is politiek allang 
niet meer te verkopen, dat grote bedragen landbouwsubsidie toevloeien naar multinationals, 
voedingsmiddelenconcerns, intensieve telers, houders van megastallen en grootgrondbezitters, 
inclusief rijke vorstenhuizen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) stelt in een in 2013 gepubliceerd rapport dat het nu de tijd is om landbouwsubsidies te 
hervormen. Vergeefs: natuurlijk is Frankrijk –samen met een aantal andere landen- fel tegen, want zij 
krijgen nog steeds veruit de meeste landbouwsubsidie, in 2011 € 9,5 miljard van de € 43 miljard. Brussel 
krijgt het nog heel moeilijk! Zie de vele aan subsidie verslaafde boeren maar eens clean te krijgen met 
hun gemarginaliseerde inkomens en ingekneld in handelsketens die al decennia daarop zijn 
afgestemd. Daarbij komt nog het volgende. Ondanks de verregaande invloed en gevolgen daarvan 
hebben noch de parlementen van de individuele landen noch het Europarlement enige greep op het 
reilen en zeilen van de Wereldhandelsorganisatie, alwaar de internationale handelsafspraken worden 
gemaakt. Terwijl bovendien de behandeling van hun geschillen niet openbaar is. Een hoogst 
bedenkelijke situatie die al jaren voortduurt. Sterker: de Amerikanen pogen deze situatie te 
bestendigen door e.e.a. in de vorm van ‘Investor State Dispute Settlement’ regels (ISDS) te 
verankeren in vrijhandelsverdragen. In Europa is daartegen bezwaar gemaakt, vanwege onder meer 
de ondoorzichtigheid, het ontbreken van beroepsmogelijkheid, de (gebleken) mogelijkheid van 
misbruik.

De vraag dringt zich op in hoeverre de opeenvolging van crises in de agrarische sector uit de 
afgelopen decennia door de genoemde langdurige wanverhoudingen in de hand is gewerkt: BSE, 
mond- en klauwzeer, dioxine-kippen, mestoverschot, boterbergen, melkplassen, plofkippen, Q-
koorts, het H5N1-virus, de vogelgriep, etc.

Cultuursubsidies
Er zitten overduidelijk bedenkelijke kanten aan de subsidieverlening. Bovenal als de subsidie wordt 
verstrekt voor culturele doeleinden. In het economenblad ESB van het voorjaar 2012 concluderen Aris 
Graaff en Ernst Bos, dat kunstsubsidies geen topkunstenaars opleveren: “Subsidies helpen niet.” 
Ondanks de forse groei in uitgaven aan kunst en kunstenaars sinds de jaren zeventig, daalt volgens 
hen het aantal kunstenaars dat jaarlijks ‘doorbreekt’ aanhoudend, van zo’n 15 in de twintiger jaren van 
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de vorige eeuw naar slechts 2 van de verstreken jaren in deze eeuw. (Voor wat het waard is.) Terwijl 
bovendien deze uitkeringen niet worden ‘gedragen’ door een intrinsieke persoonlijke betrokkenheid 
van de geldgever(s). Want het is indirect afkomstig van de anonieme belastingbetalers. De werkelijke 
inkomenspositie van onze Nederlandse kunstenaars is ondoorzichtig. Zo konden we bijvoorbeeld het 
aantal kunstenaars, dat zichzelf financieel weet te bedruipen, niet achterhalen. Maar de inkomens- en 
vermogensverschillen zijn volgens Hans Onno van den Berg nergens zo groot als in de kunstwereld 
(klassieke- en popmuziek, literatuur en lectuur, beeldende kunst, toneel, etc.). Hij komt in zijn 
verrassende artikel53: ´Het grote graaien is ooit in de kunst begonnen´ met een reeks voorbeelden: “De 
succespiramide in de kunst kent dus een smalle maar zeer hoge top (de grootverdieners) en een enorme 
brede basis (duizenden beginners)”. Deze verschillen worden vergroot door het auteursrecht tot zelfs 
ver na de dood, bijvoorbeeld Elvis Presley en Michael Jackson, zie de website ‘Top earning dead 
celebreties’ van het welbekende Forbes.
Overigens moet hier worden opgemerkt, dat musea in de rol van conservator en tentoonsteller 
behoren tot de dienstverleners, en niet tot de categorie van culturele beroepsbeoefenaars. Maar dat 
terzijde.
Nog belangrijker: vanwege de normering is de overheidssubsidie principeel ongeschikt om te dienen 
als bron van inkomsten voor beoefenaars van cultuur. Omwille van de culturele vrijheid moet dat 
worden bekostigd met vrije en dus niet-genormeerde gelden. Culturele instellingen en mensen met 
culturele beroepen behoren principieel niet afhankelijk te zijn van onpersoonlijke maar toch 
normgebonden subsidiestromen. Hun inkomsten behoren te bestaan uit vrij ontvangen overschotten 
uit de samenleving, gegeven vanuit persoonlijke interesse, zonder tussenkomst van de overheid. 
Culturele slachtoffers van de genormeerde subsidiestromen zijn vooral de scholen en universiteiten. 
Zij kunnen vrijwel niet meer zonder overheidssteun. Wie zich dat realiseert, die ziet met droefheid toe, 
hoe dit omvangrijke deel van het culturele leven feitelijk van haar ontwikkelingsvrijheid is beroofd. Ze 
zitten in de sandwich van twee soorten subsidiegevers: enerzijds de normerende en regelgevende 
overheid en anderzijds het economisch belang van het bedrijfsleven. Van der Zwan typeerde in een 
interview heel treffend het subsidiegedrag van de overheid als ”..profileringsdrang en wispelturigheid 
van de politiek...”.

Medio 2007 komt de regering met een wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Volgens de 
Eerste Kamer zal:  “De subsidiesystematiek  meer recht doen aan het verscheiden karakter van het 
culturele leven en aan de verschillende vormen van artistieke uitingen binnen de culturele sector. Er 
wordt differentiatie aangebracht in de wijze van subsidieverstrekking aan verschillende soorten 
instellingen. Ook wordt in de organisatie en werkwijze van de Raad voor Cultuur een scherpere 
functionele scheiding aangebracht tussen beleids- en instellingsadvisering.” Dat is een politieke 
formulering voor: wij blijven gewoon aan het culturele roer, wij bepalen,  eerst direct en nu indirect! 
De invoering van die wet heeft het nodige in beweging gebracht, eens te meer omdat er per 2013 op 
de € 900 miljoen maar liefst € 200 miljoen moest worden bezuinigd. In het persbericht van 10-6-2011 
van de Rijksoverheid staat: “Volgens het kabinet moet de cultuursector minder afhankelijk worden van 

53 Hans Onno van den Berg, zie het artikel ´Het grote graaien is ooit in de kunst begonnen’ in Het Financieele Dagblad, 1-11-2014.
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overheidssubsidie.” Die boodschap had moeten zijn: de cultuursector moet volkomen onafhankelijk 
worden van de overheid. “Dat is niet gezond en het moet veranderen. Daarom is een cultuuromslag 
nodig. Subsidie is niet vanzelfsprekend, maar moet gebaseerd zijn op scherpere en beredeneerde keuzes” 
aldus de staatssecretaris. Maar we laten ons niet bij de neus nemen: de grootste cultuuromslag moet 
plaatsvinden tussen de oren van de politici zelf. Maar ach…er is ook een winstpunt. Sindsdien gaan de 
meeste instellingen op zoek naar andere financieringsvormen. Overal duiken gemixte financieringen 
op zoals crowd funding en co-creatie. 

Maar de nu eenzijdige subsidievermindering door de overheid moet gepaard gaan met een andere 
ingreep: de overheid moet het private schenken aan culturele instellingen financieel (weer) mogelijk 
én ook fiscaal aantrekkelijk maken. We doen in paragraaf 3.6.3 een concreet voorstel.

Onderwijssubsidies
62 Verontruste wetenschappers ondertekenden op 29-3-2000 het manifest ‘Naar een universitair 
reveil’54, waarmee zij protest aantekenen tegen de tendens van de verschoolsing, massificatie, 
bureaucratisering, verkokering, gepaard gaand met de dominantie van het marktdenken. Dit manifest 
is te vinden op o.a. de website van de Erasmus Universiteit  In het Financieele Dagblad van 5-8-2000 en 
16-9-2000 schetst Zijderveld, die het manifest mee ondertekende, enkele ontwikkelingen aan onze 
universiteiten. Hij spreekt over: stagnerende kennisproductie, jarenlange bezuinigingsrondes, 
verschoolsing en infantilisering (studeren verwordt tot leren, colleges verworden tot lessen, 
collegezalen verworden tot klaslokalen). Zijderveld: “Het erge van deze situatie is, dat niemand meer 
protesteert of mort. Het lijkt wel of alle betrokkenen zijn murw geslagen. De ambtenaren doen hun 
rekenwerk en leggen hun kille rekeningen bij de universiteiten. De bestuurders zitten met de handen in 
het haar en berekenen de tekorten door naar de afdelingen. Intussen hebben de meeste docenten-
onderzoekers het geloof in het kennisbolwerk universiteit verloren. Naar mijn mening heeft een 
zinderend cynisme zich van een groot deel van de universitaire gemeenschap meester gemaakt. De 
bestuurders en hun ambtenaren laten nog wel eens wat enthousiaste geluiden horen, maar de docenten-
onderzoekers zijn in vrijwel alle rangen moedeloos geworden.” Echte ontwikkelingsvrijheid is in de 
bestaande wijze van financieren met subsidies aan banden gelegd, met alle sluipende culturele 
verarming van dien. Zijderveld wijst erop, dat de huidige financieringsstructuur op de schop moet. En 
ook dat docenten-onderzoekers de grenzen van hun eigen discipline moeten doorbreken op de weg 
naar een gewenst academisch reveil. Zijn oproep heeft weinig geholpen. Inmiddels zijn Haagse politici 
druk in de weer om de wetenschapsagenda meer te laten bepalen door maatschappelijke partijen. 
Valorisatie noemt men dat: wetenschappelijk onderzoek moet maatschappelijk nut hebben. Maar 
juist dat gaat al snel ten koste van fundamenteel onderzoek en economisch niet-relevant onderzoek 
op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, geschiedenis of theologie. Vrijheid van wetenschappelijk 
onderzoek is net zo wezenlijk als vrijheid van godsdienst of vrijheid van meningsuiting. José van Dijck, 
de voozitter van de KNAW, noemt de huidige wijze van budgetverdeling zorgelijk: “Een kleine groep 
54 Vindplaats van dit manifest is: vawo.ruhosting.nl/postdocs/artikelen/Reveil.html.
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topwetenschappers krijgt het meeste geld, de rest heeft het nakijken.” Dat moet dus echt anders, maar 
het Ministerie OCW staat nog niet te trappelen om het internationaal geaccepteerde beurzensysteem 
fundamenteel te veranderen.

In de gezonde situatie is het onderwijs een dragende pijler onder onze cultuur. Gelukkig garandeert 
onze Grondwet in artikel 23 de vrijheid van onderwijs. De Grondwet doet dat echter met enkele 
kanttekeningen: “Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid..." en "...het 
onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid van hen die onderwijs geven, e.e.a. bij de wet te 
regelen." Bovendien: “De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te 
bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met in achtneming, voor zover het bijzonder 
onderwijs betreft, van de vrijheid van richting." En verder: "Bij die regeling wordt met name de vrijheid 
van het bijzonder onderwijs betreffende keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers 
geëerbiedigd." Maar in de dagelijkse schoolpraktijk is van vrijheid van onderwijs allang geen sprake 
meer. 

Met andere woorden: de grondwet ontneemt de vrijheid van te geven leerstof, van te hanteren 
leermethoden, leerplan e.d., dus van onderwijsinhoud, zolang dat onderwijs ten dele of geheel uit de 
openbare kas wordt bekostigd.  Het praktische gevolg is onvrijheid van onderwijsinhoud. De 
Grondwet wordt hier door de politieke en ambtelijke macht de facto met voeten 
getreden…straffeloos! Door het zware belastingregime zijn wij gewone burgers financieel niet meer 
in staat om ervoor te zorgen dat het onderwijs volledig onafhankelijk is van de openbare kas… We 
kunnen de school voor onze eigen kinderen niet gezamenlijk financieel onafhankelijk maken van de 
overheidssubsidies door middel van onze schenkingen. Daarmee is dit deel van de grondwet ronduit 
een farce geworden. 

Aan de ene kant klagen schooldirecties al lange tijd over de aanhoudende opeenvolging van 
wijzigingen in wetten en regels voor het onderwijs. Ze worden er dol van. Politici en ambtenaren 
menen van buitenaf de juiste besteding van belastinggeld te kunnen verzekeren middels steeds 
intensievere wet- en regelgeving. Bovendien worden grote gefuseerde onderwijsinstellingen intern 
steeds meer gerund als ware het ondernemingen die op hun ‘output’ zouden kunnen worden 
beoordeeld. Zozeer zelfs, dat de menselijke maat compleet zoek is55. Op 28-11-2008 schrijft de minister 
OCW een brief aan de Tweede Kamer met het voorstel om de menselijke maat weer terug te brengen 
door de invoering van een zogenaamde ‘fusietoets’. Volgens de minister is “schaalvergroting in het 
onderwijs te ver doorgeschoten.” En in november 2014 vinden drie grote oppositiepartijen de 
onderwijsinspectie veel te bemoeizuchtig en dat “de leraar weer aan de macht moet komen”.56 Als dat 
maar niet de aanzet wordt van een nieuwe golf van overheidsbemoeienis. De kans daarop lijkt 
beperkt, want de onderwijsinspectie verzet zich tegen de gewenste beperkingen. En de invloed van 
de vierde macht57 is berucht.

55 Telegraaf van 14-3-2001
56 Volkskrant van 6-11-2014
57 In de Trias Politica onderkent Montesquieu de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht. Daarnaast is er een vierde 
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Aan de andere kant worden leerlingen in toenemende mate geconfronteerd met een ‘objectieve’ 
eindexamenterreur van centraal samengestelde kwaliteitstoetsen (CITO). Die toets werd enkele 
decennia geleden voor leerkrachten ingevoerd als hulpmiddel bij de schoolkeuze voor de kinderen, 
maar is inmiddels doel geworden en heeft het schoolkeuzeadvies van de leerkracht van haar plaats 
verdrongen: de score is in de praktijk vrijwel bepalend geworden. Tot overmaat worden scholen aan 
de hand daarvan publiekelijk beoordeeld over bereikte diplomaresultaten. Maar wie stelt er nog 
vragen bij de ideële en menskundige bedenkelijkheid daarvan? Wie doorziet dat goedbedoelde 
ideologie hier ver buiten haar vruchtbare oevers treedt? Het ideaal van de gelijkheid behoort thuis in 
de rechtsverhoudingen. Niet in de opvoeding en cultuur, want mensen zijn als individu –ieder met zijn 
eigen talenten- allemaal anders! En van gelijke kansen zal nooit sprake zijn, want iedere mens start zijn 
leven in zijn eigen unieke (gezins)context en met zijn eigen unieke kwaliteiten en talenten. Het hele 
schoolwezen inclusief de schooljeugd betaalt al decennia –meestal onbewust- de hoge tol voor dit 
goedbedoelde maar faliekant onjuist ideologisch uitgangspunt.
De culturele vrijheid komt tussen deze politieke en economische dynamieken steeds verder onder 
druk te staan. Sommige politici menen dit probleemgebied weg te kunnen nemen door ouders het 
grondwettelijke recht te ontnemen om scholen op te richten (resp. schoolbesturen de zeggenschap 
binnen de school te ontnemen) en scholen in een concessiestelsel bij schoolmanagers onder te 
brengen. Wordt die stap gezet, dan overwint het gelijkheidsstreven definitief (spreiding van kennis, 
geld en macht) en sterft tegelijk onze culturele vrijheid van  onderwijs! Dat is dus wel ’n dingetje…

3.6.3 Schenkingen overbelast – een indringende oproep!

Los van de vraag of directe belastingen als verschijnsel rechtmatig kunnen worden genoemd, steekt 
er een structurele onrechtvaardigheid in de huidige methode van bepaling van de 
inkomstenbelasting. Want schenkingen gedaan aan instellingen en organisaties die inmiddels voor 
hun voortbestaan zijn aangewezen op overheidssubsidies, worden niet rechtstreeks aftrekbaar 
gesteld van de verschuldigde inkomstenbelasting. Men mag ze slechts aftrekken van het inkomen 
waarover de belasting wordt geheven. Dat betekent feitelijk –voor een gedeelte- dubbele 
belastingheffing. Omdat dergelijke schenkingen directe daling tot gevolg hebben van de behoefte 
aan overheidssubsidies, dienen dergelijke schenkingen in z’n geheel van de verschuldigde 
inkomstenbelasting te worden afgetrokken! Want uit die belasting wordt immers de subsidie betaald. 
Nu wordt de gulle gever voor dit soort giften extra ‘gestraft’. Hier missen we ‘the decency and dignity 
of law’, zoals Hans Gribnau58 dat noemt. Directe aftrekbaarheid van deze schenkingen van de 
inkomstenbelasting heeft echter tot gevolg, dat die geldstromen zich zullen onttrekken aan de 
directe partijpolitieke controle. Helaas is dat voldoende reden om te verwachten dat die eerlijker en 
gezonder methode voorlopig niet zal worden toegepast. De overheid blijkt hier geen neutrale of 

macht die een grote invloed op en rol heeft in het proces van de politieke besluitvorming: de ambtenaren. De media vormen de vijfde 
macht.
58 Hans Gribnau, zie ‘The Dignity of Law: Fundamental Legal Principles Versus Legislative Instrumentalism’, in M. de Visser & W. 
Witteveen (eds.), The Jurisprudence of Aharon Barak: Views from Europe, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2011, pp. 147-162.
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waardevrije partij te zijn! Als voorbeeld noemen we hier de schenkingen gedaan aan scholen. Dat 
komt (nog) vaker voor dan menigeen vermoedt. Vooral aan de bijzondere scholen geven veel ouders 
en grootouders regelmatig extra gelden, naast het gebruikelijke schoolgeld. 

De hier voorgestelde aftrek van de belasting in plaats van de gebruikelijke aftrek van de inkomsten voor 
belastingheffing is een belangwekkend breekijzer om onze culturele instellingen, ons geestesleven, te 
bevrijden uit de financiële ketens van de overheid! Daarom is dit voorstel tevens een dringende 
oproep aan iedereen om zich hier sterk voor te maken….!

3.7 Juridische punten

Weer even een tussentijds bericht van uw reisleider. We zijn nu aangeland op driekwart van onze 
survivaltocht. Nog even volhouden. 

3.7.1 Grenzeloze kredietverlening

Het gaat nogal eens mis met de kredietverstrekking door de banken. We doen een greep uit een 
lange reeks van voorbeelden. 

In Japan heeft de kredietverlening het gehele bankwezen ontwricht. In de Volkskrant van 9-8-1999 
lezen we, dat de problemen ontstonden aan het eind van de jaren tachtig. De enorme economische 
groei werd in Japan vrijwel uitsluitend gefinancierd met geleend geld, waarbij de banken weinig 
kritisch waren bij de kredietverlening. De rente was extreem laag en de onroerend goed prijzen 
piekten. Toen de economie in elkaar zakte kwamen de Japanse banken in de moeilijkheden, omdat 
veel krediet in feite ongedekt bleek en door de bedrijven niet kon worden terugbetaald. Die banken 
beten niet door de zure appels heen en lieten de situatie voortbestaan. Men spreekt hier beeldend 
over zombiebanken: ‘levende doden’ die eigenlijk failliet zijn. De zeventien grootste Japanse banken 
hadden gezamenlijk ruim 800 miljard gulden aan oninbare leningen uitstaan. Japanners zijn stevige 
spaarders, waardoor de binnenlandse economie stagneerde en Japanse bedrijven alsnog failliet 
gingen. Op 23-3-2001 meldt het Parool: ”Economie van Japan in angstwekkende vicieuze cirkel.” De 
Japanse minister van Financiën meende zelfs openlijk dat de Japanse economie op instorten stond. 
Maar dat heeft tot op heden (2014) gelukkig nog niet plaatsgevonden.

In paragraaf 3.4 kwamen de ‘rommelhypotheken’ aan de orde. Op grote schaal werden in Amerika te 
hoge hypotheken verstrekt. Toen steeds meer huiseigenaren op straat werden gezet en hun huizen 
gedwongen werden verkocht, zakte in 2007 de huizenmarkt in elkaar. Met als direct gevolg meer dan 
een miljoen huisuitzettingen. Vele American dreams gingen in één klap teloor. Hele 
hypothekenportefeuilles werden oninbaar, wat in 2008 uitmondde in de hypothekencrisis en zelfs in 
een mondiale banken(krediet)crisis. 
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Ook in Nederland is een grote onroerend goed ‘bubbel’ onderkend, zowel bij particulieren als bij 
bedrijven. Door de eurocrisis stagneert de economie en moet de Nederlandse regering fors 
bezuinigen. Dat gaat niet alleen gepaard met stijgende werkloosheid, maar ook met vertraging en 
stopzetting van investeringen, ook in bouwprojecten. Bovendien heeft de overheid op aandringen 
van de EC ingegrepen in de fiscale aftrekbaarheid van hypotheekrente. De bouw en de woningmarkt 
zijn vrijwel stilgevallen. De huizenprijzen dalen, waardoor voor de banken de hypothecaire dekking 
van verstrekte particuliere hypotheken afneemt –dat proces is op enkele gemeenten na nog steeds 
gaande– hoewel de prijsdaling vermoedelijk zo langzamerhand de bodem heeft bereikt. Een ander 
deel van de onroerend goed bubbel is ontstaan door onbeheerste bouwdrift van 
projectontwikkelaars, gesteund door beleggingsfondsen die in 2003 uit de aandelen gingen en hun 
toevlucht zochten in het ‘zo veilige’ onroerend goed. Nederland kampt nu met een overdaad aan 
kantoor- en bedrijfspanden, terwijl de vraag naar dat soort panden steeds verder afneemt. Beleggers 
wacht dus een forse afschrijving op deze investeringen.  
Illustratief voor het onderwerp van deze paragraaf is het feit dat de wet aan de banken heeft 
toegestaan hun zekerhedenboekje bij kredietverstrekkingen ver te buiten te gaan. Zulke wettelijke 
ruimte verziekt op den duur het sociale organisme. In zijn boek ´Failliet op krediet´ illustreert Pieter 
Lakeman dat kleurrijk. In dat boek geeft hij een analyse van de faillissementsgolf in 1980-1984 en de rol 
van de banken daarin. Hij wijst op het probleem, dat in de gangbare werkwijze de grenzen voor de 
kredietverstrekking niet goed zijn aan te geven. Dat probleem is tegenwoordig wel met veel 
regelgeving en de Baselakkoorden danig ingeperkt, maar ons inziens niet wezenlijk opgelost.

In paragraaf 3.3.3 schreven we al over omvangrijke schuldsaneringen. Het zogenaamde consumptief 
krediet, zoals de persoonlijke leningen, vormt in Nederland eveneens een punt van zorg. In 15 jaar tijd 
is het totaal uitstaand bedrag meer dan verdubbeld! Per eind 1998 hebben alle Nederlanders 
gezamenlijk ruim 27,8 miljard gulden (€ 12,6) aan consumptief krediet opgenomen. Begin 2014 is dat 
opgelopen tot 
€ 30 miljard (43% roodstand en 48% persoonlijk krediet). De gevestigde kredietverschaffers deden in 
deze aanwas lustig mee, gelet op de onderlinge concurrentie en de vele -soms agressieve- 
reclamecampagnes. Regelmatig vertelden zij elkaar op congressen dat deze ontwikkeling zou moeten 
worden omgebogen... maar vergeefs.  Beter weten is niet hetzelfde als beter doen…

De centrale banken beseften al langer dat de situatie rond kredietverlening moest veranderen, 
internationaal. Zo waren er al de zogenaamde Baselakkoorden: een set van afspraken tussen alle 
centrale banken over de garantie die elke bank moet kunnen geven dat zij aan haar verplichtingen kan 
voldoen (Basel-I in 1988 en Basel-II in 2007). Er was een kredietcrisis nodig om de ‘krediet-touwtjes’ 
nog strakker aan te trekken in het Basel-III akkoord.
Die reglementen hebben echter ook geleid tot een hindernis voor de kredietverlening aan startende 
ondernemingen. Deze ‘start-ups’ zijn daardoor overgeleverd aan investeerders die met hun 
kapitaalverstrekking het (mede) eigendom van de jonge onderneming toeëigenen. Zo gezegd…van 
de regen in de drup. Ze nemen nu hun toevlucht tot de moeilijk te controleren corwd funding.
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3.7.2 Intellectueel eigendomsrecht

De financiële waarde van immateriële activa kan worden beschermd onder het intellectueel 
eigendomsrecht. Dit berust op het recht op de resutaten van geestelijke arbeid. In de 80-er jaren 
sprak men nog over ‘voortbrengselen van de geest’. En onze wetgever heeft nog steeds een 
voorkeur voor die aanduiding59. De term ‘geest’ is in veel financiële richtlijnen maskerend vervangen 
door ‘immateriële activa’.  Alsof daarmee het achterliggende issue zou zijn opgelost. Men spreekt nu 
veelal over ‘intellectueel eigendom’ naar het Engelse voorbeeld: intellectual property. Terwijl 
‘geestelijk eigendom’ meer voor de hand ligt, naar het (nabije) Duitse voorbeeld: geistiges Eigentum. 
We leven in een tijd waarin velen in hun leven de geest niet als realiteit waarnemen en/of erkennen. 
Onder wetenschappers is het mainstream om de werkelijkheid van de geest openlijk te ontkennen, 
het bestaan van de geest valt immers wetenschappelijk niet te bewijzen. En de media volgen deze 
trend op enthousiaste wijze. De meeste mensen hebben nauwelijks enig begrip wat onder een geest 
moet worden verstaan. Het verschil tussen een ziel en een geest is bovendien voor velen onbekend 
en wordt al snel afgedaan als een kwestie van semantiek. Ons inziens volkomen ten onrechte, gelet 
op bijvoorbeeld enkele publicaties van de arts Walther Bühler60. In paragraaf 4.9.8 en 4.9.9 besteden 
we hier meer aandacht aan. Toch jammer dat richtlijnen niet meer spreken over het gebruik van zo’n 
‘geest-rubriek’. Hier is nog een ontwikkelings(herstel)weg te gaan.

In het navolgende gaan we nader in op een specifiek waarderingsvraagstuk, omdat dat voor de 
verdere uitwerking in dit boek van belang is. Inhoudelijk merken we hier het volgende op. Heeft 
bijvoorbeeld een uitgever de auteursrechten van een aantal originelen verworven, dan kunnen die 
originelen of manuscripten niet zinvol als een voorraad objecten, noch als een voorraad vergunningen 
worden beschouwd. Wel echter als een voorraad immateriële activa (voortbrengselen van de geest), 
een voorraad cultuurgoederen. Die voorraad heeft immers cultuurhistorische waarde, die in de loop 
der jaren de neiging heeft steeds hoger op te lopen. Dit in tegenstelling tot de voorraad objecten 
(grondstoffen en gebruiksgoederen), die in de loop der jaren steeds meer in waarde neigen te dalen. 
In de bedragen die momenteel worden betaald voor sommige schilderijen komt dit excessief naar 
voren. Bij een veiling op 12 mei 2015 werd voor het schilderij Les femmes d'Alger uit 1955 (!) van Pablo 
Picasso € 160 miljoen betaald. Het duurste schilderij ooit wisselde op 7 februari 2015 in 
Zwitserland voor € 264 miljoen van eigenaar. Het is getiteld ‘Nafea faa ipoipo’ (Tahitiaans voor 
Wanneer ga je trouwen?) en is in 1892 gemaakt door Paul Gauguin.  Interessant is in dit verband de 
zienswijze van Henk van Os, van 1989 tot 1996 algemeen directeur van het Rijksmuseum. 

Hij stelt, dat vanaf het moment dat een voorwerp door een museum is aangekocht dat voorwerp 
eigenlijk geen marktwaarde meer heeft! Door zo’n aankoop wordt volgens van Os het betreffende 
voorwerp uit de handen van de markt gered… een redding die soms met zeer veel geld gepaard gaat. 
Tegen welke waarde en op basis van welke grondslagen staat eigenlijk de kunstvoorraad van het 
Rijksmuseum op haar balans? Jawel, tegen een waarde van € 0. 

59 Zie de website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Intellectuele_eigendom 
60 Walter Bühler, zie: ‘Het lichaam als instrument van de ziel’ (2011), ‘Der Mensch zwischen Übernatur und Unternatur’ (1966).



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 80

Hier zien we een prachtige illustratie van de polariteit tussen cultuur en economie. 

Zeker zo interessant is ook het waarderingsgedrag van grote uitgevers. Zij houden een soort 
‘middenpositie’ aan, ergens tussen € 0 en extreem hoge bedragen. Vanaf 1985 werkt bijvoorbeeld 
Elsevier met een afschrijvingsperiode van maximaal 40 jaar. Maar in 1988 besluit Elsevier niet langer af 
te schrijven op aangekochte uitgavenrechten uitgaande van een onbeperkte levensduur van deze 
rechten. De toelichting luidt: “De economische waarde van uitgavenrechten is in beginsel niet aan 
periodieke vermindering onderhevig. Het uitgavenrecht vertoont in dit opzicht meer overeenkomst met 
grond dan met een gebouw of een machine. Er is geen sprake van slijtage in technische zin en door zijn 
immateriële karakter zal de waarde van het recht op een publicatie meegroeien met veranderingen in de 
markt.” Sindsdien is daar vanwege nieuwe richtlijnen verandering in gebracht, die bekend staan als de 
zogenoemde jaarlijkse impairmenttest (dit betreft afschrijving ten opzichte van de netto-contante-
waarde van toekomstige opbrengsten).
 
Wat is hier eigenlijk aan de hand? Wie een boek aanschaft, koopt niet. Aan hem/haar wordt een 
vergunning verstrekt voor het gebruik van de afdruk, die tegen betaling wordt overhandigd. Wie 
meent dat hij een boek koopt, laat zich misleiden door de materie (het papier/medium), waarop de 
wezenlijke inhoud is afgedrukt. De gebruiksrechten of reprorechten betreffen in de eerste plaats de 
inhoud, niet het medium. Bij een uitgever heeft een voorraad boeken (d.w.z. afdrukken) zoveel 
waarde op de financiële balans, als er aan gelden voor nodig waren voor de aanmaak. Die voorraad 
heeft echter het karakter van een voorraad ‘gebruiksvergunningen’. Dit zelfde geldt ook voor de 
tussenhandel. Daar is -op doortocht naar de klant- de voorraadwaarde gelijk aan de gelden betaald 
aan de uitgever.
Blijkt er voor de afdrukken geen of onvoldoende belangstelling, dan blijkt er geen afspraak over de 
gebruiksvergunning tot stand te komen. Men heeft dan geen belangstelling voor een 
gebruiksvergunning. Dat houdt in, dat de relationele of sociale zekerheid van de ‘afspraak’ niet 
manifest wordt en dus moet worden teruggevallen op de materiële zekerheid: de papierwaarde. Van 
belang is hier, dat de ‘afsprakenmarkt’ een wezenlijk andere is dan de ‘objecten- of 
grondstoffenmarkt’. Rechtszekerheden zijn immers in die twee markten op fundamenteel andere 
werkelijkheidsgronden verankerd. Dit lichten we in paragraaf 4.9.4 verder toe.
Dit betoog geldt onverkort voor digitale boeken en ook voor programmatuur. Het registreren van de 
waarde van software heeft voor Nederland nog een  curieuze gebeurtenis opgeleverd. Op 28-4-1999 
meldt de Telegraaf dat volgens het CBS ‘Nederland op slag 32 miljard gulden rijker’ is geworden, 
althans: op papier. Oorzaak daarvan is, dat conform de Europese richtlijnen een nieuwe 
waarderingsmethode is toegepast, waarbij onder meer software niet langer als kosten of last maar 
voortaan als investeringen gelden. Een aardige illustratie voor de invloed van waardering in de 
landsboekhouding. Bij software spelen overigens nog indringende afhankelijkheidsrelaties mee van 
producttechnische aard. Microsoft, Apple en Samsung spannen onderling regelmatig kostbare 
rechtszaken aan, omdat sprake zou zijn van inbreuk op hun patentrechten. In paragraaf 5.3.22 gaan 
we nog verder op deze problematiek in. 
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3.7.3 Grondbezit: een juridische ‘truc’ 

We hebben het hier nu niet over het verwerven van eigendom door het simpelweg in privaat bezit 
nemen (occupatio), zoals dat in het verre verleden plaatsvond. Hier hebben we het over hedendaagse 
koop en verkoop van grond. Iedereen vindt het tegenwoordig heel gewoon dat stukken grond 
worden gekocht en verkocht. Maar zo gewoon is dat niet. Eigenlijk berust deze praktijk op een 
inmiddels collectief geaccepteerde illusie, zo niet falsificatie, van de fenomenologische61 werkelijkheid. 
In de waardetheorie komt dit naar voren in de vorm van de vraag hoe om te gaan met de waardering 
van land en natuurlijke bronnen. Böhm-Bawerk bekritiseerde Marx onder meer op het feit dat hij in 
zijn waardetheorie de ‘gifts of nature’ buiten haakjes plaatste. Marx deed dat, omdat deze waarden in 
zijn ogen alleen opduiken bij eigendomsverhoudingen onder het regime van het kapitalisme. Wat 
daarbij opvalt is, dat in deze discussie geen onderscheid wordt gemaakt tussen grond als beschikbare 
vierkante meters en de beschikbare grondstoffen (bodemschatten zoals mineralen, bossen, e.d.). In 
paragraaf 5.3.3 en 5.3.16 gaan we nader in op de betekenis van dit toch heel belangrijke onderscheid.
Waarom spreken we over een ‘truc’? Slimme juristen hebben ooit een onzalig onderscheid bedácht: 
het  onderscheid tussen juridische en feitelijke levering. Dit geconstrueerde schijnonderscheid is erg 
misleidend, want het gaat in het geval van grondoppervlak voorbij aan de feiten. Immers, overdracht 
van materiële objecten –dus feitelijke levering- kán in dit geval niet plaatsvinden. Grondoppervlak op 
de aardbol betreft onverplaatsbare ‘vierkante meters’, die in de ware zin van het woord niet kán 
worden geleverd.
Deze juridische ‘truc’ heeft in de loop der tijd door grootgrondbezit en via massale 
hypotheekverstrekking bedenkelijke en (onopgemerkt) verregaande gevolgen gekregen. 
Grondhypotheken is een goed voorbeeld van financiering uit ‘verkeerde bronnen’. De autonome 
waardestijging van grond heeft geleid tot excessieve accumulatie van vermogen in particuliere 
handen, tot laakbare vormen van grondspeculatie, en tot onaanvaardbare uitbuiting van 
boerengezinnen. Ook de hypotheekwereld en vooral de agrarische wereld is er behoorlijk mee 
opgezadeld. Mede als gevolg van deze juridische truc zijn op Europees niveau de landbouwsubsidies 
vrijwel onbeheersbaar geworden. En een echte sanering van het boerenbedrijf is al jaren vertraagd en 
gecompliceerd, zowel de sanering voor wat betreft de financiering als ook voor wat betreft het 
milieu. Zie ook de paragrafen 3.6.1 en 5.3.15.

61 De fenomenologie is een onderzoeksmethode, waarbij de onderzoeker het object van onderzoek zo veel mogelijk voor zich laat 
spreken door zich niet slechts met de ratio, maar ook met het gevoel voor het object van onderzoek open te stellen. Theorieën en 
thesen worden zoveel mogelijk door de onderzoeker bewust teruggehouden. De ontmoeting met het wezen dat zich in het object van 
onderzoek uitdrukt staat centraal.
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3.8 Vervagend besef

3.8.1 Aandelen en koersen

Ter voorbereiding op het volgende hoofdstuk besteden we hier extra aandacht aan het ‘aandeel’ en 
aan enkele waarderingsaspecten. 

Aandelen en bedrijfseigendom
In menige opleiding wordt nog steeds als uitleg aan studenten verteld, dat het verwerven van een 
aandeel in een onderneming overeenkomt met het verwerven van het evenredig deel van het 
eigendom van die onderneming. Groeneveld schrijft in het Maandblad voor de Accountancy (1981, 
nr.7) nog over de aandeelhouder als eigenaar van de onderneming. De aandeelhouder wordt 
voorgesteld als een beetje eigenaar van de onderneming, echter zodanig, dat hij dat stukje eigendom 
zelf niet kan aanwijzen. Op grond van de juridische overdracht van dat niet aanwijsbare eigendom 
spreekt de effectenwereld over het aan- en verkopen van aandelen. Maar klopt dat beeld wel met de 
werkelijkheid? Is die (ver)koopopvatting van het gangbare begrip aandeel op zichzelf juist?

De financieel deskundige zegt, met de wet in de hand, dat het gestorte aandelenkapitaal van een 
onderneming tot het eigen vermogen van die onderneming wordt gerekend. Als het bedrag van het 
aandeel tot het vermogen van een rechtspersoon behoort, kan dan datzelfde bedrag tegelijk ook deel 
uitmaken van het vermogen van een natuurlijke persoon? Met andere woorden: kunnen twee 
verschillende personen -een rechtspersoon en een natuurlijke persoon- aan wie in beide gevallen 
volledige rechtsbekwaamheid wordt toegedicht, tegelijkertijd hetzelfde bezitten, terwijl die 
verschillende personen tot verschillende huishoudens behoren? (Zie ook: De Geus62). Diezelfde vraag 
‘simplistisch’ gesteld:  stel dat uw buurman een aandeel van € 1.000,- neemt in uw huishouden. Is het 
dan juist te stellen, dat uw eigen vermogen met € 1.000,- is toegenomen, en tegelijkertijd het eigen 
vermogen van uw buurman niet is gedaald? 
In het geval dat een rechtspersoon aandelen verwerft van een andere rechtspersoon, dan blijkt men 
bij consolidaties een ontkennende antwoord te geven. Maar in het geval dat een natuurlijke persoon 
die aandelen verwerft, stelt men zich ineens op het bevestigende antwoord.... We gaan hier wat 
dieper op in.

Het is keuze uit twee: 
Óf de effectenhandel en menige docent stellen ten onrechte dat de aandeelhouder het evenredig 
deel van het eigendom van die onderneming heeft. Óf de financieel deskundige en de wetgever 
stellen ten onrechte dat het aandelenkapitaal tot het eigen vermogen van de onderneming behoort. 
Wie geeft ons hier een verkeerde voorstelling van het verschijnsel aandeel? Wie heeft hier gelijk? In 
paragraaf 5.3.6 gaan we op zoek naar het antwoord. 

62 Arie de Geus, zie zijn boek ‘De levende onderneming’, Scriptum / Management, Schiedam, 1997.
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Buiten de organisatie voltrekt zich een soort kansspel. Aan het aandeel wordt een bepaalde 
dagwaarde toegekend. Daarin wordt de contante waarde van alle aan het aandeel verbonden 
rechten tot uitdrukking gebracht, plus de waarde van het onvoorspelbare beleggerssentiment voor 
dat aandeel. Dat heet de koers (uit het Latijn: cursus betekent ‘loopbaan’. Een soort financieel-
biografisch verloop). Daaraan kun je getalsmatig aflezen, hoe de economische ontwikkeling van de 
organisatie in de tijd verloopt. Althans: volgens de beurshandelaren. Die koers daalt en stijgt vaak 
weinig voorspelbaar, soms met desastreus gevolg. Berucht en historisch zijn de beurskrach van 
Londen in 1720, van Amsterdam in 1773, van Lyon en Parijs in 1882, en die van Wall Street in 1929. Op 
20-10-1987 in de New York Post: “Wall Street goes mad” - het is ‘Zwarte maandag’, als de Dow-Jones 
22% in waarde daalt. Chaos alom, met louter verkooporders om zo snel mogelijk van de dalende 
aandelen af te komen. De aanzet werd toen gegeven door de FED met een renteverhoging, die 
vervolgens werd aangejaagd door op hol geslagen computerhandel naar aanleiding van optieposities.  
De Financiële Telegraaf schrijft in grote letters op 22-9-1998: “Wie nu moet verkopen, wordt 
gekielhaald”. En even verderop: “Zwarte maandag is veranderd in bloedige maandag”. Ook op 23-03-
2001 lezen we in de Telegraaf: “Bloedbad op het Damrak. Onder 
beleggers heeft paniek…in volle sterkte toegeslagen.” Het Financieel 
Dagblad spreekt oprecht over een “Zwarte dag voor Europese 
beurzen.” Dat was nog vóór de euro. En dan midden in de eurocrisis 
kopt de Volkskrant op 11-8-2011: “Banken en beurzen in diepe val” 
vanwege een ineenstorting van de koersen van banken en financiële 
instellingen. Goldman Sachs, Bank of America en Citigroup leveren 
maar liefst 10% en Societé General zelfs 20% van hun beurswaarde in. 
Een week later is het weer raak, de Telegraaf van 19-8-2011: “Beurzen 
in paniek”, bloedrode cijfers vanwege angst voor een nieuwe 
recessie in de VS en de eurozone. Van de weeromstuit schoot de 
goudkoers naar een recordhoogte van $ 1.824 per ounce. 

Het egoïsme van de particuliere aandeelhouder, die in de 
beurskoerskansspelen de koerswinst najaagt, heeft een alles 
verblindende en soms onvoorstelbare uitwerking. Enkele 
voorbeelden. 
Medio 1999 meldt het zakenblad Forbes dat de rijkste man ter 
wereld -Bill Gates, topman van Microsoft- zijn vermogen door de 
beursontwikkeling in 1 jaar zag groeien van $ 51 miljard naar $ 90 
miljard. Dat hij in 1999 daarvan $ 35 miljard in de Gates 
liefdadigheidsfondsen stort, neemt het exces niet weg, maar voegt 
er in wezen een nieuw exces aan toe. Amerikanen zien in hem ‘the 
American Dream’; de vele ‘nightmares’ daarachter ontsnappen 
kennelijk aan hun aandacht.
Dagblad De Pers publiceert op 23-12-2009 een foto van een 
glimmende hedgefondsmanager: “De beste gokker van 2009. David 
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Tepper verdiende $ 7 miljard.” Alleen al op de aandelen van de Bank of America en Citi verdiende hij $ 
4,5 miljard. Hoewel, zulke speculatiewinst is natuurlijk geen vorm van ‘verdienen’.    
Op 22-9-2012 lezen we in de Financiële Telegraaf het succesverhaal van de optiehandelaar Sem van 
Berkel: “In één nacht miljonair geworden”. “Met opties kan je mooie rendementen maken met relatief 
weinig risico. Mits je jezelf goed beschermt.” Maar overmoedig geworden, raakte hij die 
speculatiewinst ook weer kwijt door speculeren zonder goede bescherming. Het noemde dat, heel 
wijs, ‘een wijze les’.

Deze drie heren –Gates, Tepper en Berkel- handelen uiteraard binnen de wettelijke kaders. Maar wat 
zegt dat eigenlijk over die wettelijke kaders? Wat zijn dat voor wetten, als het daarin uitmondt? 
Opvallend is dat in de financiële wereld, onder economen, accountants en politici die essentiële vraag 
nergens wordt gesteld! Het begrip ‘aandeel’ lijkt onaantastbaar, alsof het echt goud is.

Ha-Joon Chang63 beschrijft een ander issue dat zeker zo belangrijk is: „Aandeelhouders kunnen van 
bedrijf naar bedrijf hoppen via één druk op de knop, terwijl werknemers en ook toeleveranciers juist door 
opgebouwde, bedrijfsspecifieke kennis en kunde veel meer te verliezen hebben op de lange termijn. Het 
maximaliseren van aandeelhouderswaarde is slecht voor een bedrijf en zelfs voor de gehele economie.“

Naar de beurs brengen
Het globaliseren van de economie heeft voor- en nadelen. Een voordeel is, dat door de 
schaalvergroting economische fenomenen worden uitvergroot en beter zichtbaar worden. Een 
nadeel is, dat excessen steeds schadelijker kunnen doorwerken. De globalisering brengt bijvoorbeeld 
een belangrijk issue aan de oppervlakte. Kijkt u even met mij mee. Stel, u bent jong, met een lumineus 
idee en komt op zoiets als Facebook, Blendle of Alibaba. U ontwikkelt de software op uw zolderkamer 
en weet enkele kornuiten voor uw idee enthousiast te maken. Het idee wordt werkelijkheid en gaat 
operationeel op internet. Het slaat aan. U krijgt steeds meer klanten, meer aandacht en zorgt zelf 
voor steeds meer functionaliteit. Om uit te groeien heeft uw startende onderneming meer reclame, 
meer medewerkers en dus ook meer geld nodig. Via crowd funding haalt u in deze fase een paar ton 
op. Uw onderneming kan er even mee verder. Investeerders raken geïnteresseerd, ze ruiken groot 
geld. Uw onderneming maakt nog lang geen winst, maar toch steken die investeerders er grif 
miljoenen in. Zo worden ze mede-eigenaar van uw onderneming. Uw start-up wordt in korte tijd een 
eclatant succes, wereldwijd en dus breekt al spoedig de tijd aan om uw onderneming ‘naar de beurs 
te brengen’. Een professionele zakenbank doet dat graag en met verve, want die verdient 
buitengewoon stevig aan zo’n beursgang. De beursgang slaagt boven verwachting, de 
aanvangskoers ligt vér boven de nominale waarde en uw onderneming haalt een paar miljard op. Uw 
onderneming is definitief in de samenleving verankerd en u bent in één klap miljardair geworden! (En 
dit is waarachtig geen fabeltaal !) U dankt deze excessieve rijkdom feitelijk aan de succesvolle verkoop 
van het aandelenpakket. Het is maar een voorbeeld van snelle verrijking door middel van aandelen. 
Dat in dit soort gevallen sprake is van een extreem exces, blijft gek genoeg onopgemerkt. Het is 

63 Zie het artikel ‘Een ongewone boodschap uit Cambridge’ van Koos Henning en Jasper Jansen, Effect – maart 2013.
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kennelijk te groot om waar te nemen. Maar voor het gezonde verstand behoeft dat weinig discussie. 
Er is door de beursgang een substantiële verandering aangebracht in de geldverdeling: u heeft zelf 
ineens héél veel geld en voor héél veel aandeelhouders zit dat geld in uw onderneming. Zie hier een 
financiële polarisatie aan het werk. Polarisatie over de band van de aandelenhandel op de beurs. Dat 
maakt het fenomeen aandeel – althans economisch gezien – voor de argwanende lezer natuurlijk 
meteen heel verdacht.   Uiteraard mondt niet elke beursgang uit in een exces, maar zulke excessen 
maken ons wel ergens op attent. Het nodigt nogal opdringerig uit tot een leermoment. En het 
hiernaast afgebeelde artikeltje uit Het Financieele Dagblad wijst op nog een andere reden om de rol 
van het aandeel nader te onderzoeken.  In paragraaf 5.3.6 gaan we dat leermoment verder 
onderzoeken.

Aandelenbubbels
Een apart fenomeen vormt de structurele irrationele prijsopdrijving, die uiteindelijk de financiële 
‘bubbel’ creëert. In de afgelopen jaren zijn we geconfronteerd met de gevolgen van diverse 
leeglopende ‘bubbels’. Berucht zijn de dotcom bubbel, de huizenbubbel, de vastgoedbubbel en er 
zullen er ongetwijfeld meer volgen. Feitelijk ontstaat een ‘bubbel’ als er voor een bepaald soort 
verhandelbare objecten structureel een irreëel hogere prijs wordt  geboden, bijvoorbeeld als gevolg 
van een hype (dotcom bubble) of door te laag aanbod bij te grote vraag (huizenbubbel) of te hoge 
verwachtingen van marktontwikkelingen (vastgoedbubbel). Die prijsopdrijving komt bij aandelen 
neer op een structurele irrationele koersopdrijving. Zo beschouwd is sprake van ‘aandelenbubbels’ bij 
die aandelen waarvan de beurswaarde vanwege marktsentimenten al enige tijd veel te hoog is 
opgedreven. En dat is geen zeldzaamheid. De beelden van Nina Brink met opgestoken duimen gingen 
in 2000 –ten tijde van de beursgang van World Online- de hele wereld over. Een memorabele gang 
van ‘himmelhoch jauchzend’ naar ‘zum Tode betrübt’.

Aandelenhandel met voorkennis
Tinker geeft al in 1985 in zijn boek Paper Prophets een aantal sprekende voorbeelden van 
woekerprocessen. Hij adresseert problemen in de effectenwereld, die nauwelijks zijn op te lossen. 
Ook Lakeman en Hers geven aansprekende voorbeelden van bewuste beïnvloeding van vermogens- 
en winstposities, veelal gericht op een positieve beurswaardering. Maar er zijn ook bijkomende 
moeilijkheden, zoals het handelen in effecten ‘met voorkennis’. Dit is in Nederland sinds 1989 wettelijk 
strafbaar gesteld. Maar men worstelt nog steeds met de vraag hoe dit handelen met voorkennis kan 
worden voorkomen en achteraf kan worden aangetoond. Het omgaan met koersgevoelige 
informatie is al lange tijd een schimmige aangelegenheid. Ten opzichte van de professionele 
handelaren en beursanalisten staat de kleine belegger al snel op een informatie-achterstand. Maar 
daarin komt misschien verandering: De Telegraaf meldt op 11-8-2000 dat de Amerikaanse 
‘beurswaakhond’ SEC aan bedrijven voorschrijft voortaan koersgevoelige informatie voor alle 
belanghebbenden tegelijkertijd bekend te maken. Maar het probleem van de voorkennis is 
hardnekkig. En dat mag natuurlijk niet verbazen. Beurshandelaren zien regelmatig onverklaarbare 
koers- en aandelenbewegingen op hun beeldschermen opduiken, wat wijst op mogelijk gebruik van 
voorkennis - meestal van aankomende overnames. Er zijn in effectenland anekdotes en verhalen te 
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over. De banken zijn sinds 2005 verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Maar wat het AFM 
daarmee doet, blijft binnenskamers. Bij AFM wordt door een paar teams systematisch gezocht naar 
misbruik. In 2010 was het zo’n 15 keer raak. Dan kan AFM besluiten voor meteen een (forse) boete óf 
een strafzaak via het Openbaar Ministerie bij de speciale kamer voor strafrecht voor ondernemingen. 
En toch komt dat zelden tot een strafzaak, ondanks dat de rechter bij dergelijke zaken mag 
veroordelen op grond van alleen ‘circumstantial evidence’. 

Flitshandel
En dan is er nog de kwestie van structurele voorkennis bij de ‘flitshandel’. Dat zal weer veel aandacht 
gaan opeisen. Er is sprake van een nieuwe ontwikkeling in de financiële wereld: de flitshandel wordt 
versneld , de ‘high frequency trade’ (HFT). In het voorjaar van 2010 doet die versnelde flitshandel zijn 
intrede. Het is een prijsbepaalde handel, volautomatisch, die in milisecondes verloopt via complexe 
algoritmen. Dit is door mensen niet meer te volgen. Supersnelle computers worden direct 
aangesloten op de beurscomputer, waarmee volautomatisch miljoenen orders per seconde op vele 
beurzen kunnen worden verwerkt. Veel beleggers en alle kleinere beleggers zijn kansloos tegenover 
zoveel digitale overmacht. (NB: Nederland is 2e in Europa in deze high-frequency-trade!)
Deze volautomatische prijsbepaalde flitshandel staat volkomen los van werkelijke waarden, maar kan 
‘bottom line’ toch desastreuze gevolgen hebben voor diezelfde werkelijke waarden! Dan is het dus 
een kwestie van wachten op de ongelukken. En daar hebben we al wat voorbeelden van.

In april 2012 kondigt de Amerikaanse kabelmaatschappij Hibernia Atlantic een investering aan van € 
230 miljoen voor de aanleg van een snelle kabelverbinding tussen de financiële centra van New York 
en Londen. Die glasvezelkabel van 5.500 kilometer is bedoeld voor een onbekend maar select clubje 
financiële ondernemingen, die met die nieuwe verbinding een tijdwinst van 5,2 milliseconden behalen 
bij de uitwisseling van financiële transacties. Die fracties van seconden tijdwinst leveren in de 
beurshandel heel veel geld op, ook omdat markten c.q. prijzen er aantoonbaar mee gemanipuleerd 
(kunnen) worden. De huidige (ook snelle) verbinding doet er 64,8 milliseconden over; de flitshandel 
heeft minder dan 60 milliseconden nodig. Jawel, de mensheid is al heel wat mans.
In hetzelfde jaar (2012) klapt een medewerker -Mark Rosenblum- uit de school: Thomson Reuters, een 
internationaal bedrijf gespecialiseerd in het verhandelen van financiële informatie, sluit een speciale 
deal met flitshandelaren. Zij kunnen door deze ‘ultra low latency deal’ tegen betaling 2 seconden 
eerder dan alle anderen beschikken over financiële gegevens! Daarmee kan de volautomatische 
gecomputeriseerde flitshandel milliseconden eerder reageren op koers- en beursontwikkelingen. Dat 
komt de facto neer op het (betaald en contractueel) faciliteren van handel met voorkennis. Om die 
reden doet Rosenblum op 29-6-2012 aangifte bij de FBI; ruim een maand later volgt daarop zijn ontslag 
– aldus de Volkskrant van 6-4-2013. Een jaar later op 3-4-2014 kopt diezelfde krant “Robot corrumpeert 
beurshandel”, waarin met verhelderende plaatjes op de werking van deze flitshandel wordt ingegaan 
met verwijzing naar het ontluisterende boek Flashboys van Michael Lewis. U ziet, ondanks Rosenblum 
draait die flitswereld op volle kracht door. Sterker: de flitshandel is heel lucratief gebleken, dus 
verstomt inmiddels de kritiek - aldus het FD van 9 mei 2015. Lewis beweegt mee: het hele systeem is 
nu het probleem, niet de flitshandel...tja.
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Nu gaat het nog om milliseconden, maar de strijd zal eindigen bij nano-seconden. Tijd is geld (en dat is 
al jaren zo), maar tijd plus informatie is groot geld. Hoe sneller de informatie, des te groter het geld.

Aan deze flitshandel zijn met andere woorden ook grote risico’s verbonden, omdat er nauwelijks tijd is 
om in te grijpen als het fout gaat, terwijl het om zeer grote bedragen gaat. De beurskrach van 19-10-
1987 had een dag nodig voor de koersval van 20%; een flitskrach voltrekt zich daarentegen in luttele 
minuten. Beperking van de transactiesnelheid omwille van de toezichthouders staat nu ter discussie. 
Enkele malen was al sprake van zo’n ‘flitskrach’ of ‘flash crash’ als gevolg van een zogenoemde ‘fat 
finger’. Bijvoorbeeld op 5-10-2012, toen op de Indiase beurs plotseling 59 foutieve verkooporders 
werden geplaatst, waardoor de beursindex met 16% ofwel € 45 miljard onderuit ging. Op 6 mei 2010 
verloor de Dow Jones index gedurende 20 minuten 9,2% ofwel $ 862 miljard door het beleggingsfonds 
Waddell & Reed dat een zogeheten ‘bestens order’ inlegde ter waarde van $ 4,1 miljard. Dat had een 
lawine van orders tot gevolg: het programma verkocht in twintig minuten 75.000 zogenoemde E-mini 
futures. Op 3-8-2012 verloor het Amerikaanse handelshuis Knight Capital door een 'dolgedraaid' 
beursalgoritme bijna $ 500 miljoen op de New York Stock Exchange. Oorzaak was nieuwe software. In 
circa 45 minuten kocht en verkocht Knight Capital miljoenen aandelen van een kleine honderd 
bedrijven. Hierdoor gingen de koersen van deze aandelen omhoog. Om deze flitsfout te herstellen 
verkocht Knight Capital –heel sportief- de overgewaardeerde aandelen vervolgens weer met verlies. 
En op 1-10-2014 was het weer raak. Een Japanse samengestelde effectenorder (aandelen van 42 
bedrijven) met een tegenwaarde van maar liefst $ 617 miljard moest ijlings worden teruggedraaid.

Aandeelhouders versus werknemers
En wat te denken van de strategische ombuiging van de ABN Amro bij het aantreden van Rijkman 
Groenink als CEO. Begin mei 2000 meldt ‘dé bank’ onder de (Nederlandse) banken dat zij een bank 
van de aandeelhouder wil worden en daarom de winst per aandeel drastisch wil opvoeren! Over de 
twijfelachtigheid van dit streven en de dramatische gevolgen daarvan voor ABN Amro heeft Jeroen 
Smit zijn onthullende bestseller ‘De Prooi’ geschreven. De internationale bank –onze nationale trots- 
gaat teloor door een slepende mix van vetes, hebzucht, kleinzieligheid, arrogantie, onkunde, 
blunders, ambitie en besluiteloosheid. Hij reconstrueert de gang van zaken in de top van de bank, die 
in 2007 heeft geleid tot de overname voor € 71 miljard door de trojka Fortis, Royal Bank of Scotland,  
Banco Santander. Door de kredietcrisis ziet de Nederlandse regering zich in 2008 genoodzaakt grote 
delen van ABN Amro te redden. Zij koopt Fortis Bank Nederland, ABN Amro Nederland en de 
Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Fortis voor in totaal € 16,8 miljard. De voormalig minister van 
Financiën, Gerrit Zalm, werkt sindsdien als topman aan de sanering en het herstel van ABN Amro.
Men kan zich afvragen wat aandeelhouders en commissarissen het meest interesseert: de 
ontwikkeling van de levende werkgemeenschap binnen de onderneming plus de maatschappelijke 
betekenis van de onderneming, óf de productiviteit, de potentie om overschotten te genereren, en de 
waardestijging van het financieel vermogen c.q. het aandeel. De Geus bepleit in 1997 om de 
middeleeuwse absolute macht van de aandeelhouders aan te passen, en meer in balans te brengen 
met de andere belangengroepen. Op 19-9-2000 meldden de FNV en het VNO/NCW dat zij in de Sociaal 



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 88

Economische Raad (SER) op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt: de samenstelling van 
raden van commissarissen van grote (structuur)ondernemingen moet drastisch gewijzigd worden. Zij 
moeten kritischer worden en niet langer bestaan uit vooral de kring van (oud) directeuren die elkaar 
de hand boven het hoofd houden. Ook het recht van benoemen en ontslaan van commissarissen is 
gewijzigd: 2/3e van de commissarissen worden benoemd door de aandeelhouders en 1/3e deel door de 
commissarissen op voordracht van de werknemers. Het recht om de jaarrekening vast te stellen 
verschuift van commissarissen naar de aandeelhouders! Sinds de Code Tabaksblat van 2003 is de 
professionalisering onder bestuurders goed op gang gekomen. Anno 2014 is de wereld van 
commissarissen of toezichthouders nog steeds veelal een old-boys-network, mannen van gemiddeld 
tegen de 60 jaar. Met ingang van 1-1-2013 beoogt de nieuwe wet ‘Bestuur en Toezicht’ dat netwerk te 
doorbreken; een toezichthouder mag maximaal 5 commissariaten vervullen, waarbij een 
voorzitterschap voor 2 commissariaten telt. Ook het aantal commissariaten van bestuurders is 
wettelijk aan banden gelegd tot 1 maximaal 2. Deze les lijkt dus geleerd…maar effectuering zal nog 
best een tijdje duren64.

Macht van aandeelhouders
De macht van de aandeelhouder was door de heersende bestuursmores geminimaliseerd. Enerzijds 
door de coöptatie van commissarissen en anderzijds door middel van preferente-, gecertificeerde- en 
prioriteitsaandelen. De vergaderingen van aandeelhouders waren op den duur meer gezellig dan 
zakelijk. Maar in de VS is in 1982 een andere wind gaan waaien. Bedrijfsovernames bleek voor 
zakenbanken en ‘actieve beleggers’ een buitengewoon lucratieve business. Onder leiding van vooral 
Goldman Sachs, Morgan Stanley en een aantal ‘raiders’ werden grote concerns goed- of kwaadschiks 
opgekocht, in korte tijd gesaneerd, opgeknipt en in stukken met spectaculaire winst weer 
doorverkocht. Als Afrikaanse wildebeesten die onverhoeds in een vijver tuimelen vol hongerige 
krokodillen. Beurskoersen kwamen door deze ‘beurspiraten’ volop in beweging. Het bracht felle 
emotionele reacties teweeg tussen vóór- en tegenstanders. De discussie over zogenaamde 
beschermingsconstructies tegen dergelijke ‘vijandige’ overnames loopt in Nederland al vanaf eind mei 
1985. Directe aanleiding was de maatregel die het HBG-bestuur nam, nadat door een vermeende 
onbekende opkoper op 22-5-1985 de verkoop van HBG-aandelen op de beurs was verdubbeld. Binnen 
2 dagen had de Raad van Bestuur ter bescherming 1,4 miljoen nieuwe preferente aandelen geplaatst 
bij een eigen HBG-stichting. Dit was een begin. Het spannende overnamegevecht om Kluwer (sinds 
1889) tussen Elsevier en Wolters’ (sinds 1836) haalde in 1987 de voorpagina’s. De discussie rond 
beschermingsconstructies laaide in 1988 hoog op. Beursintroducties waren aan de orde van de dag, 
ook omdat de kleine belegger daaraan mee kon doen – dat was nieuw. Maar daarmee werd door hen 
niet alleen gedeeld in de successen, maar ook in de teleurstellingen. Bijvoorbeeld WorldOnline (2000), 
Ajax (2009) en Zynga (2011). De afgelopen jaren is door verschillende commissies gezocht naar een 
goede verdeling van de macht tussen bestuurders, aandeelhouders, medewerkers en klanten: de 
commissies van der Grinten in 1987, Peters in 1997, Tabaksblat in 2003, Frijns in 2008 en Streppel in 
2009. En natuurlijk is daar niet goed uit te komen, als je – geheel te goeder trouw – vertrekt vanuit een 

64 Edwin van der Schoot, zie het artikel ‘Steeds minder old boys’ van in de Telegraaf van 19-12-2014.
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aantoonbaar gemankeerd en gecorrumpeerd stelsel van opvattingen en begrippen, zoals dat in het 
hoofdstuk 5 naar voren zal komen.
Veel macht van aandeelhouders is tegenwoordig in handen van financiële instellingen zoals grote 
banken en pensioenfondsen die uiteraard hun eigen institutionele belangen nastreven. Die 
machtsconcentratie is bedenkelijk, temeer omdat de vele premiebetalers, spaarders en beleggers 
nauwelijks of niet belang stellen in de wijze waarop deze fondsen hun gelden in de (internationale) 
samenleving laten werken. Daartoe ontbreekt bovendien een geschikte infrastructuur. De recente 
opkomst van zogenaamde groene fondsen leek een keerpunt. Maar deze speelt nog allerminst een 
grote rol in de fondsenwereld, is vooral fiscaal gedreven en lijkt –vanwege de bezuinigingen van de 
overheid op groenfondsen- al weer op z’n retour. Zie ook paragraaf 3.3.4 en 6.10.

3.8.2 Kapitaal en vermogen

Twee verwante woorden naast elkaar. Maar betekenen zij hetzelfde of is er verschil in betekenis? 
Er zijn een aantal opvattingen over de betekenis van ‘kapitaal’. Zoals het geheel van de 
productiemiddelen (concreet kapitaal)65 of de geldswaarde daarvan (abstract kapitaal of vermogen). 
Of het geheel van de productiemiddelen waarin het ‘vermogen’ van een onderneming is vastgelegd. 
Maar ook in de betekenis van de machtsfactor ‘kapitaal’ tegenover de factor ‘arbeid’. 
Thomas Piketty wijdt in zijn boek ‘Kapitaal in de 21e eeuw’ enkele pagina’s66 aan beantwoording van 
de vraag wat kapitaal is, en kiest er gemakshalve voor om de termen ‘kapitaal’ en ‘vermogen’ te 
bezien als twee volmaakte synoniemen. Daarmee gaat hij bewust voorbij aan de bezwaren die 
daartegen kunnen worden ingebracht. In zijn redenering kan kapitaal:
 ontstaan zijn door ‘inspanning van mensen’ en ‘giften van de natuur’;
 in organisaties ‘productief’ en ‘niet-productief’ zijn;
 fungeren als waardedrager en als productiefactor. 
Volgens Piketty is ‘kapitaal’ de som van:
1. materiële en immateriële activa (materieel: woningen, terrein, gebouwen, machines, outillage, en 

immaterieel: goodwill, patenten en alle andere vormen van operationele activa in eigendom);
2. financiële activa (banksaldi, spaarregelingen, obligaties, aandelen, alle soorten financiële 

beleggingen, levensverzekeringen, pensioenfondsen, enzovoort);
3. verminderd met de financiële verplichtingen (schulden).
Hij tekent daarbij aan, dat “…de prijs die door de financiële markten aan het immateriële kapitaal van 
een bedrijf…wordt toegekend, voor een groot deel arbitrair en onzeker is” onder verwijzing naar het 
voorbeeld van het uiteenspatten van de internetbubbel in 2000. Maar wat nu precies het verschil is 
tussen kapitaal en vermogen, laat hij in het onopgeloste midden. Iets om nader uit te zoeken in 
paragraaf 5.3.5

65 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Kapitaal_%28economie%29 
66 Thomas Piketty, zie zijn boek ‘Kapitaal in de 21e eeuw’, pagina’s 64 en 65.
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3.8.3 Kosten en onkosten, interest en rente, dividend en winst

In de titel van deze paragraaf staan drie woordparen op een rij. Vermoedelijk slaagt u er niet in -zoals 
vele anderen– om het verschil per woordpaar precies aan te geven. Van sommige veel gebruikte 
begrippen is de oorspronkelijke betekenis geleidelijk verloren gegaan. Zelfs woordenboeken en 
vakliteratuur geven nog nauwelijks en soms zelfs in het geheel geen houvast meer. We stellen in deze 
paragraaf alleen dit thema als issue aan de orde. In hoofdstuk 5 gaan we op zoek naar de 
oorspronkelijke betekenissen en de consequentie daarvan.

We beginnen hier met het eerste woordpaar: ‘kosten’ en ‘onkosten’. De regelmatig weerkerende 
opvatting in vakliteratuur dat ‘kosten’ doelmatige en ‘onkosten’ ondoelmatige uitgaven zouden 
betreffen, vindt geen enkele bevestiging in de oorspronkelijke betekenis van die twee woorden. De 
oorspronkelijke betekenis van het woord ‘onkosten’ is neutraal ten opzichte van (on)doelmatigheid. 
'On-kosten’ betekent letterlijk ‘niet-kosten’ en zegt slechts, dat het níét om ‘kosten’ gaat.... Waar het 
bij kosten dan wél om gaat, treft u nergens meer in de (vak)literatuur aan! Het woordenboek van Dale 
omschrijft kosten als: voor het genoemde bedrag verkrijgbaar zijn. En onkosten wordt omschreven als: 
kosten die men gedwongen is te maken zonder dat men er, schijnbaar althans, voordeel van heeft. Dit 
zijn omschrijvingen die helaas de oorspronkelijke betekenis volkomen toedekken. 

Nu het tweede woordpaar: weet u nog het verschil tussen interest en rente? Waarschijnlijk niet. 
Velen, voor de vuist weg gevraagd, weten de essentie van het verschil niet duidelijk te maken. Ook 
routiniers in de financiële en bancaire wereld niet. In publicaties worden deze twee termen meestal 
door elkaar gebruikt. Het woordenboek werkt lustig mee aan de heersende begripsverwarring, want 
interest wordt bijvoorbeeld omschreven enerzijds als ‘rente die achteraf wordt voldaan’ en anderzijds 
als ‘schade, schadeloosstelling’. De suggestie dat interest en rente dezelfde betekenis zouden kunnen 
hebben is hier duidelijk aanwezig, maar is –zoals we in hoofdstuk 5 nog zullen zien- geheel onjuist. 

Er is met de rechtmatigheid over het heffen van rente door de eeuwen heen behoorlijk geworsteld67. 
Zowel in de joodse-, christelijke- als in de islamitische samenlevingen is men er lange tijd 
dubbelslachtig mee omgegaan. Op religieuze68 gronden was het heffen van rente verboden: door 
rente vermeerdert immers een geleend bedrag als vanzelf, vertoont daarmee kenmerken van 
(geld)scheppingskracht, terwijl schepping alleen aan God of Allah is voorbehouden. Plato69 stelt in zijn 
Wetten dat rente alleen moet worden betaald bij achterstalligheid vanaf 1 jaar ná een levering. En 
Aristoteles70 was tegen het berekenen van rente, want dat was zijns inziens ‘tegen de natuur’ van geld 
(geld kan zichzelf niet voortplanten). Geld is een verbruiksgoed, want je raakt het kwijt bij de 
aanwending. In de Joodse cultuur was het heffen van rente van geloofsgenoten niet toegestaan, 

67 R. Beutels, zie het artikel 'Over de usura-doctrine of het kerkelijk renteverbod', Maandschrift economie 54 (1990) blz. 316-326.
68 In het Oude Testament, het boek Deuteronomium 23: regel 19-20. In het Nieuwe Testament, Lukas-evangelie, 6:35. In de Koran, al-
Baqara 2:278-279 en Al-Nisa 4:160-161
69 Plato, zie de quote uit ‘Staat 742c’ – die geeft geen aanwijzing over rente; de quote in ‘Wetten 921c’ doet dat wel.
70 Hans Achterhuis,zie ‘De utopie van de vrije markt’ blz. 155-159. Ethica 1096 a8, Politica 1257 b5, Politica 1258 b1-b9.
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maar van vreemdelingen was het wel toegestaan. Ook christenen was het geruime tijd verboden om 
rente te heffen. De Islam verbiedt haar volgelingen nog steeds (juridisch afdwingbare) rente te 
verlangen. De kerkleiding en de vorsten hebben aan deze tweeslachtigheid dapper meegedaan, 
ondanks het Roomse afgekondigde renteverbod, de zogenaamde ‘usura’ doctrine. Als ze zelf geld 
nodig hadden, werden (soms dure) rentedragende leningen aangegaan in de vorm van 
‘rentebrieven’. 
Diverse kerkvaders hebben zich beziggehouden met het rentevraagstuk. De zwakke positie van 
degene die geld leent, moest worden beschermd. Volgens Ambrosius mocht je alleen rente 
berekenen aan vijanden. Volgens Thomas van Acquino was geld slechts een ruilmiddel. Ook Thomas 
was voorstander van het renteverbod, vooral omdat daarmee ‘on the fly’ de woekerrente werd 
bestreden. Maar hij had ook zijn bedenkingen en creëerde daarom uitzonderingen, waarbij wel rente 
mocht worden berekend. Na hem werden de uitzonderingen steeds meer de regel, gedwongen door 
de dagelijkse realiteit van de kredietbehoefte en de opkomst van het internationale bankbedrijf en het 
kapitalisme. Kredietverlening dient tenslotte het algemeen belang. De Belgische jezuït Leonardus 
Lessius doorbreekt in 1605 met een tractaat de onhoudbare kerkelijke doctrine en legt daarmee de 
basis voor het rentebedrijf: interest kan voortaan worden berekend als schadevergoeding voor 
gederfde winst over het geleende bedrag en rente kan worden berekend voor de verleende 
kredietdienst (het uitlenen). De markt van de kredietvraag en kredietaanbod zou voortaan bepalend 
zijn voor het renteniveau. Pas in 1838 zou het Vaticaan naar goed Rooms gebruik haar rentedoctrine in 
alle stilte terugnemen.

Maar niet alleen bij de woordbetekenis zelf zijn vraagtekens te zetten. 
Zo is de schommeling van het vigerende renteniveau, waarin een risicopremie en de invloed van de 
inflatie moet worden meegenomen, een verschijnsel dat ogenschijnlijk nog niet echt wordt begrepen. 
Enkele voorbeelden. Illustratief is een ‘kop’ in het Financieele Dagblad van 14-8-1993: “Schrik om 
plotselinge rentestijging”…hoezo schrik? Een ander voorbeeld vormt de periodiek terugkerende vraag 
wat gunstiger is voor een economie: een lage rente of een lage valutakoers. Van een lage rente 
profiteren de overheden, bedrijven, hypotheekgevers en de consumenten. Tegelijk is die nadelig voor 
spaarders, verkopers van renteproducten, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en dus 
pensioentrekkers vanwege de lage rente-inkomsten. Het lage-rentebeleid van de ECB leidt dan ook 
regelmatig tot zware kritiek. Dat vraagstuk is nog steeds in beweging (bijvoorbeeld over de orientatie 
op de ‘ultimate forward rate’). Van een lage valutakoers profiteren de exporterende bedrijven, omdat 
dit de buitenlandse verkoop stimuleert. Dit vraagstuk was prominent aan de orde ten tijde van de 
invoering van de euro. Op 2-10-1996 schrijft het Financieele Dagblad dat de komst van de EMU naar de 
verwachting van financieel analisten in Nederland een forse rentestijging teweeg zal brengen. Het 
tegendeel is gebleken: de 10-jaars staatsleningen schommelden in 1996 voornamelijk tussen de 6 en 7 
%, en in 1999 voornamelijk tussen de 4 en 6 %. Dit is een substantiële daling in plaats van de verwachte 
stijging! De financiële markten reageerden nogal traag en pas na 2008 zijn de rentepercentages in de 
verschillende eurolanden verder uit elkaar komen te liggen.
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Ter afsluiting nu het derde woordpaar: ‘dividend’ en ‘winst’ worden in onze tijd veelvuldig in één 
adem gebruikt, alsof we het over hetzelfde hebben. Maar is dat wel hetzelfde? Het woordenboek 
omschrijft dividend als: periodieke uitkering van winst aan de aandeelhouders, of de verdeling van het 
batig saldo aan de leden van een coöperatie. Winst wordt daarentegen op vele manieren 
omschreven, onder meer als: verkregen voordeel, opbrengst boven de bestede kosten, en wat men 
wint. Kennelijk gaat het bij dividend en winst niet helemaal om dezelfde zaken, maar wat het verschil 
precies is dat wordt niet duidelijk. De verwarring over alledaagse financiële zaken is tot diep in het 
taalgebruik doorgedrongen. 
Ricardo zag de verdeling van het maatschappelijk product als het voornaamste probleem van de 
economische wetenschap. Met name de verdeling tussen de factoren: grondrente (landeigenaren), 
loon (arbeiders), en profits (industriëlen). Het is interessant dat Ricardo worstelde met het 
onderscheid tussen rente en vrije overschotten (dividend). Hij gebruikte slechts iets andere termen, 
namelijk het onderscheid tussen de grondrente in de landbouw en de overschotten (profits) zoals die 
ontstaan in de productiebedrijven. 
In hoofdstuk 5 zullen we uitgebreid bij deze woordbetekenissen stilstaan. Want het verschil tussen 
kosten en onkosten, tussen interest en rente, en tussen winst en dividend is fundamenteel. De 
financiële specialist die het onderscheid tussen deze kernbegrippen niet (meer goed) ziet, kan 
uiteraard de verschillen niet bewust hanteren en respecteren. Hij acteert dan als een kleurenblinde 
kunstschilder, die de wereld beziet door een bril met misvormde glazen. Dat komt een kermisattractie 
zeer nabij… maar het betreft hier wel onze sociaaleconomische werkelijkheid!

3.8.4 Inflatie, deflatie en renteschommelingen

Inflatie is politiek gevoelig geworden. Het inflatiecijfer speelt mee bij loononderhandelingen, het 
rentebeleid van de ECB, de jaarlijkse begrotingen, etc. Daarom is van belang hoe de inflatie wordt 
gemeten, welke prijzen erin worden meegenomen. Nederland gaat sinds 1994 bij de loononder-
handelingen uit van de Consumentenprijsindex (CPI) van het CBS en heeft belang bij lage 
inflatiecijfers. De ECB werkt daarentegen met de geharmoniseerde index van consumentenprijzen 
(HICP). De inflatie in Nederland beweegt behoorlijk, van 0% tot 5,5%, uitgaand van  HICP – zie het 
navolgende plaatje van Inflation.eu. “Inflatie in ons land vliegt weer omhoog”, kopt het Parool op 6 
april 2001: Nederland noteert dan de hoogste inflatie (4,9%) in euroland.

Maar wat is eigenlijk inflatie? Inflatie is de waardevermindering van het geld ofwel het teruglopen van 
de koopkracht door stijging van het algemene prijspeil van goederen, diensten en 
ontwikkelingswerken. Daarvoor worden doorgaans drie oorzaken aangewezen: bij de producenten 
de stijging van de grondstofprijzen en overige (productie- en loon)kosten, bij de consumenten de 
bereidheid om voor producten meer te betalen door toegenomen vraag naar die producten, bij de 
centrale banken door het opvoeren van het geldvolume (‘het aanzetten van de geldpers’).
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Grafiek – historische HICP-inflatie Nederland (jaarbasis) – volledige looptijd:

Het is de vraag of dit alle oorzaken zijn. Het Financieele Dagblad meldt op 15-4-1999: lage inflatie in de 
VS dwingt economen tot nadenken. De FED constateert in april 1999: 1) dat de rol van traditionele 
grondstoffen een stuk minder belangrijk is geworden; 2) dat de relatie tussen inflatie en de 
toenemende vraag naar grondstoffen niet langer historische patronen volgt; 3) dat mogelijk een 
herziening nodig is van traditionele economische modellen; en  -jawel hoor- 4) dat veel meer aandacht 
nodig is voor wat er werkelijk gaande is. 
In 2008 start de FED met een omvangrijk monetair programma van ‘quantitative easing’, door in zes 
jaar tijd tranchegewijs $ 4,5 biljoen hypotheekobligaties en staatsobligaties van de VS op te kopen. De 
bedoeling was om stagnatie in de reële economie (investeringen en kredietverlening ten behoeve van 
productie en consumptie) te voorkomen. Zo beweerde althans de FED. Maar e.e.a. is toch verdacht.
 
Als de FED op 18 september 2013 besluit om nog wat langer door te gaan met die ‘quantitative 
easing’, komt namelijk de dag daarna een heel andere kapitalistische aap uit de mouw van miljardair 
Stanley Druckenberg71: “Dit is fantastisch voor ieder rijk persoon. Dit is de grootste herverdeling van 
rijkdom ooit van de middenklasse en de armen naar de rijken.” Zijn wij nou zo dom, of is hij zo slim?

Dit programma van kwantitatieve verruiming werd gestopt in oktober 2014. De Volkskrant stelt op 29-
10-2014 vast: ’Overwerk van geldpers heeft weinig effect’. “Ondanks de aanzwellende geldhoeveelheid is 
inflatie afgenomen en dreigt in de VS…net als in Europa deflatie.” En: “Het overgrote deel van de 
middelen werd echter niet gebruikt voor investeringen en consumptie maar werd herbelegd in aandelen, 
obligaties…of paradoxaal genoeg geparkeerd op rekeningen bij dezelfde FED.” “Hiermee is de zeepbel 
op de hypotheekmarkt van 2008 vervangen door een nieuwe zeepbel op de beurs.” Maar de Volkskrant 
vergat daarbij een belangrijk effect te vermelden:  door die massieve herbelegging was veel geld langs 
ondoorgrondelijke financiële omwegen overgeheveld naar de superrijken. DNB toont op 23-04-2015 
aan72, dat de aandelen- en obligatieprijzen telkens een koerssprong maakten zodra een van de 

71 Zie het artikel: ’Fed up robbing poor to pay rich’ d.d. 19-09-2013 van Robert Frank naar aanleiding van het NBC-interview van Stanley 
Druckenberg  op Squawk Box. Zie ook http://www.cnbc.com/id/101046937#. UvA-econoom Wiemer Salverda onderschrijft dit in het 
artikel ‘Vermogensongelijkheid groeit’ in de Volkskrant van 13-04-2015.
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centrale banken een nieuwe geldpers ronde aankondigde. En sinds maart 2015 doet Draghi vanuit 
onze ECB met onze euro precies hetzelfde …de superrijken kunnen wederom lachend hun slag slaan. 
Draghi koopt in anderhalfjaar ruim € 1 biljoen staatsobligaties op, waardoor de obligatierente daalt, en 
de pensioenfondsen en verzekeraars langdurig met verplichte onrendabele beleggingen komen te 
zitten. Dit om beleggers te verleiden meer risicovol te beleggen. “Maar het gevolg is dat de financiële 
markten zijn veranderd in een dwaze tombola, waarin het toeval de prijzen bepaalt, en niet de echte 
economie”, aldus het FD van 8 mei 2015. 

Japan worstelt al sinds 1974 met een afnemende inflatie, ze hebben sinds 1998 last van deflatie. De 
prijzen daalden de afgelopen vijftien jaar met gemiddeld 0,5% per jaar!   Over de oorzaak daarvan zijn 
economen onzeker of het onderling niet eens. Dat geldt (dus) ook over de beste remedie. Er zijn 
verschillende factoren, zoals vergrijzing (bijna 40% van de Japanners is met pensioen), hoge 
spaarquote, zware druk op de lonen en salarissen (ondanks een groot tekort op de arbeidsmarkt), 

lagere inkoopprijzen (door liberalisering van de markten). Vanwege de deflatie wordt het geld 
autonoom steeds meer waard. Daardoor neemt de kooplust van consumenten en de investeringslust73 
van het bedrijfsleven af. Bij gevolg zitten de Japanse bedrijven toenemend goed bij kas: € 2.250 
miljard.
De Japanse centrale bank gaat het gevecht tegen de deflatie zwaarder aanzetten en heeft eind 2014 
meegedeeld dat ze jaarlijks € 583 miljard aan Japanse staatsobligaties gaat opkopen74. Daardoor 
neemt het Japanse geldvolume (nu ca. € 2 biljoen)75 jaarlijks toe met maar liefst ca. 30 %. Ze volgt het 
voorbeeld van de FED en de ECB. En ook daarvan zullen de superrijken der aarde een stevige graan 
meepikken.

72 Persbericht 23-4-2015 van DNB op haar site: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2015/dnb321343.jsp
73 Marcel de Boer, zie het artikel ‘Deflatie dooft ondernemingsgeest, maar het gezin wordt er blij van’ in het Financieele Dagblad van 20-
12-2014. 
74 Joris Kooiman, zie het artikel ‘Monetair afkicken hoeft niet dankzij de Bank of Japan’ in het Financieele Dagblad van 31-10-2014.
75 Jeroen Molenaar, zie het artikel ‘Japan breekt met verleden’ in het Financieele Dagblad van 5-4-2013.
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In China vertoont het CPI-inflatiecijfer al langere tijd een dalende tendens en beweegt zich momenteel 
rond de 2%. 

In Europa is het al niet veel anders. Op 3-2 en 16-3 van 2000 verhoogde Duisenberg als ECB-president 
de rente in twee stappen tot 3,5% met het doel de inflatie (die boven de grens van 2% was gestegen) te 
beteugelen. Nu doet Draghi als ECB-president het omgekeerde: hij verlaagt stapsgewijze de 
(referentie)rente naar uiteindelijk 0,05% op 4-9-2014 -een historisch laagste niveau- volgens de Elsevier 
van 5-6-2014 met het duidelijke doel om deflatie te voorkomen. Maar het valt zeer te betwijfelen of 
dat echt het gewenste effect sorteert (niet op de prijsinflatie, nauwelijks op de kosteninflatie en maar 
heel misschien op de kredietvraag en –bereidheid). In het Financieele Dagblad van 26-9-2014 lezen we: 
“Mario Draghi verliest strijd tegen lage inflatie. De president van de Europese Centrale Bank geeft toe niet 
langer in staat te zijn zonder hulp de inflatie omhoog te duwen.” Dat is een gevaarlijke ontboezeming. 
Inzakkende inflatie en het opgang komen van deflatie: “Het is een scenario waar een centrale bankier 
nachtmerries van krijgt.” Draghi: “Het is voor ons erg moeilijk om puur met monetair beleid de 
inflatiedoelstelling te realiseren.” Eind feruari 2015 noteren volgens Eurstat 17 van 19 eurolanden 
deflatie! Het verschijnsel inflatie respectievelijk deflatie geheel doorzien ontbeert men blijkbaar. 

En dan de schommelingen van het renteniveau.
Op 29-4-2009 schrijft De Pers: “De ideale rente: min 2 procent”. Volgens de renteregel van Taylor76 zou 
de ECB-rente onder het nulpunt moeten dalen, stelt Han de Jong als econoom van ABN Amro. Maar 
een negatieve rente kan natuurlijk niet, althans niet langdurig. Volgens die regel zou de FED-rente 
zelfs op min 5 procent uitkomen. Blijkbaar klopt bij lage renteniveaus de theorie niet – de regel is niet 
langer regel. Dus moet worden uitgeweken naar onorthodoxe maatregelen, zoals onbeperkt uitlenen 
aan banken tegen extreem lage rente, massief opkopen van staatsobligaties of accepteren van 
risicovoller onderpanden. Hier spreekt men overigens telkens over ‘rente’, nauwelijks of niet over 
‘interest’…? En waarom is 2% rente eigenlijk ideaal?
Begin 2011 komt de inflatie boven de 2% uit door gestegen olie- en voedselprijzen. Maar volgens de 
officiële richtlijnen van de ECB mag de geldontwaarding niet hoger zijn dan 2%. Dus moet de ECB in 
actie komen en de rente verhogen. Maar hogere rente zet de zwakke eurolanden op hogere 
rentelasten en die hebben het al moeilijk genoeg. Bovendien drukt een hogere rente de 
investeringsbereidheid en dus het economisch herstel met weer negatieve gevolgen voor de 
werkloosheid. Voorts leidt renteverhoging gewoonlijk tot een hogere valutakoers. Kortom, 
renteverhoging verergert de eurocrisis. Daarom besluit de ECB de rente nog even niet aan te passen, 
ook omdat de inflatiestijging niet wordt veroorzaakt door loonstijging. In april 2011 is het dan toch 
zover, de ECB verhoogt de rente met 0,25%. In juli 2011 wederom 0,25%, naar 1,5%. 

76 De regel van Taylor stelt dat de rentevoet afhangt van de afwijking van de verwachte inflatie ten opzichte de doelwaarde van de 
inflatievoet en de zogenaamde output gap, dit is de afwijking van de feitelijke ten opzichte van de potentiële productie. Indien men een 
forse stijging van de verwachte inflatie voorziet is volgens de regel van Taylor een meer dan proportionele stijging van de 
beleidsrentevoet nodig.
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Het renteverloop van de FED (1991-2014) en van de ECB (1999-2014) volgens nl.global-rates.com:

Op 10-11-2011 kopt de Volkskrant “Italiaanse rente explodeert” en bereikt de recordhoogte van 7,25%. 
De risicopremie op Italiaanse staatsobligaties bedraagt dan 5,47%. Bij deze ontwikkeling wordt 
herfinanciering van staatsschuld voor Italië onbetaalbaar. “Het is tijd voor een doorbraak”, verzucht 
Angela Merkel. De hoge Italiaanse rente staat in schril contrast met de rente die Duitsland en 
Nederland moeten betalen. Op 6-12-2011 lenen beleggers € 1 miljard aan de Nederlandse staat tegen 
betaling van 0,004%. Op 24-6-2012 leent Duitsland gratis € 5 miljard. Voor beide landen voor het eerst in 
hun geschiedenis. En dit dekt niets van de inflatie, sterker, de beleggers leggen er op toe!
Ook de consument wordt rentebewuster en actiebereid. De Euribor daalt (rentelasten voor de bank), 
terwijl de variabele hypotheekrente voor de consument vrijwel ongewijzigd blijft en nota bene dreigt 
te stijgen. De stijgende marge bovenop de Euribor gebruiken de banken om de benodigde 
vermogensbuffers volgens de zogenoemde Baselakkoorden bij elkaar te sprokkelen. De actiegroep 
‘Stop de banken’ protesteert in 2012 met succes tegen een aangekondigde stijging van 
hypotheekrente. Tja, tegen het ‘renteniveau’ valt te protesteren…maar geldt dat ook voor het 
‘interestniveau’? 

3.8.5 Derivaten

De groep van zogenaamde financiële derivaten kent een grote variëteit. De swaps, futures en opties 
vormen de belangrijkste daarvan. In paragraaf 5.3.19 gaan we dieper in op de essentialia van deze 
derivaten. Nu kijken naar diverse problemen rond derivaten.
Financiële derivaten worden niet alleen gebruikt ter verzekering (risicomotief), maar ook en in 
toenemende mate om te speculeren (speculatiemotief). Vooral de treasuryafdelingen van een aantal 
zeer grote banken en gespecialiseerde hedgefondsen77 creëren bij het speculeren met financiële 
derivaten zeer grote posities. Per 31-12-1995 noteerden acht Nederlandse banken met hun 

77 Een (hedge fund) hedgefonds of hefboomfonds –letterlijk: ‘afscheidingsfonds’– is een beleggingsfonds met meer strategische 
mogelijkheden dan een gewoon beleggingsfonds. Een hedgefonds beoogt risico’s af te schermen door middel van specifieke financiële 
instrumenten, de zogenaamde financiële derivaten.
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derivatenposities gezamenlijk 2,8 biljoen gulden aan onderliggende nominale waarde. Op 30-6-2011 
stond wereldwijd 
$ 416.700 miljard uit aan onderhandse derivaten (swaps, opties, futures, credit default swaps), een 
bedrag gelijk aan 7 maal het totale BBP van de hele wereld – zo schrijft de Volkskrant op 23-12-2011. 
“Een nieuw recordbedrag. Een tijdbom onder het financiële systeem”. De wereldwijde oproepen naar 
aanleiding van de kredietcrisis om de onderhandse derivatenmarkt te beperken heeft dus niet 
geholpen, integendeel! Zie ook de kritische publicaties van Jules Muis. Er is veel te zeggen voor de eis, 
dat elk financiële derivaat aan een onderliggende waarde  gekoppeld moet zijn (ofwel: ‘blote’ of 
‘naked’ derivaten bij wet te verbieden). 

Particuliere speculatiefondsen kunnen door middel van financiële derivaten zeer grote 
valuta(koers)bewegingen op gang brengen. Een heel bekende is die van Soros, die regelmatig vele 
honderden miljoenen dollars overhield aan dergelijke massale valuta(koers)bewegingen. Zijn 
hedgefonds Qautum Fund hield maar liefst 1 miljard dollar over aan speculatie met het Engelse pond, 
toen in september 1992 het pond devalueerde. Mede door zijn valutamanipulaties zijn in de jaren 
tachtig / negentig van de 20e eeuw onder meer de koers van het Britse pond en de Belgische- en 
Franse frank zeer sterk onder druk gezet. De Franse premier Baladur verzucht in augustus 1993: “Ik 
ben een liberaal en een voorstander van vrije markteconomie. Maar de vrijheid moet in mijn ogen 
ophouden zodra deze hele economieën ten gronde kan richten.” Tja, zo’n rechtse directe van het 
kapitalisme kan hard aankomen. Nationale economieën bleken te klein om zich afdoende tegen die 
‘koersaanvallen te verdedigen’. Alleen schaalvergroting kon daartegen bescherming bieden, zo was 
de gedachte. Dit besef heeft uiteindelijk de politieke besluitvorming versneld om tot invoering van de 
euro over te gaan. Zo hebben deze valutamanipulaties de historische komst van de euro aanzienlijk 
versneld. Maar gelet op het verloop van de eurocrisis heeft de komst van de euro ook in 2012 nog niet 
de gewenste bescherming opgeleverd. Nog steeds wordt er volop gespeculeerd, waarbij ook de 
credit-rating-agencies (kredietbeoordelaars) een niet onbelangrijke rol spelen. Kwalijk is, dat 
hedgefondsen grove winsten kunnen maken over de rug van de eurocrisis. Hedgefonds Third Point 
van de miljardair Dan Loeb streek in een maand € 375 miljoen op door te speculeren op koersherstel 
van Griekse obligaties. En vanwege de ingenomen positie zit er voor Third Point nog meer in het 
speculatievat…terwijl miljoenen Griekse gezinnen onder de crisis zwaar te lijden hadden.  Is dit 
maatschappelijk verantwoord? Is dit voor u de realisatie van een ‘American dream’ of eerder een 
‘European nightmare’?

De derivatenmarkt gecombineerd met de zogenaamde securitisatie78 van hypotheekportefeuilles 
heeft ongetwijfeld de escalatie van de huidige economische crisis aangewakkerd. Ook vanwege de 
soms boterzachte aannames die schuilgingen binnen de complexe wiskundige formules, die worden 
gebruikt voor de waardebepaling van de beide financiële producten. Deze zijn bovendien complex en 
ondoorzichtig. Door de onderlinge beïnvloeding tussen financiële deelmarkten is niet duidelijk te 

78 Bij securitisatie worden bankenactiva als hypotheken of autoleningen of bedrijfskredieten opgeknipt en herverpakt in obligaties. En die 
activa zijn verhandelbaar. Bij verkoop creëren banken liquiditeit en daarmee weer ruimte om nieuwe hypotheken en leningen te 
verstrekken.



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 98

krijgen hoe die invloed precies verloopt. Dat maakt het doorzien van de ware crisistoedracht in feite 
onmogelijk.
Een apart punt is, dat met derivaten zeer grote risico’s worden gelopen, wat in het verleden voor 
sommige instituten (zoals Barings en Daiwa in 1995 en Long Term Capital Management in 1998) en 
landen (zoals België, Frankrijk, Engeland) verregaande gevolgen heeft gehad. Zo ook recent voor 
Vestia en andere woningcorporaties en zogenoemde ‘zelfstandige bestuursorganen’ (ZBO’s). In 
dergelijke gevallen moeten vele banken en de overheid bijspringen om de verliezen op derivaten te 
delgen. 
Zo nu en dan gaan derivatenhandelaren zelf in de fout en laten hun bank met onvoorstelbare 
verliezen achter: 
 in 1995 Nick Leeson van Barings Bank met € 950 miljoen en Toshihide Iguchi van Daiwa Bank met € 

800 miljoen; 
 in 2008 Howie Hubler van Morgan Stanley met € 6,6 miljard en Jerome Kerviel van Societé General 

met € 4,9 miljard en Boaz Weinstein van Deutsche Bank met € 1,1 miljard en Boris Picano-Nacci van 
Groupe Caisse d’Espagne met € 750 miljoen; 

 in 2011 Kweku Adoboli van UBS met € 1,5 miljard. 
Bepaald geen kattendrek! Sommigen zijn gearresteerd en ook strafrechtelijk vervolgd, anderen 
mochten met stille trom vertrekken. Ook in Nederland werd niemand gestraft.
Gelukkig krijgen de benodigde maatregelen, om dergelijke speculatieactiviteiten aan banden te 
leggen, steeds meer aandacht. In oktober 2005 is bijvoorbeeld Europese Richtlijn Marktmisbruik van 
kracht geworden. In dat kader heeft onder meer de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoeken 
gestart. Op 20-4-2012 is een wetsvoorstel ingediend in de 2e Kamer. AFM gaat toezien op het gedrag 
van de fondsen en speculanten en de producten die ze aanbieden. Op 4 juli 2012 komt het Europese 
Parlement met een European Market Infrastructure Regulation (EMIR), die het toezicht regelt op 
OTC-derivatentransacties. Dit komt overeen met de Amerikaanse regelgeving en is opgesteld naar 
aanleiding van afspraken die de G20-landen hebben gemaakt na de val van Lehman Brothers. Voor 
hedgefondsen gaat er een zorgplicht gelden ten opzichte van hun beleggers, komen er eisen voor 
risicomanagement, regels voor behoorlijk beloningsbeleid en worden de fondsen en instellingen 
verplicht over deze transacties periodiek te rapporteren aan de toezichthouder en informatie te 
geven via onder meer jaarverslagen. Enerzijds om de beleggers te beschermen en anderzijds om de 
marktintegriteit en de financiële stabiliteit te borgen. 

Een grote belemmering daarbij is, dat de financiële derivaten steeds complexer worden. Daarbij duikt 
telkens weer de discussie op of hier gesproken moet worden van ‘gokken’ of van echte ‘handel’ met 
gebruikelijke risico’s of -mits goed ingezet- als methode om risico’s af te dekken. In paragraaf 5.3.19 
gaan we op zoek naar het antwoord.

3.8.6 Vast, vlottend, liquide

Deze aggregatie-indeling wordt niet consequent gehanteerd in de gangbare financiële administraties 
en overzichten:
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 Een grondstof, die á-la-seconde kan worden doorverkocht (bijvoorbeeld olie) is praktisch 
gesproken in te delen bij de liquide middelen. Gangbaar wordt die ingedeeld bij de vlottende 
middelen;

 Een opstal, dat zeer gewild is, behoort feitelijk tot de Liquide middelen. Een opstal dat normaliter 
binnen enkele maanden kan worden verkocht behoort feitelijk tot de vlottende middelen. En een 
opstal dat incourant is, behoort feitelijk tot de vaste middelen;

 Zelfs bij valuta kunnen we onderscheiden tussen zeer courante (=liquide) en zeer incourante  
(=vlottende) valuta.

Daarbij geldt bovendien als regel: hoe lager de vraagprijs, des te sneller de verkoop tot stand komt. 
Voor de balans betekent dit: hoe lager een goed op de balans is gewaardeerd, des hoger de 
liquiditeitsgraad van de betreffende waarde. Goed beschouwd kan elke rubriek worden onverdeeld 
naar: vast-vlottend-liquide. Dat is geen onbekend, evenwel geen algemeen gepraktiseerd inzicht.
Onze survivaltocht zit erop! Tijd voor een evaluerende terugblik…

3.9 Conclusie
Het beeld dat uit dit hoofdstuk naar voren komt, is niet bepaald rooskleurig. Er is gewoon heel veel 
mis. En niet pas sinds 2008, het begin van de economische crisis, maar al veel langer daarvóór.  We 
kunnen het niet afdoen met de verzuchting dat niets perfect is. Daar komen we niet meer mee weg. 
Uit onze willekeurige, maar indicatieve greep van zaken en gebeurtenissen uit de financiële wereld 
blijkt overduidelijk dat de gebruikelijke financiële gang van zaken verziekend inwerkt op onze 
samenleving, het sociale organisme.   En dat op meerdere terreinen in de samenleving enorm wordt 
geworsteld met de gevolgen. Vaak in stilte of op de achtergrond, maar soms ook met veel geweld en 
opstand, met schande en  omvangrijke schade. Schade waar de grote anonieme massa van 
onmachtige burgers uiteindelijk voor een fors gedeelte voor opdraait.

Er zitten grenzen aan het incasserings- en herstelvermogen van ons sociale organisme. Het is van het 
grootste belang dat we onze verantwoordelijkheid nemen en uitbraak van nieuwe crises voorkomen.

Dat fundamenten niet deugen, zie je aan de gebouwen 
die erop staan. Dit hoofdstuk wijst op vele scheuren in 
de financiële muren, en ze worden steeds groter. De 
polariserende krachten doen hun verwoestende werk. 
Financiële gevels in de gebouwen van onze 
kapitalistische samenleving zakken steeds schever 
weg. De fundamenten van ons economisch denken en 
werken dragen die gebouwen niet meer. Ze moeten 
aangepakt. Het is hoog tijd voor fundamentele 
verbetering en aansluitend voor ‘groot onderhoud’.
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Het complex van het huidige westerse kapitalisme 2.0 vertoont gewoon veel teveel mankementen, 
zorgpunten en uitwassen om überhaupt nog te denken aan repareren of symptoombestrijding. We 
zullen onze mouwen moeten opstropen. 

We onderscheiden twee soorten  symptomen die voortkomen uit: 
1)  bewust wangedrag, fraude en financiële roofbouw; 
2)  ‘goeder trouw’ die helaas berust op professionele (bedenkelijke) gewoonten en vermoedelijke 
misvattingen.
De eerste soort laten we graag over aan de toezichthouders en handhavers. Wij concentreren ons in 
dit boek vooral op de symptomen van de tweede soort, want daar kunnen we allemaal zelf wat aan 
doen. En er valt een heleboel te doen! Ook de rechtsverhoudingen, instrumenten en structuren die 
het gedrag van de eerste soort uitlokken en faciliteren moeten natuurlijk worden aangepast. Onze 
samenleving moet worden beschermd tegen uitwassen van het egoïsme. Er wacht ons een flinke klus. 
Tijd dus om echt aan de slag te gaan.  

We beginnen uiteraard bij de fundamenten, die aanmerkelijke moeten worden verstevigd of 
vervangen! Dat doen we in het volgende hoofdstuk. Voor verbetering van fundamenten moeten we 
soms diep graven. Bereid u daarop voor. Pas daarna kunnen we in de daaropvolgende hoofdstukken 
aan de slag om een begin te maken met het ‘groot onderhoud’. 
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4. FUNDAMENTEN

We renoveren in dit hoofdstuk de fundamenten ten behoeve van ons verdere betoog. We zullen dus 
in de diepte moeten graven. Niet iedere lezer heeft daar echter belangstelling voor. Om teleurstelling 
en vroegtijdig afhaken te voorkomen raden we die lezers aan te volstaan met de onderstaande 
samenvatting van dit hoofdstuk en daarna het lezen te vervolgen in hoofdstuk 5.

Om de omvang van dit boek beperkt te houden, hebben we de stof nogal compact geschreven. 
Mogelijk kan het daardoor nodig zijn, dat u sommige passages herhaald terugleest. We hopen echter 
dat dit uw studieplezier geen geweld aandoet en dat het u aanzet tot eigen ontdekkingstochten in 
deze belangwekkende en boeiende materie. 

Renoveren impliceert dat u nieuwe of vernieuwde zaken tegenkomt, in dit geval fundamenteel 
nieuwe zaken. Dat is onvermijdelijk, gelet op het vorige hoofdstuk. Rond fundamentele kwesties geldt 
bij uitstek de uitspraak van Johan Cruijff: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” En dat is waar het 
op aan komt bij de huidige economische vraagstukken.

In het Voorwoord hebben we in paragraaf 1.3 vermeld, dat we ons in dit boek baseren op het 
driegeledingsprincipe, zoals dat is gepubliceerd in de omvangrijke nalatenschap van Rudolf Steiner79. 
Daaraan besteden we in dit hoofdstuk ruime aandacht. We vermelden daarbij een aantal relevante 
tekstpassages (vertaald door de auteur en telkens met verwijzing naar de vindplaats). 

Samenvatting
We staan eerst stil bij de vraag wat economie is of zou moeten zijn. Daarna volgt een korte 
beschrijving van het ontstaan van het kapitalisme. Aansluitend geven we in vogelvlucht een schets 
van de geschiedenis van het economisch denken. Wij nemen onderweg afstand van de mens als 
homo economicus’ en plaatsen -zoals ook anderen hebben gedaan- kritische kanttekeningen bij dat 
mensbeeld. Voorts belichten we enkele opvattingen van Soros, met name zijn  begrippen 
marktfundamentalisme, evenwicht en reflexiviteit. Daarna expliciteren we in paragraaf 4.5 onze 
kernopvatting over onze maatschappelijke ‘werkelijkheid’, als zijnde een stelsel van drie vervlochten 
maar toch zelfstandige werkelijkheden: materieel, sociaal en cultureel. Ieder met hun eigen ‘graad 
van reflexiviteit’. Vervolgens geven we in paragraaf 4.8 onze taalopvatting, met name over ‘woorden’. 
We maken erop attent dat door de eeuwen heen de scheppende kracht van taal heel geleidelijk sterft 
in de abstractie, waardoor de bron van taalwijsheid opdroogt. Maar taal vervult achter een overdaad 
van cijfers wél een sleutelrol in de financiële wereld! Want aantallen en bedragen worden naar de taal 
geordend. Dat abstraheren en sterven van taal heeft nadelige consequenties voor het kunnen 

79 Rudolf Steiner: zijn omvangrijke nalatenschap is via internet openbaar toegankelijk. De link naar de webpagina die toegang geeft tot 
de complete Gesamtausgabe is: http://fvn-rs.net/volltextsuche.html. Alle Gesamtausgaben kunnen worden gedownload via: http://fvn-
rs.net/PDF/GA/  of in een keer als geheel http://fvn-archiv.net/PDF/rstpdf.zip.
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begrijpen van levende fenomenen zoals organisaties. En daar hebben we niet-wetend met z’n allen al 
veel last van.
In paragraaf 4.9 benoemen we de uitgangspunten die we hanteren bij de nog volgende 
hoofdstukken: 
1) Onze collectieve opvattingen vormen het punt, van waaruit onze economische werkelijkheid 

ontspringt. Zorgwekkende lotgevallen en structurele onevenwichtigheden in de economie houden 
voor ons de aanwijzing in, dat wij onze heersende collectieve opvattingen en ideeën moeten 
herzien.

2) Onze opvattingen en ideeën brengen we in onze communicatie onder woorden. Een kenmerk van 
taal is, dat het als gemeenschappelijk erfgoed voor iedereen beschikbaar en in zekere zin objectief 
controleerbaar is. Voor een toetssteen is dat een belangrijk kenmerk. Dat wijst erop dat ons 
woordgebruik een aangrijpingspunt vormt om opvattingen te toetsen door de betekenis van 
woorden te gebruiken als ijkinstrument. 

3) Wij kijken naar een organisatie als een intermenselijk organisme, een levende drie-eenheid, die tot 
uitdrukking komt in de samenwerking van respectievelijk de organisatie-interne: productie-, 
dienstverlenings- en ontwikkelingsgeleding. Daarin domineren als stuurkracht respectievelijk de 
hiërarchie met dwingende directieven, de monoarchie met richtinggevende richtlijnen, en de 
anarchie met vrijblijvende adviezen.

4) Er zijn drie vervlochten, maar fundamenteel verschillende, werkelijkheidsgebieden: de materiële 
objecten, de relationele afspraken, en de ontwikkeling van de (rechts)persoon. Er zijn daarom drie 
financiële zekerheidsgronden: voor objecten geldt de marktzekerheid, voor gemaakte afspraken 
geldt de sociale (on)zekerheid, en voor ontwikkeling geldt de culturele onzekerheid.

5) Evenwicht als toestand kent een kwantitatief (getal) en een kwalitatief aspect (kracht/werking). 
Structurele evenwichtigheid duidt op gezondheid, structurele onevenwichtigheid op 
ongezondheid. 

6) Geld kan op heel verschillende manieren worden opgevat. Geldstromen zijn onder meer als 
rivieren van levensenergie die door het sociale organisme heen stromen en zodoende zorgen voor 
samenhang. Ongezondheid ontstaat wanneer zo’n geldstroom stagneert of geblokkeerd raakt, 
dan wel te snel verloopt of buiten de ‘oevers’ treedt – dat is tevens een goede manier om het 
ontstaat van werkloosheid te begrijpen.

7) Een organisatie is, als sociaal vlechtwerk van met elkaar samenwerkende mensen, een inter-
menselijk organisme. Dit is voor ons geen metafoor, maar een metamorfose van het intra-
menselijk organisme, zij het een onbewuste metamorfose. En daarom een inspiratiebron voor het 
begrijpen en inrichten van organisaties inclusief de financiële werkelijkheid.

8) De geest is niet slechts een ‘immaterieel’ (bij)verschijnsel, maar is voor ons een zelfstandige 
werkelijkheid. Die heeft uit dien hoofde eigen zelfstandigheid in onszelf, in organisaties en in de 
samenleving: op elk niveau een zelfstandige culturele- of ontwikkelingsgeleding. 

9) We nemen de vele aanwijzingen van Steiner over de driegelede samenleving als uitgangspunt.

Tot slot geven we in paragraaf 4.10 aan dat we bij de herijking (hoofdstuk 5) de historische methode 
gebruiken, om vast te stellen naar welke werkelijkheid (materieel, sociaal, cultureel) een financiële 
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term verwijst. Het antwoord daarop is (in hoofdstuk 6) leidend voor de (her)inrichting van de balans 
en de resultatenrekening.

Conclusie van dit hoofdstuk: 
Omdat voor verbetering van de financiële werkelijkheid symptoombestrijding geen zin meer heeft, 
gaan we terug naar de fundamenten daarvan. Om die fundamenten te verstevigen of opnieuw te 
leggen. Dat is nodig onze financiële begrippen en opvattingen te herijken en daarna het ‘bouwwerk’ 
van de financieel-economische praktijk aan te pakken en opnieuw op te trekken. 

4.1 Wat is economie?
Het economisch denken en de economie als wetenschap kwamen begin 19e eeuw in een 
stroomversnelling. Economen hebben toen langere tijd onderling gestreden over de aard en methode 
van economie als wetenschap. Leent economie zich wel, of juist níet voor een wiskundige 
beschrijving,  voor een  inductieve  benadering ondersteund met statistisch onderzoek, voor het 
uitvoeren van gecontroleerde experimenten?  Is economie meer een ‘positeve’ empirische 
wetenschap die neutraal en objectief onderzoek doet naar economische wetten, zoals de 
natuurwetten in de fysica, óf meer een voorschrijvende ‘normatieve’ wetenschap die berust op 
‘historisch’ onderzoek? Een strijdvraag die vooral werd ingegeven door de maatschappelijke 
belangenstrijd van die tijd. Is economie meer een wetenschap van markten (marktexperimenten) of 
meer een gedragswetenschap (gedragsexperimenten)?  Een langdurige ideologische strijdvraag 
betreft de vraag of economen moeten uitgaan van ‘vrije markten’ of juist van ‘gereguleerde markten’? 
Het pleit is voor alsnog gewonnen door de econometristen (de statistische modellenbouwers)80, de 
experimentele economen en de aanhangers van de ‘gereguleerde markten’. Gaandeweg is de 
wiskunde door economen als voertaal geaccepteerd.
John Stuart Mill (1836)  omschreef economie als een wetenschap van een aspect van het menselijk 
handelen: de mens in zijn streven naar welvaart, voorkeur voor onmiddellijke luxeconsumptie en 
afkeer van arbeid. Voor Lionel Robbins (1932)  is economie de wetenschap van keuzes onder schaarse, 
alternatief aanwendbare middelen: een (technische) middelenkeuze in combinatie met een (sociaal-
psychologische) doelenkeuze.  Zijn visie doet nog steeds opgeld.
 Economie betreft -zowel als systeem en als wetenschap- in alle gevallen ook de feitelijke 
economische gang en stand van zaken. Als systeem gaat economie over het maatschappelijk geheel 
van en de samenhang tussen de economische componenten (geld, producten, diensten, e.d.), de 
activiteiten (productie, dienstverlening inclusief handelsverkeer en distributie, en de organisatie van 
de consumptie) en tot slot de deelnemers met hun diverse rollen. Voor economie als wetenschap -
ook wel ‘huishoudkunde’- zijn vele omschrijvingen die allemaal zo ongeveer in de zelfde richting 
wijzen: de studie van a) de keuzes die mensen in hun diverse rollen maken bij hun deelname in het 
economisch systeem; b) hun gedrag, motieven en denkwijzen daarbij; en c) het functioneren van het 
economisch systeem in een bepaalde samenleving. 

80 Harro Maas, zie blz. 84, 117, 147 van zijn boek ‘Spelregels van economen’. 
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Harro Maas81: “Economie is top de dag van vandaag een betwiste wetenschap.Van Adam Smith tot op 
heden formuleren economen hun theorieën niet alleen maar –in de beroemde woorden van Karl Marx– 
om de wereld te begrijpen, maar ook om de wereld te veranderen. Dat maakt het wantrouwen dat door 
de tijd heen ten opzichte van economen heeft bestaan niet alleen begrijpelijk, maar ook terecht. Het 
spanningsveld tussen wetenschap en politiek hoort onverbrekelijk bij de economische wetenschap en 
was steeds weer inzet van methodische reflectie.” Mede door de economische crisis is de economie als 
wetenschap weer onder vuur komen te liggen. De econome Barbara Baarsma stelt dat economie de 
wetenschap is die –ter ondersteuning van te maken keuzes en te nemen beslissingen– op basis van 
feiten en analyses aangeeft welke verdeling van schaarse goederen, diensten en geld de meeste 
welvaart oplevert. Waarbij welvaart alles is wat ons welzijn beïnvloedt en waarvoor schaarse 
middelen worden ingezet.82 De econoom Henk van Tuinen bestrijdt dat. Welzijn omvat veel meer dan 
waar economen rekening mee houden. Hij stelt vast dat economisering (sommigen) wel rijker maakt 
maar niet gelukkiger. “Economiseren haalt de liefde uit de samenleving en reduceert ons tot een homo 
economicus.” Hij geeft als voorbeeld de zorgsector. Hij deelt de opvatting van de econoom Thomas 
Sedlacek dat de huidige economie als wetenschap haar waarden oplegt aan de samenleving. Zij 
manipuleert onze behoeften door intensieve marketing en reclame, zodat we steeds meer willen 
hebben, begeriger worden, wat -paradoxaal- ons welzijn aantast en ons steeds ongelukkiger maakt 
over onze samenleving. Een samenleving die commerciëler en onbehaaglijker wordt. Zorgverlening 
gaat niet langer over liefdevolle verzorging van behoeftigen, maar verwordt tot een business met 
winstbejag. Van Tuinen als econoom roept ons daarom op om minder naar economen te luisteren!83 
Tijdens de 32e Van der Leeuwlezing typeerde de econoom Thomas Sedlacek economie als een 
wetenschap waarvan de mainstream gelooft in markten en markwerking (vraag, aanbod, prijs), ervan 
overtuigd is dat het verdelingsvraagstuk kan worden benaderd met wiskundige modellen en die -
mede daardoor- de neiging heeft om alles weg te drukken wat niet kan worden opgeteld. Hij schetste 
economen als blinden die blinden leiden en die denken dat ze kunnen zien. Tot het crisismoment van 
2008, waarop de hulpeloze blinden dringend riepen om in te grijpen, omdat er wat loos was, maar 
niet wisten wát er loos was.84

Economen zijn zich zeker bewust van de moreel-ethische dimensie van hun wetenschap en hun 
adviezen.
Maar de huidige economische inzichten leiden nog niet tot betere keuzes en beslissingen voor onze 
samenleving, zo leert ons de crisis en de vele discussies die daaruit zijn voortgekomen.

Wat zou economie als wetenschap dan wel moeten zijn? We doen een voorstel.

Algemeen gesteld onderzoekt economie als wetenschap de wijze waarop de huishouding in 
organisaties en samenlevingen is ingericht en verloopt. Dit veronderstelt een opvatting over het 

81 Harro Maas, zie blz. 195 van zijn boek ‘Spelregels van economen’. 
82 Deze omschrijving is ontleend aan het artikel van Barbara Baarsma (hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam), in de Volkskrant 
8-11-2014 
83 Henk van Tuinen, zie het artikel ‘Reduceer ons niet tot homo economicus’ in de Volkskrant van 11-11-2014.
84 Ontleend aan de vertaling die Leo Reijnen maakte van de lezing van Thomas Sedlacek (Volkskrant 8-11-2014).
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wezen van ‘organisatie’ en ‘samenleving’ en wat ‘huishouding’ daarbinnen betekent. Ons voorstel 
gaat uit van de opvatting, dat organisaties en samenlevingen sociale of intermenselijke organismen 
zijn. En voorts dat organisaties en samenlevingen als geheel kunnen worden begrepen als een 
metamorfose van het intra-menselijk organisme. De huishouding in het intramenselijk organisme 
weerspiegelt zich gemetamorfoseerd in de huishouding van intermenselijke organismen: organisaties 
en samenlevingen. Economie als wetenschap houdt zich bezig met in ieder geval de fysieke en 
financiële gezondheid van sociale organismen. Zij ontwikkelt haar eigen wetenschappelijke inzichten 
en instrumentarium. Zij stelt bij economische problemen of vraagstukken diagnoses, en adviseert over 
benodigde interventies. 
Gezondheid van een levend organisme is vooral een zaak van evenwichten, van balanceren op een 
veelheid van polariteiten.  En dat is geen statische maar een dynamische aangelegenheid, die mede 
afhangt van leeftijd en stadium van ontwikkeling van het betreffende sociale organisme. 
Gezondheid herstellen komt vooral neer op het herstellen van evenwichten. Bij economie betreft dat 
het herstellen van de organisatorische en financiële gezondheid van organisaties en –geaccumuleerd– 
de samenleving als geheel. Dat is het bewerkstelligen van een vitaliserende circulatie van geld, 
goederen en capaciteiten, én -als gevolg daarvan- een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van:

1. Kapitaal =  -geld als vermogen;
  -geld als inkomen (beloning);

2. Rechten = -licenties en vergunningen;
 -grond (pacht);

3. Arbeid = -werkopdrachten (productie, dienstverlening, ontwikkelingswerk en leidinggeven);
 -werklast, capaciteiten en bevoegdheden;

4. Natuur = -grondstoffen en (tussen)producten; 
 -grond, gebouwen, machines, apparatuur, programmatuur en andere 
    productiemiddelen.

In een gezond sociaal organisme zijn niet alleen de onderlinge (rechts)verhoudingen in balans, maar is 
ook sprake van een rechtvaardige verdeling van de bovengenoemde ingrediënten. In de gezonde 
situatie is er voor iedereen passende ruimte om zijn/haar talenten te ontwikkelen en in de 
samenleving vruchtbaar te laten werken. 
Gezondheid is in deze benadering geen ‘afwezigheid van ziekte’, maar een ervaring of beleving van 
fitheid en welzijn van de betrokkenen in en rond het betreffende intermenselijk organisme. Een 
beleving die samenhangt met het zelfgenezend vermogen van het organisme om verstoorde 
evenwichten op eigen kracht te herstellen, zowel voor organisaties en –als totaliteit– voor de 
samenleving. In bijlage 4 is een aanzet opgenomen van de samenhang tussen het intra- en het 
intermenselijk organisme.

In deze zienswijze beweegt economie als wetenschap zich met haar onderzoeken door wezenlijk 
verschillende ‘lagen’ van een organisatie of samenleving, zie onderstaand plaatje. Elke ‘laag’ heeft 
eigen kenmerken en wetmatigheden. Die lagen stellen dan ook elk hun specifieke eisen, niet alleen 
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aan de onderzoeker maar ook aan de onderzoeksmethoden, -technieken en –instrumenten. Wanneer 
men in het economisch onderzoek van de ene naar de andere ‘laag’ beweegt, zou men -beeldend 
gezegd- bewust van ‘onderzoeksbril’ moeten wisselen en over moeten gaan naar andere manieren 
van kijken en begrijpen, en tevens de aanwending van onderzoeksmethoden, -technieken en -
instrumenten moeten heroverwegen. De economische wetenschap is met andere woorden een 
multisdisciplinaire wetenschap, die voor haar ontwikkeling sterk is aangewezen op de inbreng vanuit 
andere vakgebieden. Die verschillende inbreng is in de afgelopen twee eeuwen ook geleverd, zij het 
vooral historisch bepaald. Met name door filosofen, artsen, wetenschappers vanuit de exacte 
vakgebieden, psychologen en sociologen. Merkwaardig is dat bijvoorbeeld biologen en fysiologen -de 
representanten van de organische ‘laag’-  in dit rijtje ontbeken, terwijl de economische wetenschap 
notabene lévende fenomenen bestudeert: sociale organismen. Bij uitstek de financiële werkelijkheid, 
een dominant onderzoeksterrein van economen,  speelt zich af in die organische ‘laag’. Wat zouden 
we ons moeten voorstellen bij de fysiologie van een organisatie? Hier valt te denken aan de complete 
huishouding van de primaire en ondersteunende processen met de bijbehorende bestuurlijk- en 
managementprocessen. In bijlage 4 zijn de genoemde ‘lagen’ wat verder ingevuld.
Al wandelend door de geschiedenis van het denken over economie, zoals we dat gaan doen in 
paragraaf   4.3, krijgen we de indruk dat economen de onderscheiden ‘lagen’ in sociale organismen bij 
hun onderzoek niet goed/stelselmatig onderscheiden.  



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 107

4.2 Oorzaak en opkomst van het kapitalisme
Het economisch denken en het ontstaan van de economie als wetenschap is min of meer 
afgedwongen, of in ieder geval versneld, door de grote maatschappelijke vraagstukken die 
ontstonden met de opkomst van het westerse kapitalisme. Daarom geven we van die opkomst een 
korte schets, alvorens in te gaan op de geschiedenis van het economisch denken.

Wat is kapitalisme?
Kapitaal is niet weg te denken uit onze samenleving. Kapitaalvorming is van groot belang voor onder 
meer het nemen van maatschappelijke initiatieven, research en ontwikkeling, en het inrichten en 
bestieren van ondernemingen. Maar de manier waarop nu met kapitaal wordt omgegaan is een 
andere zaak.
Bij Ricardo waren kapitalisten de ondernemers die nieuwe industrieën oprichten en nieuwe 
uitdagingen aangingen85. Er zijn sindsdien verschillende opvattingen en omschrijvingen van 
‘kapitalisme’ in omloop. We gaan uit van de volgende, waarin de meest gangbare kenmerken zijn 
opgenomen. 

Kapitalisme is een economisch stelsel, waarbinnen de productiemiddelen inclusief bedrijfsvermogen 
worden gerekend tot het private eigendom van particulieren. Zij zijn vrij om de economische 
beslissingen te nemen, waarbij 1) die beslissingen voortkomen uit winstbejag; 2) de prijs- en 
marktbewegingen in vrije concurrentie op markten bepalend zijn voor die beslissingen; en 3) 
arbeiders voor hun inkomen zijn aangewezen op deelname in de vrije arbeidsmarkt.

Zo opgevat is ‘lokaal’ kapitalisme al enkele eeuwen oud. 

Oorzaken van het kapitalisme
Steiner86 wijst op de betekenis die de omvorming van de aristocratische- naar de burgerlijke 
maatschappijstructuur heeft gehad voor opkomst van het kapitalisme en de arbeidsverhoudingen.  
Deze omvorming heeft geleid tot het ontstaan van markten waar de anarchieke krachten van vraag 
en aanbod heersen: een kapitaalmarkt, een arbeidsmarkt en een goederen-/dienstenmarkt. Goederen 
en diensten opgevat als resultaten van de arbeidsverrichtingen. Kapitaal, arbeid en 
goederen/diensten zijn op deze ‘vrije markten’ handelswaar geworden. Daarin ligt een kernpunt van 
het kapitalisme. 
In de patriarchaal-aristocratische maatschappijstructuur circuleerde het grootkapitaal niet op een vrije 
markt, het was in handen van (land)adel en kerk. De arbeid werd gereguleerd door rechten en 
plichten: de arbeider had het recht om achter te houden wat hij nodig had voor zijn eigen onderhoud, 
en de plicht om het meerdere af te staan aan zijn dienstheer. 
In de burgerlijke maatschappijstructuur daarentegen is het (groot)kapitaal via een vrije kapiaalmarkt 
doorlopend op zoek naar goede beleggingen met hoge opbrengst. Het kapitaal is aldus voor de 

85 Harro Maas, zie blz. 25 van zijn boek ‘Spelregels van economen’. 
86 Zie Steiner in GA330 blz. 234-235.
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opbrengst aangewezen op het succes van ondernemingen. En de arbeider is voor zijn eigen 
onderhoud overgeleverd aan de vrije krachten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een 
arbeidsmarkt die afhankelijk is van de wijze waarop kapitaal wordt ingezet en beheerd in 
ondernemingen, omdat in ondernemingen werkgelegenheid ontstaat en daaruit het arbeidsinkomen 
wordt betaald. De kapitaalmarkt en de arbeidsmarkt zijn dus geheel op elkaar aangewezen en houden 
elkaar in stand. 
Steiner wijst in 1919 op een uitweg uit deze houdgreep: “In de plaats van de oude voorrechten, in de 
plaats van het oude kapitaal- en loonsysteem moet het prestatiesysteem treden.” “…een nieuwe 
maatschappelijke orde… die niet meer gebaseerd is op economische dwangverhoudingen, maar die 
gebaseerd moet zijn op een rechtvaardige ruil van prestatie en tegenprestatie, die gebaseerd moet zijn op 
echte niet-egoïstische sociale inzichten in de menselijke samenleving.” “Antikapitalisme heeft slechts zin, 
als men tegelijkertijd weet, dat met het kapitaal het loonsysteem moet verdwijnen, en dat ingang moet 
vinden de vrije vermaatschappelijking van de lichamelijk werkenden en de geestelijk werkenden in de 
niet-kapitalistische economische orde.” 
Hij schetst een ontwikkeling die binnen de moderne bedrijven en instellingen al aardig is gevorderd 
door toepassing van doorwrochte budgetteringen, (collectieve) arbeidsovereenkomsten, functie- en 
loongebouwen,  e.d.. Maar ook een ontwikkeling die van buitenaf door de machten van het westerse 
kapitalisme 2.0 danig wordt gefrustreerd. Enerzijds door de beleggerswereld met hoge opgelegde 
winstdoelstellingen, hoog opgevoerde huurlasten,  lucratieve financiële uitholling van gezonde 
ondernemingen door ‘raiders’/‘sprinkhanen’, etc. Anderzijds door overheden met hoge belastingen, 
hoge sociale premies en uitgifte van gronden tegen hoge tarieven per vierkante meter, die vervolgens 
tegen hoge rente door de ‘grondeigenaren’ voor zeer lange tijd onder hypotheek worden gebracht. 
Deze opeenstapeling leidt tot oplopende kapitaallasten, waaronder ondernemingen en gezinnen 
steeds meer gebukt gaan. In het vorige hoofdstuk kwam e.e.a. al voor het voetlicht.

Globalisering van het kapitalisme
Het begin van het mondiale kapitalisme ligt87 bij de periode van de ontdekkingsreizen en het 
grootschalige kolonialisme dat daaruit voorkomt. Vorstenhuizen en vermogende Europeanen in 
Portugal, Spanje en Italië en later Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland zenden ondernemers 
uit op ontdekkingsreizen en handelsmissies. De economische ontwikkeling in Europa krijgt een boost 
door de ontdekking van nieuwe gebieden en vooral van Amerika (1492). De zoektochten naar 
onbekende oorden –zoals van Hernán Cortez naar Zuid Amerika- ontaarden in georganiseerde 
veroveringen, plunderingen, slavernij en uitbuiting. Na de overmeestering en plundering volgt de 
kolonialisatie door de aanleg van grote plantages en lokale productie. Georganiseerde slavenhandel 
voorziet in de benodigde goedkope arbeidskrachten. Een golf aan goud en zilver, vooral uit Zuid 
Amerika, overspoelt de Europese economieën. De handel in specerijen en exotische producten neemt 
een enorme vlucht, die tot in China doorwerkt. Vermogende grootgrondbezitters participeren in de 
financiering van de lucratieve handelsdriehoek: 1) producthandel vanuit de west-Europese steden 
naar West-Afrika; 2) slavenhandel vanuit West-Afrika naar Amerika; en 3) goud/zilverhandel vanuit 

87 Steiner in GA177 blz. 248: “Wir wissen, ungefähr 1413, also im 15. Jahrhundert, war der Übergang aus der vierten in die fünfte 
nachatlantische Kulturperiode.” 
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Amerika naar West-Europese steden. Onze eigen VOC en WIC hebben aan deze koloniale 
ontwikkeling een forse steen bijgedragen. Een historische financiële mijpaal is de uitgifte van het 
eerste VOC-aandeel en de aanvang van de beurshandel in dergelijke aandelen. (Het wereldwijd nu 
oudst bekende aandeel is uitgegeven door de VOC en dateert van 9 september 1606.) 
Niet alleen in de koloniën wordt systematisch land met geweld ingelijfd en worden mensen uitgebuit. 
In thuislanden gebeurt dat ook. Zoals in Engeland door de ‘enclosure movement’. Zo ontstaat 
enerzijds bij enkelingen grootgrondbezit, macht en grote rijkdom en anderzijds worden vele kleine 
boeren stelselmatig van hun land verjaagd en in de armoede gedreven. Minder fortuinlijken worden 
als boerenarbeider compleet afhankelijk van de grootgrondbezitter. Met wat meer geluk scholen zij 
tijdig om tot ambachtelijk zelfstandige. Anderen raken werkloos en zoeken ontheemd -in het spoor 
van de industrialisatie- naar werk en inkomen in fabrieken en steden. Zij komen terecht in 
arbeiderswijken, de sloppenwijken van groeiende steden. Arbeiders zijn machteloos, worden 
uitgebuit, verkeren in armoede, krijgen schulden, raken maatschappelijk in de knel en worden voor 
het minste vergrijp -vaak om te overleven- ongenadig gecriminaliseerd (Les Miserables). Ook kinderen 
worden niet ontzien, zoals onder meer door Charles Dickens beeldend is beschreven. Kortom, de 
wording van het moderne kapitalisme gaat gepaard met slavernij, uitbuiting, geweld en verderf. 
De traditionele markt was tot dan toe ingebed in de lokale gemeenschappen. Maar dat verandert 
snel. Lokaal, wordt regionaal en uiteindelijk mondiaal. Zo ontstaan -mede onder invloed van libertaire 
ideologie- ‘vrije markten’: kapitaalmarkt, arbeidsmarkt, productenmarkt, huizenmarkt, etc. De 
moderne markt in de kapitalistische samenleving maakt zich los van het lokale karakter, ontwikkelt 
haar eigen dynamiek en globaliseert uiteindelijk. Kolonisatie en industrialisatie vereisen steeds grotere 
investeringen, en gaan gepaard met grote risico’s maar ook met grote opbrengsten. Accumulatie van 
kapitaal neemt daardoor een snelle vlucht. Maatschappelijke rollen veranderen en nieuwe rollen 
ontstaan. De vermogenden verstrekken het bedrijfskapitaal, de ondernemers organiseren het werk, 
de arbeiders doen het werk, de handelaren brengen de producten van de arbeid aan de man. Het 
aanzwellende kapitalisme doet gaandeweg haar polariserende werk tussen rijk en arm, machtigen en 
machtelozen. Economisch sterke individuen, landen en regio’s zijn de winnaars op de vrije markt, zien 
hun vermogens groeien, en verkeren in luxe, rijkdom en vrijheid. Economisch zwakke individuen, 
landen en regio’s hebben op de vrije markt onvoldoende concurrentiekracht, zij verliezen in de 
concurrentiestrijd en eindigen met oplopende schulden, in schrijnende armoede, grote werkloosheid 
en onderhorigheid. 
Door de schaduwen van het kapitalisme ontwaakt het sociale bewustzijn bij de arbeiders. Zij gaan 
tegen de verdrukking in op zoek naar rechtvaardiger verhoudingen. Oproer, opstanden en revoluties 
zijn het onvermijdelijke gevolg. Zoals bijvoorbeeld de Franse Revolutie (1789-1795). Uit ellende 
ontstaat aan het eind van de 18e en begin 19e eeuw in veel landen een tegenbeweging: de 
arbeidersbeweging. In 1847 culmineert dat in het Communistisch Manifest van Karl Marx. De lange 
strijd tegen de sociale ongelijkheid gaat regelmatig hard tegen hard, met inzet van knokploegen om 
de ‘orde’ te veranderen en de sterke arm om de ‘orde’ te herstellen. Daaruit komt later het moderne 
socialisme voort. En wie goed kijkt, ziet dat die strijd nog niet is uitgeknokt en regelmatig weer 
oplaait…met name in tijden van crisis. 
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In de 19e en 20e eeuw is de ontwikkeling van het kapitalisme én het economisch denken sterk 
toegenomen, mede onder invloed van de problemen die bij de opkomende technologisering, 
industrialisatie, commercialisering overwonnen moesten worden. Maar natuurlijk ook gedwongen 
door diepe economische crises, protestbewegingen en medegenloze (wereld)oorlogen. Dit 
langdurige ontwikkelingsproces van het kapitalisme heeft tot op heden veel inzichten en oplossingen 
opgeleverd binnen allerlei vakgebieden, ook in de economie, bestuurskunde en de bedrijfskunde.

4.3 Korte geschiedenis van het economisch denken
In vogelvlucht. We beginnen deze paragraaf algemeen en stappen in bij het mercantilisme (zie: 
Zimmerman en ook Maas). We sluiten deze paragraaf af met enkele observaties van Soros over 
reflexiviteit en marktfundamentalisme, die voor ons betoog belangrijk zijn. 

Van belang is onderscheid te maken tussen de feitelijke economische ontwikkelingen, het 
economische systeem en de ontwikkeling van de economische wetenschap. Daarbij neemt in de loop 
der tijd de invloed toe van de economische wetenschap op de feitelijke economische ontwikkeling en 
vice versa.

De ethische grondslag voor prijsvorming en ruil is al in de vroege economische geschiedenis aan de 
orde. Lange tijd gold als norm, dat de arbeid inclusief de uitgaven besteed ter vervaardiging van een 
‘goed’ als rechtvaardiging bij de verkoop aan de arbeider moest worden terugbetaald. De 
productiekosten bepaalden dus de prijs. Regelmatig terugkerende vragen waren onder meer de 
volgende. Hoeveel winst mag een handelaar op de verkoop maken? Mag (groot)grondbezit in 
particuliere handen zijn? Hoeveel rente of pacht mag een grondbezitter opeisen? Hoeveel dividend 
mag een aandeelhouder ontvangen? Wat is een eerlijk loon voor de arbeider, producent of 
landbouwer? Hoeveel rente en belasting mag de overheid opeisen? Welke verdeling werkt 
opbouwend en welke doet afbreuk aan de samenleving? 

Mercantilisten
De mercantilisten, dominant in de 17e eeuw,  zagen de (internationale) handel als de belangsrijkste 
bron van welvaart. Tot ver in de 18e eeuw ziet men het economisch proces niet als een stelsel met 
eigen wetten. Het lot en welzijn van de samenleving ligt in Gods handen. De mercantilisten volstaan 
nog met een uitgebreid pakket voorschriften om top-down het praktische economische leven in 
banen te leiden. Maar de vertrouwde door God en tradities gedragen samenleving begint af te 
brokkelen. Langzaam maar zeker raken we -als moderne westerse mens- ‘van God los’. Met vallen en 
opstaan en harde lessen moeten we steeds meer onze eigen weg vinden en ons economisch lot in 
eigen handen nemen. Door de opkomst van technische vindingen komt de industrialisatie opgang. 
Dat gaat gepaard met vraagstukken over kapitaalvorming en investeringen, organisatievorming 
inclusief leiding/management en de factor arbeid. Men wordt gedwongen om over deze zaken en de 
samenhang daartussen na te denken. Dat laatste is niet kenmerkend voor de mercantilisten, want 
daar zijn we ook in onze tijd nog steeds volop mee bezig.
De Engelse staatsman, tevens o.a. econoom, statisticus en anatoom, William Petty (1737-1805), was 
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een vooraanstaand mercantilist. Maar hij was zijn tijd vooruit. Hij had als anatoom én econoom al oog 
voor analogie met het menselijk lichaam, wat hem verwant maakt met de fysiocraten.

De fysiocratische school
In het midden van de 18e eeuw staan de artsen Francois Quesnay (1694-1774) en Anne Turgot (1727-
1781)   aan de wieg van de fysiocratische school. Een school met een kort bestaan (ca. 1760-1770),  die 
uitgaat van de -toen opkomende- natuurwetenschappelijke benadering en de opvatting dat je de 
natuur niet moet storen (‘laissez faire’). Zij beschouwden de economie als een kringloop, zoals die zich 
in de vorm van de bloedsomloop ook afspeelt in het menselijk lichaam. Die school was de eerste die 
het economisch leven zag als een systeem in de vorm van een economische kringloop van geld en 
goederen, dat beschreven kan worden in een stelsel van formules. Economie is volgens de fysiocraten 
niet goddelijk bestuurd, maar een volkomen logisch systeem waarin de natuurlijke wereldorde heerst 
inclusief hiërarchie en ongelijkheid. Daarmee leggen zij een basis voor economische theorie en de 
verdere wetenschappelijke ontwikkeling daarvan. Quesnay beschreef het fysiocratische model in zijn 
Tableau Economique (1759). Volgens de fysiocraten ligt productie aan de basis van de economie, 
waarvan de producten door de handel in circulatie worden gebracht. De nadruk ligt in deze school op 
de factor arbeid als bron voor nationale rijkdom, met onder meer als uitgangspunt dat de rijkdom van 
een land haar oorsprong vindt in de waarde van de voor landbouw beschikbare grond. De 
landbouwinkomsten waren voor de adellijke grondbezitters (classe propriétaire) en voor de industrie 
en handel (classes stériles) die de landbouwproducten verwerkten. Zij zijn dan ook tegen elke 
overheidsinvloed: ‘laissez faire’ is voor hen het leidende beginsel. Veel economisch onderzoek nadien 
gaat uit van deze benadering. 

Klassieke economie
De periode van klassieke economie is voor de economie als wetenschap belangrijk. Deze stroming 
gaat uit  van vrije markten die zich zelf reguleren. De vier belangrijkste klassieke economen zijn Adam 
Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), Robert Malthus (1766-1834),  James Stuart Mill (1806-
1873) en -als voornaamste tegenhanger- Karl Marx (1818-1883). We staan bij ieder even stil.

Adam Smith beoogt met zijn standaardwerk ‘Whealth of Nations’ (1776) een basis te leggen voor 
economie als wetenschap. Hij ziet als beginpunt een primitieve ruilhandel, die in werkelijkheid nooit 
heeft bestaan. Hij had geen weet van de wederkerigheid (reciprociteitssysteem) dat als economisch 
principe in primitieve ‘familiaire’ gemeenschappen werkzaam is. In zijn economische beschrijvingen 
had hij bovendien een ‘blinde vlek’ voor de rol en betekenis van de eeuwenlange slavernij. Toch werd 
zijn boek in de loop der jaren als een ‘bijbel’ over de theorie van de vrije markt. Die theorie gaat ervan 
uit dat op de ‘vrije markt’ iedereen uit vrije wil deelneemt en bij ook ongelijke machtsverhoudingen 
toch kan deelnemen aan het drijven van handel. Smith dacht genuanceerd over de idee van de vrije 
markt. Hij zag het mensonterende gevaar van voortschrijdende arbeidsdeling. Smith zag ook dat de 
industrialisatie de arbeider losmaakt uit de traditionele intieme verhouding tot zijn medearbeiders, zijn 
werktuigen, zijn producten en de natuur. In dit verband is een andere werk van Smith van belang: 
‘Theorie of moral sentiments’. 
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Zijn opmerking over ‘the invisible hand’ 88 heeft een grote invloed gehad. Die opmerking had 
betrekking op de (on)wenselijkheid van importbeperkende maatregelen. Volgens Smith heeft kosten-
, prijs- en winstvorming in de vrije markt een zelfcorrigerende werking op afwegingen van 
ondernemers om voor productiecapaciteit te investeren in eigen land, dan wel in het buitenland. 
Daarom zou  overheidsbemoeienis gericht op importbeperking onnodig en zelfs schadelijk zijn. Ook 
zijn opmerkingen over de idee dat iedereen uit eigen belang zou handelen, heeft als doctrine veel 
invloed gehad op de verdere ontwikkeling van economisch theorie. Het werd de grondgedachte van 
het liberalisme: de economie behoeft geen regulering van de overheid, de samenleving is het beste 
gebaat bij vrije mensen (liberalisme) die hun eigen belang (egoïsme) nastreven. Misbruik en 
wangedrag wordt volgens deze zienswijze binnen de perken gehouden door de vele anderen die te 
goeder trouw zijn. 

David Ricardo, in Londen rijk geworden als beurshandelaar, legt begin 19e eeuw de basis voor de 
analytische methode en de modelmatige benadering van kwantitatieve economische vraagstukken. 
Hij ziet het economische vraagstuk als een vraagstuk over de verdeling van inkomen tussen 
landeigenaren (grond), vermogensverschaffers (kapitaal) en arbeiders. Iedereen moet zijns inziens 
delen in de welvaart. Uitgangspunten zijn: iedereen heeft dezelfde vrije toegang tot technologie, 
iedereen heeft vrije toegang tot de arbeidsmarkt, kapitaal zoekt op de vrije arbeidsmarkt naar de 
goedkoopste arbeidskracht. Maar Ricardo’s theorie89 is vooral gebaseerd op z’n financiële 
achtergrond. Hij isoleert het economische systeem van andere maatschappelijke systemen, vat dat 
systeem in logische concepten, mathematiseert dat in formules en (reken)modellen en abstraheert 
daarmee de levende werkelijkheid van de samenleving. Die logica en modelmatigheid maakt zijn 
theorie concreet en in de praktijk hanteerbaar, wat heel overtuigend werkt. Zijn denkbeelden hebben 
dan ook grote invloed gehad. Sociale voorzieningen zijn volgens Ricardo nutteloos en schaden de vrije 
marktwerking. Vanwege deze opvatting wordt in Engeland in 1834 een nieuwe armenwet ingevoerd, 
worden geldelijke sociale voorzieningen afgeschaft en werkhuizen opgericht om werklozen 
gedwongen arbeid te laten verrichten. Voor deze mensen zijn het dan donkere tijden.

Robert Mathus was bevriend met David Ricardo. Robert waarschuwde als demograaf en econoom in 
zijn ‘Essay on the principle of population’ dat volgens zijn observaties de lineaire groei van de 
voedselproductie op geen stukken na de (natuurlijke) versnellende bevolkingsgroei kon bijhouden. 
Voedseltekort was een dreigend probleem, hongersnood en oorlogen lagen op de loer. Hij maakte 
met deze voorspelling in zijn essay korte metten met utopisch gedachtegoed van de aanhangers van 
de Verlichting. Om dat groeiprobleem in Engeland het hoofd te bieden moest het geboortecijfer 
worden teruggedrukt. Daartoe moesten de aloude ondersteunende armenwetten worden afgeschaft 
en mochten de armen geen gezin meer stichten. 

James Stuart Mill is een van de grondleggers van het liberalisme en het nutsdenken. Hij publiceerde in 
1836 een artikel over de definitie en methode van (politieke) economie en in 1843 publiceerde hij zijn 

88 Adam Smith, zie zijn boek ‘Wealth of Nations’, blz..364.
89 David Ricardo, zie zijn boek ‘The Principles of Political Economy and Taxation’, (1817), Dover Publications, reprint 2004
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‘A system of logic’; beide zijn nog steeds medebepalend voor het denken over het karakter en de 
beoefening van economische wetenschap. Mill benadrukte het verschil tussen de sociale 
wetenschappen zoals economie en de exacte wetenschappen zoals fysica en chemie. Economie had 
geen laboratorium en leende zich niet voor gecontroleerde experimenten. Het was in zijn ogen vooral 
een deductieve wetenschap, waarbij een abstractie -de logische structuur van het menselijk handelen 
in zijn streven naar welvaart- het vertrekpunt was. Hij was om die reden een pleitbezorger van de 
‘introspectie’ bij de beoefening van de economie. Economen zochten naar economische tendensen 
inlusief de eventuele verstorende factoren.

Karl Marx ziet in Manchester de asociale werking van het kapitalisme, de onderdrukking en uitbuiting 
van de arbeiders, het verlies van de menselijkheid en menselijke waardigheid. Het “heilloze egoïsme en 
het zielloze geld” doen hun verwoestende werk. Het socialisme ontstaat mede uit onvrede over de 
economische en sociale gevolgen van de klassieke, liberale kijk op de mens. Marx stelt in Das Kapital 
(1867)90 die gevolgen als schrijnende misstanden en onbeschaamde uitbuiting aan de kaak. Hij wil de 
arbeiders van het kapitalistische juk bevrijden. Marx beschrijft hoe het kapitalisme naar zijn idee 
werkt, te beginnen met de analyse van ‘waren’ die worden vervaardigd ter bevrediging van de 
behoeften: uit arbeid ontstaat een product, het product wordt door de handel tegen geld geruild, de 
investeerder strijkt de winst op, de koper verwerft het warenbezit en bevredigt daarmee zijn 
behoefte. Kapitaal bestaat voor hem uit het eigendom van de productiemiddelen (in brede zin). Hij 
ziet de welvaartsbelofte van de industrialisatie. Maar hij ziet ook de vervreemding die vergezeld gaat 
met de industrialisatie, met de omschakeling van de ambachtelijke boer naar industriële arbeider. Die 
welvaart die dat meebrengt wordt echter niet eerlijk verdeeld. Hij ziet de groeiende macht van het 
industriekapitaal, het kapitalisme van de rijken. Die macht moet volgens hem worden gelegd bij 
degene die de producten maakt, de arbeider. Arbeiden is voor Marx geen handelswaar, maar een 
proces in zichzelf. Handel versluiert de werkelijkheid van de productie en het arbeidsproces achter de 
verhandelbare ‘waren’, zodat de consument daarvan geen weet heeft. De ideeën van Marx vonden in 
het kapitalistische westen geen weerklank, maar onder de communistische landen des te meer.

Menige discussie onder klassieke economen -zoals Smith, Ricardo en Marx- is gevoerd over de 
economische begrippen en modellen, waarmee de economische werkelijkheid wordt voorgesteld. 
Inherent aan het natuurwetenschappelijk denken zijn in het economische denken en in die modellen 
mechanistische denkmethoden en termen geïntroduceerd, bijvoorbeeld: omloopsnelheid, 
marktmechanisme, geldvoorraad, goederen- of geldcirculatie en rentestand. Deze termen zijn door 
middel van formules wiskundig met elkaar in verband gebracht. Weliswaar wordt bij klassieke 
economen de waarde van een product of dienst bepaald door de factor arbeid, maar voor de levende 
economisch handelende mens is in zo’n mechanistische benaderingswijze geen plaats. Arbeidskracht 
is voor hen verhandelbaar op de arbeidsmarkt, betaald tegen stukloon. Dit mechanistische denken 
vormt een enorme hindernis. Steiner zegt daarover91: “Wij hebben door de laatste vier eeuwen als 
Europese mensheid, met hun Amerikaanse nakomelingen, een denken voortgebracht, die alleen geschikt 

90 Karl Marx, zie zijn boek ‘Das Kapital’ (1867), CreateSpace Independent Publishing Platform, reprint 2011
91 Zie de Gesamtausgabe 189 blz. 122.
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is om het levenloze, het dode te begrijpen. We hebben een manier van denken voortgebracht die geheel 
en al is toegesneden op het wiskundig-technische. Wij zijn ongeschikt geworden om gedachten te richten 
op datgene wat in de natuur lééft.” Het mechanistische wereldbeeld heeft een veel langere 
voorgeschiedenis92 dan de economie als wetenschap. Ook in het huidige denken over economie is het 
mechanistische gedachtegoed dominant.  Soros wijst erop dat dergelijke opvattingen van economen 
zijn gebaseerd op een misplaatste analogie met de fysica, waarin voor het reflexieve karakter van 
financieel handelende mensen en de financiële markten geen plaats is. We komen daar nog uitgebreid 
op terug.

Als hoofdrolspelers worden in de klassieke economie vooral aangemerkt: overheden, vermogenden 
(banken, fondsen, zeer rijken), grondbezitters, landbouwers, producenten, handelaren, arbeiders en 
consumenten. De discussie ging en gaat met name over de verdeling van bezit en inkomen tussen 
deze spelers, als ook over de condities waaronder die verdeling plaatsvindt (bijv. monopolisme).

Neoklassieke economie
Voor de neoklassieke economen is eigenlijk een verzamelnaam voor uiteenlopende zoekrichtingen 
van economen, gebaseerd op enkele (min of meer) gemeenschappelijke uitgangspunten. Voor hen is 
de economische wetenschap op zichzelf waardevrij. Ook zij bezien de mens als een ‘homo 
economicus’. Deze homo economicus handelt doelbewust en rationeel, streeft eigen belang en 
maximale nut na, en staat als individu los van zijn sociale context. Mensen acteren individueel vanuit 
hun eigen voorkeuren en waarden, en hanteren zekere marges bij het nemen van economische 
beslissingen(marginale waardetheorie). Niet alleen de individuele mens, maar ook de individuele 
organisatie wordt zo beschouwd. Binnen de grenzen van zijn inkomen streeft het individu naar 
nutsmaximalisatie en binnen de grenzen van zijn budget streeft het bedrijf naar winstmaximalisatie. 
Volgens de neoklassieke economen wordt de productwaarde objectief bepaald door vigerende 
marktprijzen, en is noch het (prijs-onderhandelende) individu noch de factor arbeid waardebepalend. 
Bij prijsvorming spelen kostenverdeling en -toerekening gepaard aan periodieke herwaardering een 
essentiële rol. Prijsvorming wordt in hun visie vooral rekenkundig bepaald middels 
(kost)prijscalculaties met winstopslagen, en minder door marktwerking of de wet van vraag en 
aanbod. Het prijsmechanisme zorgt ervoor dat alle productieve krachten volledig worden 
ingeschakeld. Evenwicht ontstaat waar vraagcurves en aanbodcurves elkaar snijden. Al doende 
worden de modellen van de klassieke economische school fundamenteel aangepast en verrijkt tot 
een algemene-evenwichtsanalyse, die stuurt op stabiliteit in de geaggregeerde vraag en ook op snelle 
aanpassing van prijzen aan verandering in vraag en aanbod. 

In de economische wetenschap wordt in verschillende richtingen of ‘scholen’ verder gezocht en 
vooral aan prijstheorie gewerkt. William Stanley Jevons (1835-1882)  zet een belangrijke stap: hij 
introduceert als exacte wetenschapper (wiskunde en scheikunde) het gebruik van mathematisch-
statistische technieken in de economische wetenschap, zoekt naar functioenele verbanden in 
statistische data en komt met nieuwe instrumenten zoals het prijsindexcijfer. De mathematisering van 

92 Eduard Dijksterhuis, zie zijn boek ‘De mechanisering van het wereldbeeld’, Meulenhoff,  Amsterdam.
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de economie komt op gang. Hij ontwikkelt in Engeland de ‘marginale nutstheorie’. In de Engelse 
school (Cambridge)  werkt men aan prijstheorie, uitgaand van de grensnut-opvatting en van vraag en 
aanbod in geïsoleerde markten. Carl Menger (1840-1921)   legt in Oostenrijk de basis voor de 
invloedrijke Oostenrijkse school. Economen strijden in deze school om de vraag of economie een 
‘normatieve’  (socioloog Max Weber 1864-1920)  of een  ‘descriptieve’ (Ludwig von Mises 1881-1973)  
wetenschap is. In deze school wordt prijstheorie ontwikkeld gebaseerd op een subjectivistische 
waardeleer, die uitmondt in het werken met de zogenaamde opportunity costs. Ook in de 
Amerikaanse school onderzoekt men de prijsvorming voor wat betreft de factoren arbeid en kapitaal 
en van de effecten daarvan op de inkomensverdeling. In de Zwitserse school (Lausanne) zoekt men 
naar een algemeen economisch evenwichtsmodel, uitgaand van evenwichtsposities op micro-
economisch niveau, zowel bij ondernemers als bij consumenten. 
In de 1e helft van de 20e eeuw zoeken economen uit de Amerikaanse school zoals Joseph Schumpeter 
(1883-1950) en John Kenneth Galbraith (1908-2006) aansluiting bij de sociale wetenschappen en groeit 
bij economen de belangstelling voor politieke aspecten. Schumpeter beschrijft hoe het kapitalisme in 
de economie een continu proces voltrekt van vernietiging van het bestaande en het scheppen van het 
nieuwe, een proces van ‘creatieve vernietiging’. Dat proces is volgens Schumpeter niet in evenwicht, 
maar continu in onbalans. Als de loonontwikkeling stagneert, groeit het kapitaal onophoudelijk door. 
De recente bevindingen van Thomas Piketty93 bevestigen dit beeld.

De Keynesiaanse revolutie
De crisis van de dertiger jaren uit de 20e eeuw bewijst het onvermogen en de gebreken van de 
neoklassieke economie. Voorspellingen blijken fout en ontwikkelde instrumentaria bieden geen 
oplossing. Economen zoeken naar een nieuwe benadering ter verklaring van crisisproblemen. 
Théodore Limperg (1879-1961) spreekt in 1926 over het `maatschappelijk verkeer’: een verzameling 
anonieme belanghebbenden die op basis van verstrekte informatie beslissingen moeten kunnen 
nemen. Taal, normen, cultuur en uniformiteit spelen daarbij een rol. 

De belangrijke Engelse John Maynard Keynes (1883-1946) was een baanbrekend econoom en als 
modern liberaal een vooraanstaand lid van de invloedrijke Bloomsbury groep, die zich afzette tegen 
de Victoriaanse cultuur. Hij was bestuurslid van de Bank of England, stond aan de wieg van de 
Wereldbank en het IMF. Keynes voorzag de 2e Wereldoorlog als reactie op de Vrede van Versailles 
(1919). Daarbij werd Duitsland verplicht om alle oorlogsschulden van Frankrijk, Engeland e.a. aan de VS 
terug te betalen. Die verplichting leidde tot veel beursspeculatie, de beurskrach van 1929 en 
vervolgens tot de Grote Depressie. 

Keyens schreef het standaardwerk General Theory of Employment, Interest and Money (1936), waarin 
hij een macro-economische analyse geeft van het economisch proces. Daarin wijst hij erop, dat het 
prijsmechanisme niet als vanzelf leidt tot volledige benutting van de beschikbare productiecapaciteit. 
Met name bij grote aanhoudende bestedingstekorten wordt beschikbare capaciteit allerminst 
volledig benut. Het is niet het aanbod dat de vraag bepaalt, maar eerder omgekeerd. Als de 

93 Thomas Piketty, zie zijn boek ‘Kapitaal in de 21e eeuw’.
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inkomsten dalen, neemt de totale vraag naar goederen af en wordt de productie naar beneden 
bijgesteld, met groeiende werkloosheid als gevolg. Dit bewijst volgens hem, dat de totale vraag op 
niveau moet worden gehouden. De wijze van belastingheffen en de omvang van overheidsuitgaven 
moeten daar expliciet rekening mee houden. Maar over de vraag hoe dat het beste kan worden 
gedaan, wordt onder economen nog volop gestreden. De Keynesianen zien een noodzaak van actieve 
monetaire politiek om een tegenwicht te bieden aan destabiliserende economische factoren. Vanuit 
dit vertrekpunt én door de groei van de arbeidsbevolking maakten de VS en Europa in de jaren 1945-
1975 een ongekende groei door. Volgens Keynes waren politieke stabiliteit en sociale cohesie 
randvoorwaarden voor een gezonde economie. Hij was een voorstander van regulering en van een 
overheid die de economie stimuleert door verhoging van de uitgaven. Politiek gestuurde sociale 
voorzieningen beteugelen in zijn visie de uitwassen van het kapitalisme. Zijn werken werden door 
anderen economen vertaald in modellen en formules, wat zijn werken toegankelijk maakte voor de 
praktische toepassing; zijn visie was leidend tot 1980. Toen kwam de kentering; de veelgeprezen 
verzorgingsstaat kwam geleidelijk in de financiële problemen.

Neoliberalisme
Keynes en Friedrich von Hayek (1899-1982) representeren rivaliserende scholen: reguleren versus 
liberaliseren. Hayek hield zich bezig met de organisatie van de samenleving. Hayek behoorde tot de 
‘nieuwe liberalen’ van de Oostenrijkse School en was oprichter van de internationale Geistkreis. Hij 
schreef de Road to Serfdom (1943). Volgens hem sturen de prijzen de productie en niet de overheid. 
Hij is aanhanger van de idee van de ‘vrije markt’. Iedereen heeft op de vrije markt gelijke kansen en 
ruimte voor het vrije ondernemerschap. Hij was een voorstander van het ordoliberalisme: de vrije 
markt, mét liberalisering en deregulering. Ingrijpen van en reguleren door de overheid zijn een 
hindernis voor de ontwikkeling en het goede functioneren van de vrije markt, en moet beperkt blijven 
tot monetarisme, werktijden en informatievoorziening. De overheid kán niet efficiënt werken en moet 
zoveel mogelijk aan de markt overlaten. Altruïsme en solidariteit werken volgens Hayek alleen goed in 
kleine groepen, niet in de regionale- en wereldmarkten. Dat speelt voor hem op macroniveau geen 
rol.
Het antwoord op de economische kentering rond 1980 werd gezocht in het neoliberalisme, 
aangevoerd door de Chicago Boys uit de school van Milton Friedman (rond 1950). Friedman is 
aanhanger van de Oostenrijkse school en het laissez-faire beginsel. Volgens hem  is er geen noodzaak 
voor een monetaire politiek die sturend ingrijpt in de economie. De monetaire politiek moet bij 
constante prijzen het economische verkeer slechts voorzien van de noodzakelijke liquiditeiten. Het 
geldvolume moet daartoe gelijke tred houden met de reële productiegroei. Want als de groei van de 
totale vraag wordt geborgd door een gestage groei van de geldhoeveelheid, is het prijsmechanisme 
prima in staat om een evenwicht met volledige werkgelegenheid tot stand te brengen en te bewaren. 
Friedman is geïnspireerd door het boek The virtue of selfishness van de filosofe Ayn Rand en lid van 
The Collective, evenals Alan Greenspan. Deze ideologische kring heeft grote invloed gehad op de 
ontwikkeling van de Amerikaanse economie en later de wereldeconomie. Het ‘vrije markt’-denken is 
door hen vertaald naar een jarenlange politiek van liberalisering en zelfregulering, daarbij gesteund 
door invloedrijke mensen. Zoals in Amerika door Ronald Reagan en de conservatieve zogenoemde 
Tea Party. En ook Margareth Thatcher van de conservatieven in Engeland. Door de neoliberalen wordt 
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de sociale wetgeving versoberd of geschrapt. Die politiek levert de samenleving over aan brutaal 
gewinzucht, en gaat geheel voorbij aan het feit dat de ‘vrije markt’ feitelijk niet bestaat. “Elke markt is 
omgeven door wet- en regelgeving, zonder welke geen markt goed kan functioneren, maar waarvan de 
gewone burger zich niet bewust is.” De neoliberaal gaat dus voorbij aan de risico’s van een 
gedereguleerde samenleving. De grenzen en het ongelijk van het neoliberalisme kwamen meer en 
meer aan het licht. Toen het Amerikaanse congres op jacht was naar de ‘daders’ van de 
hypothekencrisis kwam de aap uit de mouw. Op 22-10-2008 doet de FED-voorzitter Alan Greenspan de 
opzienbarende bekentenis, dat de neoliberale ideologie hem tot verkeerde beslissingen had aangezet 
en dat zijns inziens het hele intellectuele bouwwerk van de zelfcorrigerende vrije markt was ingestort. 
De utopie van de vrije markt was definitief doorgeprikt - in De Pers van 1-6-2010: “Neoliberalisme heeft 
afgedaan” en in de Volkskrant van 25-1-2013: “Neoliberalisme heeft moreel kompas duurzaam 
ontregeld.” Ook Bill Clinton doet op 1-4-2010 een bekentenis94 over de desastreuze gevolgen van zijn 
handelsbeleid voor Haïti in 1981, dat was gebaseerd op de idee van de ‘vrije markt’. Het agrarische 
Haïti werd onder druk van het WTO, de Wereldbank en het IMF gedwongen om zijn grenzen te 
openen voor vrije import van goedkope Amerikaanse rijst. De Haïtiaanse suikerexport werd erdoor uit 
de markt geconcurreerd, waardoor velen werkloos werden. Het dagelijkse leven in Haïti is erdoor 
gemarginaliseerd en hard geworden. Hier blijkt de grote betekenis van economische denkbeelden 
voor de samenleving. In dit geval de schade ervan. Het failliet van het neoliberalisme en van de illusie 
van de ‘vrije markt’95 betekenen goed beschouwd ook het failliet van het Anglo-Amerikaanse 
kapitalisme.

In de huidige tijd worden als hoofdrolspelers aangemerkt: ondernemers, producenten, arbeiders, 
leveranciers van grondstoffen, afnemers, consumenten, naast banken en overheden.

Transactionele economie
Hoe dan ook, de Keynesiaanse zienswijze vernieuwt en versnelt de ontwikkeling van de economische 
wetenschap, ondersteund door de opkomst van de econometrie en de wiskundige economie. Onder 
meer Jan Tinbergen (1903-1994) en Ragnar Frisch (1895-1973) met hun dynamische modellen en 
Wassily Leontief (1906-1999) met zijn input-output-theorie hebben hierbij baanbrekend werk verricht. 
Dat bracht de toetsing van theorie aan de praktijk binnen bereik. 

De aandacht en inspanning van moderne economen is nog meer verschoven naar het (uit)bouwen en 
onderhouden van benodigde economische rekenmodellen, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van -
soms zeer krachtige- computers. Deze modellen gaan (veelal impliciet) uit van het denken in 

94 Zie: http://www.democracynow.org/2010/4/1/clinton_rice “Since 1981, the United States has followed a policy, until the last year or so 
when we started rethinking it, that we rich countries that produce a lot of food should sell it to poor countries and relieve them of the 
burden of producing their own food, so, thank goodness, they can leap directly into the industrial era. It has not worked. It may have 
been good for some of my farmers in Arkansas, but it has not worked. It was a mistake. It was a mistake that I was a party to. I am not 
pointing the finger at anybody. I did that. I have to live every day with the consequences of the lost capacity to produce a rice crop in 
Haiti to feed those people, because of what I did. Nobody else.”
95 Ha-Joon Chang, zie zijn boek ’23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme’, 2010.
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markttransacties – formeel geregistreerd en gerapporteerd: de formele economie. Dit denken vormt 
tevens de basis voor de accountancy. 

Op grond van het moderne economisch ‘waarde mechanisme’ stellen organisaties de externe 
verslaggeving (mainstream accounting) op, bedoeld als een neutraal en objectief verslag van de 
economische realiteit. Hun accountants controleren dat idealiter op onpartijdige en onafhankelijke 
wijze. Maar bij die neutraliteit en objectiviteit, respectievelijk die onpartijdigheid en onafhankelijkheid 
worden regelmatig kritische kanttekeningen gemaakt. Los daarvan is er de kritiek die zich richt op de 
kwaliteit van de verslaggeving en de uitgevoerde controlewerkzaamheden. Een reeks van misstanden 
heeft er toe geleid, dat de laatste jaren het toezicht is verscherpt, met soms zelfs forse boetes tot 
gevolg. Formele vastlegging van financiële (markt)transacties inclusief de rapportage daarover en de 
accountantscontrole daarop, vrijwaart de samenleving blijkbaar niet van fraudes, crises en excessief 
egoïsme.

Experimentele economie
Lange tijd heerste onder economen de opvatting dat economie als wetenschap zich niet leende voor 
het uitvoeren van experimenten. Die opvatting wordt pas schoorvoetend verlaten als rond 1970 
pionierende wetenschappers zoals Vernon Smith en Charles Plott (rationaliteit van markten) en Daniel 
Kahneman (rationele keuzetheorie) gecontroleerde experimenten inrichten en uitvoeren, waarvan de 
uitkomsten reproduceerbaar zijn. Smith toont bijvoorbeeld met zijn marktexperimenten aan, dat 
marktevenwicht heel snel wordt bereikt: de ‘invisible hand’ werkt als je het marktexperiment maar 
goed inricht. En psycholoog Kahneman weerlegt met zijn gedragsexperimenten de ingesleten 
opvatting dat de mens zou handelen als een ‘homo economicus’. Experimentele economie is met 
andere woorden een tamelijk jonge loot aan de boom van de economische wetenschap. 
Experimenteel economen bestuderen het economisch gedrag van mensen inclusief de motivaties of 
denkpatronen die aan dat gedrag ten grondslag liggen. Dit gebeurt zowel door empirisch onderzoek 
alsook door theorievorming over de analyse van economisch gedrag. Zij maken daarbij onder meer 
gebruik van speltheorie, operational research, waarschijnlijkheidsleer e.d.. Een goed experiment is een 
gesimuleerde miniatuur van een schaalbare werkelijkheid. Het blijkt te werken. Maar context of 
vormgeving blijkt bij markt- en gedragsexperimenten een belangrijke rol te spelen, terwijl politieke 
voorkeur duidelijk meeweegt bij de waardering van markt- en gedragsexperimenten. De 
experimentele economie heeft desalniettemin de economie als wetenschap radicaal veranderd, heeft 
in een korte tijd grote vlucht genomen en is inmiddels volledig geaccpeteerd.

Een cultuur-historische benadering
Karl Polanyi (1886-1964, Wenen) doorbreekt in zijn boek ‘The great transformation’ (1944) het 
traditionele kapitalistische denken, door te wijzen op de geschiedenis van het economische denken. 
Uit zijn onderzoek van antieke kleitabletten blijkt, dat al in het antieke Soemerië en Babylonië werd 
gewerkt met geld, prijzen, contracten, boekhouding etc. Handelaren waren echter in dienst van de 
tempels en paleizen, niet van private bedrijven. Schulden had men tegenover de gemeenschap, niet 
tegenover privépersonen. Schulden werden bij machtswisseling kwijtgescholden, zoals de Joden 
deden bij het Jubeljaar, waarbij de tellers op nul werden gezet bij wijze van nieuwe start. Dat 
verandert fundamenteel bij de Romeinen, die wél private schuldverhoudingen kenden en (dus) niet 
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bereid waren tot collectieve kwijtschelding. Schuld hoeft volgens Polanyi geen probleem te zijn. Er 
ontstaat echter een schuldprobleem bij ongelijke posities, tussen machtigen en onmachtigen. Hij wijst 
erop, dat in werkelijkheid bijna alles in het bezit is van anderen; kijk maar naar de omvang van de 
nationale bezittingen tegenover de nationale schulden. Hij ziet niet een kapitalistische ‘vrije’ markt 
náást de samenleving, maar een geïntegreerde markt binnen de samenleving, bedoeld voor het 
invullen van verwachtingen en behoeften van de medemens. Hij verwerpt het beeld van de homo 
economicus. Hij ziet ook niet het omgaan met schaarste als de kern van het economische probleem. 
Het is de samenleving die de economie draagt, niet het individu dat zoekt naar behoeften 
bevrediging. Het economische vraagstuk ontspoort volgens Polanyi als grond, arbeid en geld als 
handelswaar worden opgevat. Een visie die hij deelt met Steiner96. Grond is geen product van 
menselijke arbeid. 

Kanttekening
Het is onvermijdelijk dat door voortschrijdende ontwikkelingen regelmatig nieuwe terreinen worden 
betreden waarin regelgeving ontbreekt, achterloopt of onvoldoende passend is. Bijvoorbeeld in het 
geval van derivaten en off balance verplichtingen. De financiële wereld is op haar hoede geraakt. De 
banken zijn aan banden gelegd. Binnen Europa zijn de begrotingsregels aangescherpt evenals het 
toezicht op de naleving. En bestuurders van bedrijven en instellingen kunnen ter verantwoording 
worden geroepen en zo nodig strafrechtelijk worden vervolgd. Mocht het met banken en zelfs landen 
toch nog fout gaan, dan zijn er omvangrijke financiële vangnetten gecreëerd om erger te voorkomen 
en ook om de vertrouwensbasis in de financiële wereld te herstellen. Maar of dat echt toereikend zal 
zijn om omvangrijke economieën zoals Frankrijk of Duitsland te helpen, is zeer de vraag. 
Bij de geschetst economische vragen, opvattingen, modellen en discussies plaatsen wij een 
kanttekening. Het denken in markttransacties markeert een duidelijke grens van de moderne 
economische modellen. Die grens als ook het werken met doorwrochte rekenmodellen stellen we 
niet ter discussie. Maar ons inziens handelen mensen en organisaties niet (altijd): rationeel, 
doelbewust, louter uit eigen belang en gericht op maximale opbrengst, los van hun maatschappelijke 
context. Voorts zijn marktprijzen alleen bepalend bij courant verhandelbare uniforme goederen. In 
andere gevallen gaat het om prijzen die de partijen overeenkomen bij onderhandeling, aangenomen 
dat die prijzen daadwerkelijk worden betaald. We tekenen daarbij aan, dat voor lang niet alle 
goederen of diensten sprake is van een ‘markt’ in de ware zin. Evenals vele anderen distantiëren ook 
wij ons van de opvatting dat de mens een ‘homo economicus’ zou zijn. Ons inziens handelen mensen 
en organisaties:
 in een mengeling van rationeel, emotioneel, impulsief, en uit groepsdwang; 
 in een mengeling van baatzuchtig en onbaatzuchtig;
 gericht op maximale opbrengst, tegen een redelijke marge, en (soms) tegen kostprijs of zelfs 

ónder de kostprijs;
 soms met het doel materieel voordeel te behalen, soms immaterieel voordeel te behalen of een 

ideëel doel te realiseren, en soms een combinatie daarvan;

96 Karl Polanyi, zie zijn artikel ‘Rudolf Steiner’s Economics’ waarin hij een outline geeft, uit New Britain (1-8-1934).
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 tegen standaard niet-onderhandelbare prijzen en tegen uit-onderhandelde prijzen, afhankelijk van 
het product, de aanbieder of de handelssituatie;

 volkomen onafhankelijk en zelfstandig, of geheel afhankelijk en onzelfstandig.

De economische realiteit is veelkleuriger dan we meestal in het economische denken en in de 
theorievorming aantreffen. Zo wordt niet of onvoldoende gedifferentieerd naar de verschillen in de 
aard van mensen of van de typen van organisaties. Handelsondernemingen hebben bijvoorbeeld in 
tegenstelling tot scholen de opgave om overschotten te genereren. Veel scholen of tehuizen werken 
onbaatzuchtig voor de kinderen, tamelijk zelfstandig, en vrijwel tegen of soms zelfs onder de kostprijs 
(waarbij de overheid budgettair die kostprijs vrijwel bepaalt). De homo economicus past bijvoorbeeld 
nauwelijks of niet in dat type organisaties! Nog niet eens te spreken over gedreven kunstenaars of 
bezielde idealisten die alles voor hun ideaal, roeping of passie over hebben. Bovendien: Kahneman 
toonde proefondervindelijk al aan dat mensen niet in staat zijn om een echte homo economicus te 
zijn.

Soros
Soros, vermaard om zijn omvangrijke speculatieve operaties op de valutamarkten, plaatst voor ons 
betoog een aantal belangwekkende kritische kanttekeningen bij de gangbare economische praktijk. 
Een praktijk die hij als geen ander heeft bewezen te kennen97. Afgezien van de kritiek die men op 
Soros kan hebben, geven we hier graag enkele waardevolle tekstfragmenten uit Soros’ boek De crisis 
van het mondiale kapitalisme. De eerste fragmenten gaan over zijn opvattingen over het 
marktfundamentalisme. Daarna volgen in een aparte paragraaf fragmenten over wat hij reflexiviteit 
noemt. 

Marktfundamentalisme
“De wereldeconomie wordt niet alleen gekenmerkt door vrij verkeer van goederen en diensten, maar 
ook, en in nog sterkere mate, door het vrije verkeer van kapitaal. 
Financieel kapitaal geniet een bevoorrechte positie. Kapitaal is mobieler dan de andere productiefactoren 
en financieel kapitaal is nog mobieler dan kapitaal dat rechtstreeks geïnvesteerd is. Financieel kapitaal 
stroomt naar het punt waar het de hoogste opbrengst heeft, en omdat het gepaard gaat aan welvaart, 
concurreren landen met elkaar om het aan te trekken. Dit heeft tot gevolg dat kapitaal zich steeds meer 
ophoopt bij financiële instellingen en aan de beurs genoteerde multinationale instellingen. De mondiale 
(intermediaire) financiële markt onttrekt zich voor een groot deel aan de controle van nationale of 
internationale autoriteiten. Naar mijn mening is de huidige stand van zaken ongezond en op den duur 
onhoudbaar. Financiële markten zijn inherent instabiel en in een aantal maatschappelijke behoeften kan 
niet worden voorzien door de krachten van de vrije markt volkomen de vrije teugel te laten. Helaas 
worden deze tekortkomingen niet onderkend. Integendeel…” Hij ontmaskert het monetarisme en het 
alom gevestigde geloof in de magische werking van de markt en het belang van de onbelemmerde 
concurrentie, zoals dat sinds 1980 opgeld doet. Hij typeert dat als de imperialistische ideologie van het 

97 Mede door zijn valutamanipulaties zijn in de jaren tachtig / negentig van de 20e eeuw onder meer de koers van het Britse pond en de 
Belgische- en Franse frank zeer sterk onder druk gezet. Door speculatieve posities leverde hem dat honderden miljoenen dollars op.
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marktfundamentalisme. “Marktfundamentalisten hebben een fundamenteel onjuist idee over het 
functioneren van de financiële markt.” Soros formuleert als centrale these van zijn boek, dat het 
marktfundamentalisme tegenwoordig een grotere bedreiging vormt voor onze open westerse 
samenleving dan welke totalitaire ideologie dan ook. Het bedreigt de open samenleving onopzettelijk, 
door een onjuist begrip van de wijze waarop markten functioneren en door ze een belangrijker rol toe 
te kennen dan hen werkelijk toekomt. Hans Achterhuis98 spreekt in dit verband over de utopie van de 
vrije markt.

4.4 Reflexiviteit
Het onderwerp ‘reflexiviteit’ is voor ons betoog essentieel en neemt in ons boek dan ook een 
belangrijke plaats in. We laten Soros daarover aan het woord: “De financiële markt vormt niet alleen 
een passieve weerspiegeling van de werkelijkheid, maar is actief betrokken bij de vorming van de 
werkelijkheid waarvan ze vervolgens weer een weerspiegeling vormt. Er bestaat een wederkerig verband 
tussen beslissingen in het heden en gebeurtenissen in de toekomst. Dit verband zal ik reflexiviteit 
noemen.” Hij maakt er op attent dat “sociale wetenschappers…maar ook de grondleggers van de 
klassieke economische theorie reflexiviteit hebben uitgesloten als object van studie. In de 
wetenschappelijke wereld kan onbepaaldheid, het ontbreken van duidelijke voorspellingen en 
bevredigende verklaringen, een bedreiging vormen voor de status van een vakgebied.” Hij ziet dat als 
een belemmering voor vernieuwing van inzichten. “Anders dan de gebeurtenissen waarmee fysici en 
chemici zich bezighouden, hebben economische en sociale gebeurtenissen denkende participanten, en 
denkende participanten kunnen de regels van economische en sociale stelsels veranderen door middel 
van de ideeën die ze over die regels hebben.” En verder: “In de natuurwetenschappen kunnen theorieën 
de verschijnselen waarop ze betrekking hebben niet veranderen, in de sociale wetenschappen kunnen ze 
dat wél. Dit leidt tot een extra element van onzekerheid, dat geen deel uitmaakt van Heisenbergs 
onzekerheidsprincipe99. Het is dit additionele element van onzekerheid dat verantwoordelijk is voor de 
kloof tussen natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.” Soros vervolgt: “Ik wil duidelijk stellen 
dat ik het hier niet over een of ander geheimzinnig nieuw verschijnsel heb… Het is veeleer te wijten aan 
het feit dat de sociale wetenschappen in het algemeen en de economie in het bijzonder grote moeite 
hebben gedaan om te doen alsof deze aspecten niet bestonden.” Reflexiviteit adresseert de 
problematiek van de wederkerigheid, of -in termen van het antieke Hermetisme100, de wederzijdse 
beïnvloeding. Met name die van de intentionele interactie, de wisselwerking die met al dan niet 
bewuste bedoelingen doortrokken is. Steiner zegt het bondig zo: “Men richt zich in zijn gedachten naar 

98 Hans Achterhuis, zie zijn boek met de gelijknamige titel of zijn ontluisterende artikel in Trouw van 3-4-2010 over de invloed van het 
boek ‘Atlas shrugged’ van Ayn Rand op economische zwaargewichten als Friedman en Greenspan. In haar boek beschrijft Rand de 
filosofie van het objectivisme, dat het volgen van begeerte en eigen belang geen subjectieve keuze zou zijn, maar objectief gezien de 
meest redelijke optie – dat ontmaskert het neoliberalisme als een egoïstisch animalistisch objectivisme dat fundamenteel ongeschikt is 
om te fungeren als maatschappelijk verantwoord economisch model.
99 In 1927 formuleerde Werner Heisenberg een fundamentele kwantummechanische eigenschap van de elementaire deeltjes: het is 
onmogelijk van een deeltje exact de plaats èn de impuls te meten, hoe nauwkeuriger we de ene grootheid bepalen, des te minder 
weten we over de andere. 
100 De hermetiek of het hermetisme is een Hellenistische religie uit de late oudheid, rondom de mythische leraar Hermes Trismegistus. 
Hermes spreekt in ‘codetaal’ over een voor niet-ingewijden ontoegankelijke werkelijkheid, die daarom ‘duister’ aandoet. Wie de code of 
sleutel niet kent, dringt in die werkelijkheid niet binnen.
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de feiten, terwijl die feiten juist door de gedachten zouden moeten worden beheerst. Het is noodzakelijk 
in te zien, dat men alleen tot een adequaat oordeel over die feiten kan komen, als men teruggaat naar de 
oergedachten die aan maatschappelijke inrichtingen ten grondslag liggen”(101). En voorts: “Zo geldt op 
economisch gebied in versterkte mate dat kennis over de oorzaken niets helpt, als men ze niet aan de 
werkingen heeft ontleend.” En verder: “Het gaat erom, dat men zich een zin voor de kwaliteit van 
werkingen eigen maakt, om tot de oorzaken ervan te kunnen opstijgen.” Vervolgens: “Aan de praktijk 
leert men die werkingen op waarde schatten, en doordat men de dwaalwegen van de werkingen 
doorziet, komt men tot de oorzaken en tot de verbetering van die oorzaken.”(102) En: “Maar als u 
uitputtend een werkelijkheidsgetrouwe economie-leer wilt vinden, dan zult u er niet omheen kunnen, de 
economische effecten van alle kanten te karakteriseren.”  “Juist doordat men (een item) eruit licht, komt 
men steeds tot definities die op enig gebied maar in wezen niet gelden, of men moet die uitermate 
forceren.“ En: “Het gaat er echter bij economie om, dat men niet iets eruit licht uit het geheel der 
verschijnselen, maar dat u het geheel doorloopt. Het economische denken moet tamelijk totaal zijn, moet 
een omvattend denken zijn.”(103). Dit heeft ons inziens gevolgen voor de eisen te stellen aan 
wetenschappelijke grondslagen en onderzoeksmethoden. Verderop in ons boek komt dat weer aan 
de orde.
Het begrip reflexiviteit vormt voor Soros de kern van alle thema’s in zijn boek. Maar hij onderkent dat 
dit begrip niet in brede kring is aanvaard. Wij onderschrijven het reflexieve karakter van economie.

Soros verdiept zijn opvatting over reflexiviteit als volgt: 

“Reflexiviteit dient te leiden tot een herwaardering van onze conceptie van de waarheid, niet tot een 
totale verwerping ervan. Het logisch positivisme classificeert uitspraken als waar, onwaar of 
betekenisloos. Deze indeling is volkomen ontoereikend voor het begrijpen van de wereld van denkende 
en handelende wezens. Hier dienen we nog een categorie te onderscheiden: reflexieve uitspraken 
waarvan de waarheid of onwaarheid afhankelijk is van de uitwerking die ze hebben. 

Reflexieve uitspraken zijn onmisbaar. We kunnen niet leven zonder reflexieve uitspraken, omdat we 
beslissingen die betrekking hebben op ons lot niet kunnen vermijden.” De overeenstemming tussen de 
feiten en de werkelijkheid is niet in alle gevallen het bepalende criterium, noch een garantie voor de 
waarheidsvinding. Dit is met name van toepassing op de politiek en de economie. Soros stelt: “Niets 
is fundamenteler voor ons denken dan onze conceptie van de waarheid.”  We ontkomen er dan ook niet 
aan om eerst onze opvatting over waarheid te expliciteren. Deze eis zou ons inziens moeten worden 
gesteld aan elke economische theorie en/of uitwerking daarvan.

Het reflexieve karakter van economische gebeurtenissen impliceert, dat de veel toegepaste 
systeembenadering ongeschikt is voor het begrijpen van economische vraagstukken. Systemen gaan 
uit van in-/output-modellen, van oorzaak/gevolg-ketens, gestuurd op basis van normen, waarbij 

101 Zie Gesamtausgabe 23 blz. 92.
102 Zie Gesamtausgabe 341 blz.18.
103 Zie Gesamtausgabe 341 blz.20.
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afwijkingen ten opzichte van de norm worden gecorrigeerd. Het dynamisch evenwicht wordt in stand 
gehouden door feedback-loops. In een systeem, opgebouwd uit elkaar beïnvloedende subsystemen, 
verliezen ’oorzaak en gevolg’ concepten door circulaire causaliteit al snel aan betekenis: oorzaak en 
gevolg wisselen steeds van plaats, en vervloeien al snel voor de waarnemer. Voor economische 
systemen geldt bovendien dat elke economische actor vanuit eigen initiatief te allen tijde bestaande 
oorzaken kan veranderen en zelf nieuwe oorzaken kan introduceren. Onvoorspelbaar impulseren 
toegevoegd aan circulaire causaliteit ontstijgt de systeembenadering.

4.5 Over waarheid en werkelijkheid
De financiële wereld en de financiële vraagstukken zijn naar hun aard immaterieel: het gaat bij 
financiën of geld(middelen) immers niet om de munten of biljetten, maar om de immateriële 
waarden die zij representeren. De basis voor het benaderen van de financiële werkelijkheid 
moeten we dus in de immateriële werkelijkheid zoeken. 

Wat is waarheid?
Het bestaan van één objectieve ‘Waarheid’ kan niet worden bewezen. Daarom is de vraag over het 
bestaan van Waarheid geen kennisvraag maar een wils- of keuzevraag. Het finale antwoord op die 
vraag kan niet op louter wetenschappelijke gronden worden gegeven, maar vereist het maken van 
een persoonlijke (levens)keuze. Dit behoort tot het gebied van de levensopvatting, het geloof of 
religie!  Het antwoord wordt om diezelfde reden vooral bepaald door het toekomstperspectief dat 
men zelf achter de gemaakte keuze ziet opdoemen. Of de Waarheid bewaarheid wordt, hebben 
we dus in eigen hand! Wanneer we kiezen voor het standpunt dat iedereen zijn eigen waarheid 
heeft, kiezen we principieel niet voor ‘Eenheid in verscheidenheid’ maar voor ‘Verdeeldheid in 
verscheidenheid’. 
Omdat het antwoord op de Waarheidsvraag uit het gebied moet komen van het persoonlijke 
geloof, is de volgende overweging van bepalende betekenis. Wie God (met geesten en engelen) 
‘dood’ verklaart, slaat de bodem weg onder het bestaansrecht van religie. Dat valt gemakkelijk in 
te zien. Wie Eenheid in de Waarheid verwerpt, slaat op dezelfde wijze de bodem weg onder het 
bestaansrecht van wetenschap. Wie daarvoor kiest, kiest ons inziens uiteindelijk voor structurele 
spraak- en begripsverwarring tot in het hart van de wetenschap, en dus voor wetenschappelijke 
chaos! Die consequentie projecteert voor ons ideëel en maatschappelijk een onaantrekkelijke 
toekomst.
Daarom kiezen we principieel voor het standpunt dat er één omvattende objectieve Waarheid 
bestaat. Met dien verstande dat iedereen a) zijn eigen subjectieve verhouding tot die Waarheid 
heeft, b) tijdens zijn persoonlijke ontwikkeling altijd onderweg is naar die Waarheid, en c) 
onderweg in zijn leven als ‘stepping stones’ van tussentijdse waarheden in de vorm van eigen 
subjectieve waarheden gebruik maakt. In de termen van Boeddha : alles wat je weet of gelooft is 
niet meer dan een vlot, dat bedoeld is om mee over te steken en niet om je blijvend aan vast te 
klampen. Waarheid is daarom niet ‘een juiste, best passende, ware beschrijving en/of verklaring 
van de werkelijkheid’, en evenmin ‘de juiste of ware kennis’. Waarheid kan men niet bezitten of 
verwerven, maar kan alleen innerlijk worden ervaren en ‘naar buiten toe’ worden geleefd. Zo 
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beschouwd is Waarheid in passieve zin de oerbron van alles wat zich voor ons waarneembaar in 
onze binnen- en buitenwereld aandient, inclusief alle samenhang tussen dat waarneembare. In 
actieve zin is Waarheid onze innerlijke ontmoeting en omgang met de immateriële essenties of 
entiteiten104 die zich in onze bewuste waarneming aandienen. Elk mens, en wetenschappers in het 
bijzonder, beoefent op zijn eigen manier en eigen niveau dat ontmoeten en omgaan. 

Wat is  Werkelijkheid? 
Werkelijkheden komen voort uit het gebied van de Waarheid. Werkelijkheid als term is afgeleid van 
werk of werken. Betekenissen van werken zijn onder meer: vormen, boetseren, uitdrukken, 
scheppen, voort-/verder-brengen en ontwikkelen. Werkelijkheid omschrijven we als: de activiteit van 
de verzameling essenties of entiteiten die tot uitdrukking komt in voor ons waarneembare 
verschijnselen of verschijningsvormen. Werkelijkheid heeft daarmee twee ‘gezichten’: enerzijds de 
niet-zintuigelijke waarneembaar werkzame essenties, en anderzijds het resultaat van hun 
werkzaamheid in de vorm van zintuigelijk waarneembare verschijningsvormen in onze binnen- en 
buitenwereld. Een essentie kan op verschillende niveaus werkelijk zijn: anorganisch, organisch, 
psychisch en/of spiritueel. Dit komt tot uitdrukking in verschijningsvormen in respectievelijk het 
mineralen-, planten-, dieren- en mensenrijk. 

Over onze maatschappelijke werkelijkheid
Ook in onze maatschappelijke werkelijkheid onderkennen we verschillende niveaus waarop 
verschijningsvormen tot uitdrukking komen en die op elkaar interacteren:
 1) De materiële werkelijkheid: de bestaande ons omringende natuur die we hebben bewerkt en 
ingevoegd in onze dagelijkse samenleving (de ‘gifts of nature’, agricultuur, etc.);
 2) Onze sociale werkelijkheid, het relationele ‘vlechtwerk’ dat we in het heden -elke dag weer- met 
onze medemensen aangaan, waarin we met elkaar afspraken maken en onderhouden;
 3) Onze culturele werkelijkheid, het terrein van onze spirituele of geestelijke ontwikkeling, waarin 
we aan onze toekomst werken.
Alle organisaties, die actief zijn in het maatschappelijk verkeer, kennen een materiële-, sociale- en 
culturele geleding waarmee zij deel hebben aan de materiële-, sociale- en culturele werkelijkheid. 

In een handzaam schematisch overzicht samengebracht, dat we in dit boek nog vaker gaan gebruiken 
zodat u zich -gaandeweg het lezen- daaraan kunt oriënteren:

104 Die bron kan –in principe– door iedereen worden gevonden. Daartoe moet de overstap van het zielsgebied (innerlijkheid) naar 
het geestgebied (objectiviteit) met goed gevolg en onzelfzuchtig worden gemaakt. 
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4.6 Werkelijkheid en gradaties van reflexiviteit
De werkelijkheid is samengesteld uit verschillende niveaus, terwijl hun graad van vrijheid verschilt 
waarmee zij zich in elkaar uitdrukken. Hiermee differentieert zich het vraagstuk van de reflexiviteit 
naar graden van reflexiviteit als volgt.
1. De anorganische werkelijkheid heeft de laagste graad van reflexiviteit omdat de spirituele-, 

psychische- en organische werkelijkheid zich uitdrukt in de anorganische werkelijkheid. Deze graad 
is die van de onvrijheid;

2. De organische werkelijkheid heeft een lage graad van reflexiviteit omdat de spirituele- en 
psychische werkelijkheid zich uitdrukt in de anorganische- en organische werkelijkheid;

3. De psychische werkelijkheid heeft een hoge graad van reflexiviteit omdat de psychische 
werkelijkheid zich uitdrukt in de anorganische-, organische-, en psychische werkelijkheid;

4. De spirituele werkelijkheid heeft de hoogste graad van reflexiviteit omdat zij zich in de andere 
werkelijkheden uitdrukt. Deze graad is die van de vrijheid. 

Deze oplopende graad van uitdrukkingsvrijheid gaat samen met een oplopende ruimte voor 
intentionele interactie. We voegen die graden van vrijheid toe aan ons handzame overzicht:
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Fysici en chemici houden zich bezig met de wetenschap van de anorganische werkelijkheid. De 
anorganische werkelijkheid heeft geen uitdrukkingsvrijheid, is onvrij, is in zichzelf gedetermineerd. De 
onvrijheid van deze werkelijkheid weerspiegelt zich in de geschiktheid om verschijningsvormen uit 
deze werkelijkheid (deterministisch) te beschrijven in mathematische termen. 

De verschijningsvormen uit de organische-, psychische- en spirituele werkelijkheid kennen een zekere 
graad van uitdrukkingsvrijheid en zijn daardoor in zichzelf niet (geheel) gedetermineerd. Daarom zijn 
deze verschijningsvormen fundamenteel minder tot geheel ongeschikt om te beschrijven in 
mathematische termen. Mathematische termen laten geen ruimte voor de uitdrukkingsvrijheid van 
verschijnselen uit deze drie werkelijkheden. Daartoe behoren ook het intra-menselijk organisme, het 
inter-menselijk organisme en ook de economie.  

4.7 Over onderzoeksmethode(n) en reflexiviteit
De term methode (Grieks: meta hodos) betekent: de weg die tot iets leidt. Elke weg heeft een richting 
en een doel. Daarom impliceert elke voorkeur voor een methode tegelijk de voorkeur voor daarmee 
samenhangende intenties en keuzen. De methode van onderzoek moet stroken met de graad van 
reflexiviteit van het verschijnsel dat wordt onderzocht. Er zijn verschillende methoden te 
onderscheiden om tot kennis te komen, zoals: 
1) de causaal-analytische methode vraagt naar het ‘waardoor’;
2) de finale methode vraagt naar het ‘waartoe’;
3) de historische methode vraagt naar het ‘waarlangs’. 
De morfologische methoden zijn te beschouwen als varianten van de historische methode. We 
onderscheiden: 3a) de statisch-morfologische methode vraagt naar ‘in welke vorm’, 3b) de 
dynamisch-morfologische methode vraagt naar ‘met welke vormveranderingen’.

De causaal-analytische methode strookt met de laagste graad van reflexiviteit, omdat en zolang de 
verschijnselen uit de anorganische wereld geen uitdrukkingsvrijheid vertonen. Dat kenmerkt tevens 
de beperking van die methode en markeert de grens alwaar die methode ophoudt vruchtbaar te zijn.
De finale methode oriënteert op een doel in de toekomst en is uit dien hoofde gericht op een 
bepaalde ontwikkeling, wat de hoogste graad van reflexiviteit vereist. 
De historische methode legt de verbinding tussen verleden en toekomst, uitgaand van het verleden, 
wat de laagste noch de hoogste graad van reflexiviteit vereist, maar daartussen het midden houdt.

Met dit boek beogen we een verbeterde economische toekomst, waarbij we ons bewust zijn van het 
reflexieve karakter van economie. Hiervoor zijn vooral de historische en finale methode geschikt.



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 127

Een apart punt van aandacht vormt de eis van de herhaalbaarheid, om de juistheid van een theorie of 
bevinding aan de hand van experimenten te kunnen toetsen. Die eis is geldig voor de 
determineerbare anorganische werkelijkheid. De geldigheid van die eis neemt af naarmate de graad 
van reflexiviteit toeneemt. Hoe hoger de graad van vrijheid van een verschijnsel om zich in andere 
werkelijkheden uit te drukken, des minder is herhaalbaarheid aan de orde. De eis van de 
herhaalbaarheid bij experimenten neemt in geldigheid af naar mate we opstijgen van de anorganische 
werkelijkheid, via de organische werkelijkheid, door de psychische werkelijkheid, tot tenslotte in de 
spirituele werkelijkheid. Daarom kan aan economische verschijnselen de eis van herhaalbaarheid 
slechts beperkt en nooit ten volle worden gesteld. 

4.8 Woord-opvatting
Elke taal is uniek en heeft zijn eigen melodische kenmerken, ritme en ritmische variatie105. Elke taal 
vertegenwoordigt een bepaalde volkseigen manier van bezien en beleven van de werkelijkheid106. 
Mensen denken in taal over hun werkelijkheid en organiseren hun sociale werkelijkheid onder meer 
door middel van taal. Dat duidt op een bijzondere relatie tussen taal en de inrichting van sociale 
organismen. Deze paragraaf over woord-opvatting is dan ook voor ons betoog fundamenteel en 
neemt in ons boek een belangrijke, zo niet centrale plaats in. 

Te weinig wordt onderkend dat taal ook voor de financiële wereld een sleutelrol vervult. Aantallen en 
bedragen worden door economen, accountants en boekhouders naar de taal geordend en 
vervolgens in overzichten en betogen gepresenteerd. Aantallen en bedragen worden geordend met 
behulp van begrippen, rubrieksnamen en grootboekrekeningnamen, etc., elk met een eigen 
omschrijving. Gecorrumpeerde taal en gemankeerde begripsvorming leidt onvermijdelijk tot 
gecorrumpeerde en gemankeerde overzichten en inzichten, en daardoor op den duur tot een 
verziekte en gemankeerde samenleving. We richten ons in dit boek op de rol die de financiële praktijk 
daarin vervult. Daarom besteden we er in deze paragraaf apart aandacht aan.

In de economie is alles volcontinu in beweging: goederen, productie, waarden, waarderingen, 
arbeidskrachten, kapitalen en investeringen zijn doorlopend in veranderingsprocessen betrokken. Dit 
heeft implicaties voor de wijze waarop we met onze denkbeelden deze levende beweeglijke 
werkelijkheid tegemoet moeten treden en kunnen doorgronden. Bij zo’n beweeglijke veranderende 
werkelijkheid als economie kan het niet gaan om starre sluitende definities van vaktermen, maar wel 
om omschrijvingen en karakteriseringen van de denkbeelden over de werkelijkheid die we met een 
woord of (vak)term verbinden. Steiner zegt hierover: “Begrippen staan u niet toe om economische 
processen te vatten. Dat is iets wat door de hedendaagse geleerdheid buitengewoon ongemakkelijk 
wordt gevonden, als ergens wordt vereist, dat iets vanuit de loutere abstracte begrippen moet overgaan 
in de aanschouwelijkheid (plastische denkbeelden). We zullen echter nooit een werkelijke economische 
wetenschap kunnen grondvesten, zonder over te gaan tot beeldende voorstellingen, zonder dat we in 
staat zijn om ons de diverse economische detailprocessen aanschouwelijk voor te stellen en wel zo, dat 

105 Zie de bevindingen en het promotieonderzoek van musicologe Makiko Sadataka, Universiteit van Amsterdam.
106 Zie de bevindingen van taalkundige Marianne Starren, Radboud Universiteit.
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we in de beelden zelf iets dynamisch hebben en weten, hoe zo’n economisch proces werkt als het zus of 
zo is vorm gegeven.”107

Wat is eigenlijk een woord?  Johannes de evangelist begint zijn betoog met de beroemde zin: “In den 
beginne was het Woord… Alles is uit het Woord geworden en er is geen verschijnsel dat niet uit het 
Woord geworden is.” Pas lange tijd na dat ‘In den beginne…’ komt in de Genesis de naamgeving aan 
de orde: “…en Hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven.” Een woord is 
blijkbaar meer dan alleen de naam voor een verschijnsel. Gaat het bij naamgeving om de duiding van 
verschijnselen, dan gaat het bij woorden blijkbaar om de scheppende kracht, waarop Johannes 
nadrukkelijk de aandacht vestigt. Zij het, dat die scheppende kracht in ons dagelijks woordgebruik tot 
een minimum is gedaald of zelfs is weggestorven. Want er is iets aan de hand met onze woorden. 
Charles Vergeer108 wijst in ’Een verlies van vleugels’ (1995) op een geleidelijk verdwijnen van wat in taal 
lééft, vooral onder invloed van veranderingen in de aard van het denken109. Dat veranderingsproces 
waarop Vergeer ons attent maakt laat zijn sporen aantoonbaar na in de taal. Bij vertalingen blijken 
woordinhouden te verschuiven, te vervagen en te vervormen: vertalingen vanuit het Grieks naar 
Latijn, naar Christenwereld, naar Renaissance, naar onze tijd, etc. Telkens treedt een vervorming op, 
verdwijnt er wat en verschijnt er (vaak) wat anders. Langzaam wordt in de tijd het oorspronkelijk 
bedoelde toegedekt. He morphe wordt tot forma, kosmos wordt universum, phusis wordt natura, ho 
logos wordt ratio. Vergeer laat zien hoe het kleurrijke levende Griekse denken en verwoorden 
verdonkert en verduistert, en geleidelijk wordt gereduceerd tot droge abstracties en rationele 
definities. Vergeer staat daarin niet alleen. Steiner deed dat in 1915 en 1922 ook al. In bijvoorbeeld: “Het 
intellect van de mens ontwikkelt zich in ons tijdperk snel, de wil van de mens langzaam. Zodat we 
inmiddels als leden van de hele mensheidsontwikkeling met ons intellect de wil hebben gepasseerd.” “De 
overontwikkeling van het intellect drukt zich ook en in het bijzonder uit in de organische bijwerkingen van 
de spraakontwikkeling. Onze spraakontwikkeling is in onze huidige moderne beschaving iets, dat door 
zijn bovenmenselijkheid onmenselijk wordt, doordat we tegenwoordig zó taal leren, dat we nog maar 
weinig levendig gevoel hebben voor wat in de woorden ligt. De woorden zijn eigenlijk slechts tekens.”(110) 
En hij geeft daar voorbeelden van. Ook schetst Steiner deze zelfde ontwikkeling nog op iets ander 
wijze: “… de taal zelf is abstract, materialistisch, verstandsmatig geworden. Niet alleen in het denken zijn 
we materialisten geworden. Wat in het woord al tot stro is geworden, dat moet weer worden bezield, 
ziel in plaats van mechanisme”.(111)
In tijden, waarin de scheppende beeldkracht van taal nog weinig aangetast in mensen leefde, 
ontstonden mythen, sagen, spreuken en sprookjes. In de tijden waarin die beeldkracht tanende was, 
ontstonden de legenden, fabels, vertelsels en avonturenverhalen. De levende scheppende 
werkelijkheid trok zich terug uit de taal, en die ‘taalruimte’ hebben wij gevuld met vrij geworden 
fantasie (romans, fictie, memoires). Vergeer wijst in dit verband op het belang van de gebroeders 

107 Zie Gesamtausgabe 340 blz.149.
108 Charles Vergeer, zie zijn boek ‘Een verlies van vleugels’, Sun Uitgeverij.
109 Gesamtausgabe 161, 2e voordracht, waarin een passage over ‘de transformatie in de verhouding van de mens tot de gedachten’.
110 Zie Gesamtausgabe 161 blz. 196-197 en Gesamtausgabe 315 blz. 54.
111 Zie Gesamtausgabe 339 blz. 34-35.
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Grimm, die sterk waren doordrongen van de betekenis van wat leeft in de taal. Zoals bekend is door 
de gebroeders Grimm kostbaar erfgoed (sprookjes en het archaïsche geloven) voor de ondergang 
bewaard gebleven.

Uit onze woordenschat als collectief erfgoed sterft de scheppende levende beeldkracht, en de 
abstractie blijft over in de vorm van een ‘gedachten-lijk’. Oppassen dus, wat we als vertrekpunt 
nemen. Want financieel-economische waarden en aantallen worden geregistreerd, geordend en 
gerepresenteerd met behulp van een specifieke subset uit onze woordenschat. We staan niet alleen 
stil bij de gevolgen daarvan, maar gaan op zoek naar de levende kracht in de gedachten die schuil 
gaan achter de gangbare financiële termen. In hoeverre zijn deze afgedwaald van hun oorsprong, hun 
werkzame krachtbron?

In navolging van Vergeer zien wij de Griekse- en Romeinse tijd als periode van oorsprong. Veel 
hedendaagse woorden kunnen nog steeds en goed naspeurbaar op woorden uit deze antieke 
periode worden teruggevoerd. Terug naar de bron van wijsheid die in onze woordenschat bewaard is 
gebleven. Historisch aangebrachte veranderingen van woorden en/of hun betekenissen kunnen zo 
worden opgespoord en vervolgens indien nodig worden ‘gerestaureerd’.  We maken onderscheid 
tussen woord en woordinhoud of begrip. Er kan sprake zijn van aanpassingen van een woord zelf, en 
natuurlijk is doorlopend sprake van begripsaanpassing aan de maatschappelijke veranderingen en 
vernieuwingen en is begripsinhoud in concrete situaties contextafhankelijk. Maar we moeten 
historisch ingeslopen woordverandering, begripsvervaging, begripsverschuiving of 
begripsverdraaiing (taalcorruptie) doorzien, om de achterliggende werkelijkheid (materieel, sociaal, 
of cultureel) te achterhalen. Dat houdt in, dat wij woorden en woordinhouden waar nodig terug 
moeten volgen tot in de oude Griekse en vroeg Latijnse tijd, om de scheppende kracht in die woorden 
terug te vinden. Om vervolgens op basis daarvan vast te stellen naar welke werkelijkheid het 
betreffende woord verwijst: de materiële, de sociale of de culturele werkelijkheid. De werkelijkheid 
van waaruit de scheppende kracht haar werkzaamheid uitoefent.  

Want uit die achterliggende werkelijkheid -materieel, sociaal, cultureel- ontspruiten de scheppende 
krachten die via ons denken en doen vorm krijgen en zichtbaar worden in onze samenleving en 
organisaties inclusief de economische- en financiële werkelijkheid.

We wijzen hier op een werk van Plato112, met daarin een intrigerend gesprek tussen Hermogenes, 
Kratylos en Socrates, waarin met name de eenheid van woordvorm en woordinhoud uitvoerig wordt 
besproken. Steiner wijst op het spanningsveld tussen de taalgebonden woordvorm en de 
bewegingsvrijheid in de achterliggende begrips- of beeldinhoud: “In ieder woord is het mogelijk om een 
beeld, een imaginatie te schouwen, en in dit beeld kan men zo leven als in iets dat relatief objectief is. In 
oude tijden stond men zo tegenover de taal, dat men niet in staat zou zijn om de taal op te vatten, als iets 

112 Zie de Dialoog van Socrates met Kratylos in Plato - Verzameld werk, vertaald door Mario Molegraaf en Hans Warren, Uitgeverij 
Bert Bakker.
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waarmee men niet objectief verbonden zou zijn en dat het subjectieve daarin zou zijn gegoten, zoals men 
ook nooit uit het oog zou verliezen, dat zijn kleding iets objectiefs is en niet met zijn lijf als een huid zou 
zijn samengegroeid.”(113) Hij pleit dan ook voor het verheffen van taalgebruik tot een heuse taalethiek. 

Met deze benadering wijken we af van de moderne post-linguïstische taalopvatting, waarin woorden 
qua betekenis in principe ‘leeg’ zijn (zie ook bijlage 1). Een woord krijgt in die opvatting pas een 
betekenis door andere woorden als een context daaraan te verbinden. Maar contextrijk vrijwaart niet 
tegen betekenisarm: tien keer ‘leeg’ blijft nog steeds ‘leeg’. Bovendien: die opvatting verbreekt 
definitief de verborgen oorspronkelijke samenhang (zo die nog is terug te vinden) tussen woorden en 
hun essentie. In analogie naar Vergeer: de woordwijsheid, die in het collectieve erfgoed uit de antieke 
tijden aan ons geschonken is, sterft definitief in de post-linguistische taalopvatting. Wellicht is de 
moderne taalopvatting geldig voor moderne bedachte woorden (bijvoorbeeld uit de ICT-wereld), 
maar ten aanzien van woorden afkomstig uit collectief erfgoed met historische eigen oorspronkelijke 
betekenis geldt dat niet (zie: Plato’s Kratylos)114. Revitalisatie van taalethiek maakt de weg vrij voor de 
wijsheid die leeft in onze taal, en zodoende voor revitaliserende krachten in het collectieve 
scheppingsproces, waarmee we iedere dag weer onze samenleving vormgeven. 

4.9 Uitgangspunten
Een uitgangspunt is het punt waar we onze gedachtewereld verankeren. Het is het punt waar onze 
gedachtegangen op kunnen worden teruggevoerd. De explicitering daarvan maakt het mogelijk te 
bepalen, of u zich op het standpunt van waaruit vertrokken wordt, kunt en/of wilt stellen. Aan de 
basis van onze uitgangspunten liggen de kernopvattingen die we in de vorige twee paragrafen 
hebben verwoord. In de Inleiding is al een belangrijk uitgangspunt aangegeven: de 
inrichtingsprincipes van de driegelede samenleving, zoals in 1919/1922 is aangegeven door Rudolf 
Steiner. Verderop in deze paragraaf staan we stil bij de essentialia daarvan.

4.9.1 Opvattingen en ideeën

Een veelheid van heersende bewuste en onbewuste opvattingen en ideeën gaat schuil achter ons 
dagelijks doen en laten -dit is ons gewoonteleven- en werkt via ons doen en laten scheppend en 
vormend aan onze eigen maatschappelijke realiteit. Daarom bepaalt het geheel van ons doen en laten 
onze individuele en collectieve lotgevallen. In de lotgevallen van organisaties waarin wij werkzaam 
zijn, zien we onze eigen collectieve opvattingen en ideeën weerspiegeld. Het maatschappelijk leven 
inclusief de economie is kortom reflexief. Financiële overzichten -zoals de balans en de 
resultatenrekening- tonen de financiële weerslag van die lotgevallen. Zorgwekkende lotgevallen 
kunnen voor ons een aanwijzing inhouden dat wij ons zorgen moeten maken over onze collectieve 
opvattingen en ideeën. Die liggen daaraan immers ten grondslag. Ze vormen om die reden een 
belangrijk aangrijpingspunt voor de gewenste grondige verbetering en sanering van de economie.

113 Zie Gesamtausgabe339 blz.34-35.
114 Zie de Dialoog van Socrates met Kratylos in Plato - Verzameld werk, vertaald door Mario Molegraaf en Hans Warren.
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Bij structurele onevenwichtigheden moeten we niet de economische verschijnselen zelf, maar primair 
onze eigen ideeën en opvattingen herzien. 

4.9.2 Woordbetekenis als ijkinstrument 

Gemankeerde begripsvorming en (vak)terminologie leiden tot gemankeerde kennis, theorie en 
instrumentarium. De vraag is: wat is een betrouwbare toetssteen voor onze opvattingen en ideeën 
over economie? 

Onze opvattingen en ideeën brengen we bij communicatie onder woorden. Dat wijst erop dat 
gangbaar woordgebruik een aangrijpingspunt biedt om onze opvattingen en ideeën kritisch te 
bezien. Woorden zijn als gemeenschappelijk erfgoed voor iedereen beschikbaar. Voor een toetssteen 
is dat een belangrijk kenmerk. In de loop der jaren hebben vele woorden qua vorm en betekenis een 
verandering ondergaan. Zie ook bijlage 1. Daarbij geldt doorgaans: hoe verder wordt teruggegaan in 
de tijd, des te groter de verandering. De woordbetekenis brengt tot uitdrukking wat uit de 
werkelijkheid met zo’n woord in verband wordt gebracht, welke gedachteninhouden dat bij ons 
oproept en hoe die werkelijkheid door ons wordt opgevat en benaderd. Door terug te keren naar de 
bron, de oorspronkelijke betekenis plus de werkelijkheid (materieel, sociaal, cultureel) waarnaar die 
betekenis verwijst, pogen we onze gangbare opvattingen en ideeën te herijken.

In de boekhouding en accountancy, een cijferwereld bij uitstek, spelen woorden -vaak een beetje 
verscholen- een sleutelrol. Dat wordt duidelijk wanneer we beseffen, dat de omschrijving van een 
grootboekrekening in de financiële boeken voor de boekhouders bepaalt welke gelden (mutaties) 
daarop terecht komen. Hetzelfde geldt voor de grootboekrekeningen, de rubrieken in de jaarrekening 
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en statistische overzichten. Zie ook Cooper en Puxty115. In de boekhouding en in financiële overzichten 
worden van oudsher in de vorm van rekening- of rubrieksomschrijvingen woorden gebruikt als middel 
tot ordening van boekingen respectievelijk bedragen. 
Voorts valt bij nadere beschouwing in de accountancyliteratuur op dat taal en verwoording van 
opvattingen een centrale plaats innemen. Bijvoorbeeld wat moet worden verstaan onder termen als: 
vermogen, winst, middelen, bedrijfsvoering en kosten. Maar in diezelfde literatuur kunt u vergeefs 
zoeken naar de onderliggende opvattingen over woord en taal, over mensbeeld en 
maatschappijbeeld. Explicitering daarvan zou voor dergelijke literatuur o.i. structureel vereist moeten 
zijn. Het gaat immers over onze eigen samenleving en samenwerking in organisaties.

Taal, samenleving, en economie zijn levende fenomenen. Als samenwerkingsverband van levende 
mensen is een organisatie eveneens een levend verschijnsel. Vinden we in de taal, met name in de 
oorspronkelijke betekenis van woorden, een authentieke structuur voor het inrichten van de balans 
en de resultatenrekening, dan ontlenen we die structuur aan het ene levende fenomeen (de taal) voor 
de weergave van verschijnselen in een ander levend fenomeen (de organisatie en economie). Dan 
biedt dat een solide basis voor de verwachting dat ook die structuur zelf levensvriendelijk is voor het 
weergeven van economische verschijnselen.

4.9.3 De organisatie als levende drie-eenheid (driegeleding)

In de economische en financiële werkelijkheid spelen activiteiten, processen en relationele 
vlechtwerken binnen en tussen organisaties een dominante rol. Een goed begrip van het wezen en 
het functioneren van organisaties is voor ons dan ook van groot belang. Daarom gaan we er in deze 
paragraaf wat dieper op in.

Wij kijken naar een organisatie als een reële essentie, een reëel wezen dat zich uitdrukt in de 
psychische-, organische en anorganische wereld. In dit beeld zijn de samenwerkende medewerkers 
van een organisatie een onmisbare intermediair voor de essentie, entiteit of (geest)wezen om zich in 
die organisatie uit te kunnen drukken. De Geus schrijft over het grote belang daarvan: “Als een bedrijf 
een levend wezen is, wat is het dan voor een soort wezen? Deze vragen werden rond 1971 belangrijk voor 
mij. Dat was het jaar waarin ik een persoonlijk keerpunt bereikte - een moment van intens 
gewetensonderzoek dat, achteraf gezien, de rest van mijn werkende leven en carrière heeft bepaald.” Hij 
pleit in ‘De levende onderneming’ ondernemingen op te vatten als een levende persona, compleet met 
een eigen geest die ‘in beweging zet en stimuleert’. Ook Hasper116 schreef eerder over de 
onderneming als individualiteit.

In iedere organisatie werken onophoudelijk drie bestuurlijke oerkrachten: de hiërarchische-, de 
monoarchische-, en de anarchische stuurkracht. Zij werken vormend en dirigerend tijdens het 

115 Cooper en Puxty, zie het artikel ‘Critical Perspectives on Accounting’, Vol 9, pp 299 - 330, 1998 (blz. 22).
116 Wim Hasper, zie zijn boek ‘De onderneming als individualiteit’, Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen a/d Rijn, 1992.
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ontstaan, de groei, en ook tijdens het verder leven van een organisatie. In de gezonde situatie 
domineren deze stuurkrachten in respectievelijk de productie-, dienstverlenings- en ontwikkelings- of 
professionele geleding van een organisatie. Zie ook de bijdrage van Lex Bos in het boek Organisaties 
in Ontwikkeling117. 
Het onderscheid tussen deze drie archieën of ‘oerbronnen van bestuurlijke krachten’ is gemakkelijk te 
herkennen. Namelijk in de werking van respectievelijk het dwingende directief, de ruimte-latende 
richtlijn en het vrijblijvende advies. De onderstaande tekening sluit hierbij aan.
De invangende of hiërarchische centripetale stuurkracht komt dominant tevoorschijn in de verticale 
structuur van de productiegeleding, het welbekende ‘harkje’. Daarin richt men zich op één centraal 
punt waarin de directieve ‘lijnen’ samenkomen en van waaruit de productiegeleding wordt geleid. Die 
hiërarchische kracht heeft het bevelskarakter zoals die heerst in de wetten van de natuur. Die kracht 
domineert in productieorganisaties, want zij zijn met hun kernactiviteiten (productieprocessen) 
voornamelijk gericht op het omgaan met de materiële wereld.
De verbindende of monoarchische stuurkracht heerst in het middengebied van organisaties en komt 
dominant tevoorschijn in het stelsel van in- en externe overleg- en afstemmingsgremia, en in de 
interne- respectievelijk externe dienstverlening. Deze kracht verbindt op basis van gelijkwaardigheid 
de hiërarchische bovenpool met de anarchische tegenpool. Dienstverlenende organisaties zijn met 
hun kernactiviteiten voornamelijk gericht op het omgaan met en dienen van de klant, ofwel de 
relationele wereld. 
De vrijheidszoekende of anarchische centrifugale stuurkracht komt binnen organisaties dominant 
tevoorschijn in de ‘platte organisatiestructuur van de ’specialistische stafafdeling. De professionele- of 
ontwikkelingsorganisaties zijn met hun kernactiviteiten voornamelijk gericht op de -voor hún externe- 
ontwikkeling van natuurlijke- en/of rechtspersonen, ofwel op de culturele- of ontwikkelingswereld. 

Mintzberg118 maakt voor wat betreft dienstverlening en ontwikkeling een min of meer vergelijkbaar 
onderscheid en spreekt over staf-1 en staf-2. 

117 Lex Bos, zie zijn ‘Typologie van organisaties’ uit het boek ‘Organisaties in ontwikkeling’, zie B.C.J. Lievegoed, Lemniscaat, 1977.
118 Henry Mintzberg, zie zijn boek ‘Organisatiestructuren’, Academic Service, Prentice Hall, 1983.
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We wijzen er op dat deze drie oerkrachten onlosmakelijk in élke geleding werking hebben: productie-, 
dienstverlenings- en ontwikkelingsgeleding. We kunnen ze onderscheiden, niet scheiden. Slechts de 
dominantie van de oerkracht verschilt per geleding. Een praktisch voorbeeld: in een (niet-
geautomatiseerde) productieafdeling of aan een lopende band in een fabriek past normaliter geen 
vrije creativiteit of studiegedrag, maar is strakke sturing nodig, gericht op het vervaardigen van het 
bestelde eindproduct conform de technische specificaties. 
In deze zienswijze geeft én ontvangt iedereen leiding, en is ‘de leider’ een illusoire abstractie. Iedereen 
is van nature een ‘machthebber’. Iedereen is immers an-arch in zijn innerlijke wereld, is mono-arch in 
het proces van onderlinge dienstbetoon en gezamenlijke oordeelsvorming, en treft enerzijds zijn 
hiëro-arch in de ons omringende natuur en anderzijds in iemand op wie hij bij gebrek aan eigen inzicht 
is aangewezen. In samenwerkingsverbanden varieert in het veld van deze stuurkrachten met de 
seconde wiens ‘macht’ domineert, wie er feitelijk leiding geeft. In organisaties geldt met andere 
woorden: de top en het management van een organisatie geeft als ‘gezaghebber’ leiding aan het 
samenwerkingsverband (de rechtspersoon), niettegenstaande het feit dat elk individu leiding geeft 
aan zichzelf (de natuurlijke persoon). Het leidinggeven is alleen vruchtbaar wanneer er vrijheid van 
keuze is en er een basis van vertrouwen heerst. Mensen kunnen deze sturingswerkelijkheid 
corrumperen, dat is een welbekend ervaringsfeit. Bijvoorbeeld door de macht van verkeerde 
gewoonten, door onmacht zich te beheersen en dus te overheersen, of bij verkeerd gekozen formele 
rechtsverhoudingen. Dit inzicht wringt met de heersende gewoonte om ‘leiders’ steeds van bovenaf 
te benoemen… Zelfsturing heeft de toekomst, zo leert de moderne bedrijfspraktijk.119

Ons object van onderzoek geldt het financieel-economische aspect van de levende organisatie. Een 
organisatie verkeert in deze opvatting -doordat het leeft- in een continu proces van omvorming en 
verandering. Kernpunt voor ons betoog is, dat in de financiële boekhouding het financiële aspect van 
dergelijke veranderingen wordt opgetekend in een niet aflatende stroom van boekingen. Uit die 
boekhouding wordt vervolgens regelmatig gerapporteerd, bijvoorbeeld in de vorm van een balans en 
resultatenrekening. Op basis van die financiële overzichten komen de gebruikers daarvan tot 
inzichten die vervolgens (kunnen) leiden tot een bijpassend financieel handelen.
Tijdens de groei verandert een organisatie fasegewijze van gedaante: van pioniersfase, via 
differentiatiefase en integratiefase eindigend in de associatiefase (zie Lievegoed120e.a.).  Deze 
fasegewijze verandering heeft ook zijn weerslag in het verloop van de financiële situatie. 
Alle financiële verrichtingen van een organisatie zullen in ons verdere betoog telkens worden 
beschouwd als een uitdrukking van deze drie werkzame oerprincipes in de materiële-, sociale- en 
culturele werkelijkheid. 

119 Zie het boek ‘Maverick’ van Ricardo Semler (2006), en het artikel ‘Weg met de manager’ van Lien vd Leij in het FD 18-4-2015.
120 Bernard Lievegoed, zie het boek Organisaties in ontwikkeling, Lemniscaat, 1977.
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4.9.4 Drie geldkwaliteiten en financiële zekerheidsgronden

We onderscheiden drie fundamenteel verschillende werkelijkheidsgebieden: de materiële objecten, de 
relationele afspraken, en de ontwikkeling van de (rechts)persoon (lees: organisatieontwikkeling). Deze 
werkelijkheidsgebieden zijn essentieel verschillend qua ondergrond en kenmerken. 

Drie financiële zekerheidsgronden:
De materiële objecten komen voort uit de ons omringende natuur, al dan niet door mensen of 
machines bewerkt, veelal voortgebracht door de productieorganisaties. In de handel gaan die 
objecten van hand tot hand bij koop en verkoop. Is een object geleverd en niet betaald, dan kan dat 
object worden teruggehaald en opnieuw worden verkocht. Immers, objecten kunnen (normaliter) te 
allen tijde worden verhandeld op de veiling of de markt. Voor die categorie spreken we over 
marktzekerheden. 
De relationele afspraken komen voort uit het maatschappelijk verkeer. Betreffende zekerheden zijn 
geheel anders van aard dan de marktzekerheden. Hier gaat het om de onderlinge dienstverlening in 
de zuivere zin van het woord. In deze categorie kunnen we eigenlijk niet spreken van kopen en 
verkopen, maar over dienen en verdienen. Is uw huis schoongemaakt, dan is de dienst verricht. In 
tegenstelling tot een geleverd object kan die dienst niet meer worden teruggehaald. De schoonmaker 
in dit voorbeeld moet vertrouwen op het woord van zijn opdrachtgever dat voor de verleende dienst 
zal worden betaald: de onderling gemaakte afspraak. Dit is kenmerkend voor sociale (on)zekerheden.
De persoonsontwikkeling komt voort uit innerlijke inspanningen en persoonlijk leervermogen. Deze 
categorie biedt twee curieuze zekerheden, namelijk: het afwezig zijn van de zekerheid dat een 
ontwikkeling met succes wordt doorgemaakt én de zekerheid dat het ontwikkelingsgeld na de 
ontwikkelingsperiode zal zijn geconsumeerd. Een persoonlijk doorgemaakte ontwikkeling kan als 
‘product’ nooit echt worden verkocht of verleend aan een ander. Wel kan een succesvolle 
persoonlijke ontwikkeling tot nieuwe vruchten leiden. Natuurlijk kan de leerperiode door toedoen van 
anderen worden verkort en kan zo het leergeld worden beperkt. En leert iemand níet uit de hem 
geboden lessen, dan noemt men dat ‘weggegooid geld’. De enige zekerheid vooraf die de geldgever 
heeft is het eigen vertrouwen in de persoonlijke inzet en het leervermogen van degene die hij in de 
gelegenheid stelt aan zijn ontwikkeling te werken. Het maakt daarbij voor de samenleving eigenlijk 
niet uit of het gaat om ontwikkeling van een natuurlijke persoon of van een rechtspersoon. De 
ontwikkeling van een organisatie wordt immers steeds ‘gedragen’ door de ontwikkeling van de 
mensen die er werken. Geen zekerheid is dus kenmerkend voor ontwikkeling c.q. cultuur.

Drie vormen van zekerheid die zich in het maatschappelijk verkeer totaal anders gedragen: materiële 
marktzekerheid, sociale (on)zekerheid, en culturele onzekerheid. Het is niet om het even op welke 
zekerheidsgronden financieringen zijn verstrekt. Deze verschillen te respecteren is van grote 
betekenis voor de gezondheid van het sociale organisme, als ook voor de financieringspraktijk van de 
ondernemer én de financier.
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Drie geldkwaliteiten
In de sfeer van de financiële fondsen vinden we die verschillende soorten zekerheden terug, want we 
kennen (materiële) schadefondsen, sociale fondsen en culturele- c.q. ontwikkelingsfondsen. Maar in 
de verdere financieringspraktijk wordt geen structureel onderscheid gemaakt tussen gelden met een 
materiële werking, een sociale werking en een culturele- c.q. ontwikkelingswerking. In de 
gebruikelijke, wettelijk voorgeschreven, financiële balansen en resultatenrekeningen zien we evenmin 
dit onderscheid terug.
Met het invullen van primaire, secundaire en tertiaire levensbehoeften gaan andere activiteiten en 
daarmee kwalitatief andere geldstromen gepaard. In dat verband is het noodzakelijk per soort 
financieel-economische gebeurtenis na te gaan, op welke van de drie werkelijkheden -materieel, 
sociaal of cultureel- die gebeurtenis betrekking heeft. In het dagelijks leven gebruiken we bepaalde 
woorden voor het duiden van financieel-economische gebeurtenissen, bijvoorbeeld: lening, koop, 
hypotheek, aandeel of obligatie. In hoofdstuk 5 gaan we na naar welk werkelijkheidsgebied de 
essentie van zo’n woord verwijst. 

Kernpunt: het ‘getrouwe’ van de weergave geldt niet alleen de hoogte van de bedragen, maar geldt 
ook voor het werkelijkheidsgebied waarop die bedragen betrekking hebben. Dit is een nieuw 
criterium van ‘getrouwe weergave’, namelijk een kwalitatief c.q. inhoudelijk architectuur- of 
inrichtingscriterium. 

Dit leidt nu tot het volgende uitgangspunt:

Een gezond sociaal organisme behoeft in de moderne tijd niet alleen toepassing van de principes van 
de driegelede samenleving, maar behoeft ook een financieel instrumentarium dat geschikt is om de 
gezondheidssituatie van het sociale organisme getrouw te weerspiegelen. Dat impliceert dat die 
financiële werkelijkheid inclusief de besturing daarvan moet worden ondersteund door een financieel 
stelsel (organisatie, instrumenten, systemen en rapportages) dat is ingericht volgens dezelfde 
driegeledingsprincipes. Om dat te bereiken moet het huidige financiële stelsel worden verrijkt met het 
maken van onderscheid tussen de drie geldkwaliteiten: materieel (kopen), sociaal (lenen) en 
cultureel (schenken). 

Daarmee kunnen we ons handzame schematisch overzicht van paragraaf 4.6 verder uitbreiden:
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4.9.5 Evenwichtigheid

Wat is evenwicht? Er zijn twee omschrijvingen van het begrip evenwicht: een kwantitatieve en een 
kwalitatieve. 
1) De toestand dat kwantitatief het gewicht of getal aan beide zijde van een balans gelijk is.
2) De toestand van kwalitatieve rust of overeenstemming, doordat geen van de krachten de andere 

domineert. 

Als voorbeeld geven we de definitie die Soros geeft van evenwicht: “als het stadium waarin 
verwachtingen en resultaten met elkaar overeenstemmen.” Deze definitie, die gekleurd is door 
marktdenken, kan zowel kwantitatief als kwalitatief worden geïnterpreteerd.
Het absolute evenwicht is in de praktijk niet bereikbaar; er kan slechts rond een punt van evenwicht 
worden gebalanceerd. Soros stelt dan ook: “Evenwicht is in financiële markten onbereikbaar...”. 
Ontleend aan de chaostheorie maakt hij onderscheid tussen de toestanden: bijna-evenwicht en sterk-
uit-evenwicht. Wij haken aan bij het oerbesef, dat voor organismen evenwichtigheid en gezondheid 
zeer veel met elkaar te maken hebben: te veel en/of structurele onevenwichtigheid is ongezond… té 
ver uit het evenwicht heeft de dood of het faillissement tot gevolg.
De financiële balans en resultatenrekening zijn verantwoordingsinstrumenten waarmee we terugzien 
op een financieel-economisch verleden. Zij bieden inzichten aangaande de geconstateerde financiële 
situatie waartegen we de gewenste situatie kunnen afzetten. De gewenste situatie zal in beginsel een 
financieel gezonde organisatie zijn. Het verschil tussen bestaand en gewenst vormt aanleiding tot 
beslissingen en acties in de richting van de gewenste financieel-economische toekomst. 

De balans is bij uitstek een van de instrumenten tot herstel van financiële evenwichtigheden in de 
verhouding tussen kwalitatief gelijksoortige activa en passiva, en fungeert uit dien hoofde als een 
financieel evenwichtsinstrument.
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NB: We gaan hier niet uitgebreid in op de conventionele presentatie van financieel-economische 
overzichten.

In het overzicht op de volgende pagina brengen we het inhoudelijke verband tussen paragraaf 4.5, 
4.9.3 en 4.9.4 in beeld.

Voor de financiële werkelijkheid zijn alleen het materiële niveau en het levensniveau relevant. Het 
psychische- en spirituele niveau drukken daarop impliciet hun stempel.
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4.9.6 Geld is veel meer dan een betaalmiddel!

De oorspronkelijke betekenis van geld betreft volgens woordenboeken: de bijdrage aan het 
gemeenschappelijke offer en de rituele maaltijd. De momenteel gangbare betekenis is ‘betaalmiddel 
of betaling’. Andere betekenissen zijn: vergelding, opbrengst, of waard zijn. De Geus karakteriseert 
geld als:
 het middel waarmee het bedrijf toegang krijgt tot zijn hulpbronnen, waarmee het zijn mensen en 

aandeelhouders beloont;
 het kan het levenssap zijn dat plunderaars en parasieten aantrekt.

Toch brengen deze typeringen ons niet veel verder. Over geld valt veel meer te zeggen. Het is een 
intrigerend en veelzijdig fenomeen. Om tot de essentie van geld door te dringen is het nuttig te 
kijken naar het werkwoord gelden, dat ‘meetellen, van kracht zijn’ betekent. Maar laten we beginnen 
bij het ‘nulpunt’: de strijd van Ierse pachters tegen de uitbuitende Engelse rentmeester captain 
Charles Boycot in 1879 bewees dat geld betekenisloos is, als niemand meer bereid is om voor dat 
geld te werken. Geld op zichzelf is niets, zolang dat geen uitdrukking geeft aan een reële 
uitoefenbare rechtsverhouding. Steiner zegt over ‘geld’ onder meer het volgende: “Geld wordt in het 
economische proces iets werkelijks op het moment, dat het zich van een bezit losmaakt en in het 
economisch proces overgaat.”(121). En: “Geld is niets anders als de uitgedrukte waarde, die door 
arbeidsdeling is gerealiseerd en die van de ene aan de andere wordt overgedragen.” Kortom een vrije 
overdraagbare waarde. “Geld is de uitdrukking, de toepassing, het middel voor de geest, om in te 
grijpen in het maatschappelijk organisme, die in de arbeidsdeling staat.”(122) Dat is beduidend méér dan 
alleen ruilmiddel, rekenheid en spaar-leen-middel, zoals socioloog Frans Doorman123 betoogt.

Met geld als ruilmiddel kan de ene prestatie tegen de andere worden uitgewisseld (kopen). Met geld 
als meeteenheid wordt de ene prestatie uitgedrukt in verhouding tot de andere prestatie. Een 
geldbedrag is daarmee ook een verhoudingsgetal. Geld is een overbruggingsmiddel, want een 
periode liggend tussen beide prestaties kan worden overbrugd door uitstel van de tegenprestatie of 
betaling (sparen/lenen). Als ruilmiddel en als overbruggingsmiddel biedt geld bewegingsvrijheid om 
met prestaties om te gaan in het maatschappelijk verkeer. Geld schept met andere woorden een 
zekere bewegingsruimte en vrijheid van handelen. Steiner karakteriseert geld als ‘gerealiseerde 
geest’, omdat geld ontstaat door onze geestelijke capaciteiten en competenties in de samenleving 
voor anderen in te zetten en te laten werken. Daardoor brengen we de ontwikkeling van de 
samenleving verder. Dat gebeurt ook als we vervolgens ons geld ‘om niet’ vrijgeven (schenken), 
waardoor anderen hún competenties -de geest- in de samenleving kunnen laten werken. Geld kent 
dus drie kwalitatief verschillende werkingen: kopen, lenen en schenken.
Zo beschouwd vertegenwoordigt geld een maatschappelijke kracht, die verbindend en bevrijdend 
kan werken. De bevrijding komt tot stand bij de betaling; de verbinding komt tot stand door twee te 
leveren prestaties verplichtend aan elkaar gelijkwaardig te stellen. Bijvoorbeeld verbindend bij de 
lening, en bevrijdend bij de terugbetaling. Geld bindt en ontbindt. Die werking treedt daar op, waar 
mensen die sociale organische kracht zelf activeren. Geldwerking is een leven scheppende 
chemische werking in het maatschappelijke verkeer, een sociale levensenergie. Deze zienswijze sluit 

121 Zie Gesamtausgabe 332a blz.61.
122 Zie Gesamtausgabe in 340 blz. 57.
123 Frans Doorman in zijn e-boek ‘Ons geld – naar en nieuw geldsysteem’ (2015) – zie http://onsgeld.nu/onsgeld-a4.pdf 
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goed aan bij organisaties opgevat als sociale of intermenselijke organismen. In oude culturen was 
men er van overtuigd dat alle organismen waren doortrokken van levensenergie. De Grieken 
spraken van pneuma, de Hindoes van prana, de Chinezen van chi, de Japanners van ki, en de 
alchemisten van levensether. In die zienswijze beweegt de immateriële levensenergie zich door het 
organisme langs duidelijke banen, die zorgen voor de samenhang in het organisme. Ziekte ontstaat 
wanneer zo’n energiestroom stagneert of geblokkeerd raakt. Veel therapieën zijn op dit inzicht 
gebaseerd (zie: Burmeister); een moderne variant daarvan is de bio-energetica (zie: Löwen). Zo 
kunnen we dus ook zeggen: geld is een vorm van levensenergie voor het sociale organisme. 
Geldstromen zijn als liquiditeit te vergelijken met rivieren van energie die door een sociaal organisme 
(organisatie of samenleving) heen stromen. Deze geldstromen worden door mensen zelf gecreëerd, 
zijn vaak lang en complex, en verlopen langs vele vertakkingen (delta). Dat betekent dat oorzaak en 
gevolg ver uit elkaar kunnen liggen. Als deze stromen en stroompjes niet worden gehinderd, kan 
deze energie vrijelijk doorheen het sociale organisme stromen en zijn bindend en bevrijdend werk in 
de samenleving verrichten. Maar als zo’n energierivier te wild of te traag stroomt, wordt deze 
energieomloop gehinderd. Er ontstaan draaikolken en/of de energie stroomt over de oevers. Zo 
raken bepaalde gebieden overstroomd en kampen met een overdaad (rijkdom) waardoor andere 
gebieden een tekort aan energie krijgen en al het levende ter plaatse in het sociale organisme 
wegtrekt of zelfs afsterft (armoede en werkloosheid). Soms spelen hierin andere overstijgende 
invloeden een rol, zoals seizoenen of andere ritmische (dag-, week- of maand)patronen, cycli of 
handels- c.q. gedragspatronen. Dit zijn voor iedereen heel herkenbaar beelden.
Geld is niet tastbaar. Geld is niet het fysieke muntje of het biljet, maar wel de waarde die dat 
vertegenwoordigt. Geld is ook niet louter digitaal binnen de dode elektronische wereld van de 
computernetwerken, maar in het alledaagse maatschappelijk verkeer een levend en dus etherisch 
verschijnsel. Geld moet circuleren en worden gebruikt om haar levenskracht te behouden. Elke 
zakelijke activiteit in of met een organisatie beïnvloedt dit energieverloop. Dit geldt in versterkte 
mate voor financieringsactiviteiten omdat die doorgaans met relatief grote geldvolumina gepaard 
gaan. Met financiële overzichten wordt getracht inzicht te verschaffen in de betreffende 
energiestanden (balans) en energiestromen (resultatenrekening of kasstroomoverzicht). Steiner 
typeert in juli 1919 de geldcirculatie, de stroom van financiële mutaties, in dit verband als een 
“vliegende boekhouding”(124).
Maar geld heeft de tendens om in waarde te dalen: geld als levensenergie veroudert en sterft op den 
duur autonoom weg (inflatie). “Geld gaat dan ook op den duur stinken. Het gaat verloren zoals 
bijvoorbeeld vlees.”, zo concludeert Steiner (125). Geld heeft dus een leeftijd. Het geld van heden is niet 
van dezelfde waarde als het geld van overmorgen. Bovendien: in het dagelijkse leven 
metamorfoseert het geld kwalitatief van kopen, via lenen, in  schenken; het gaat kwalitatief in elkaar 
over. Kortom: geld mag niet op de grote hoop… geld en geld is niet zonder meer hetzelfde. Dat we 
daar in theorie en praktijk niet zo mee omgaan heeft chaotiserende gevolgen, tot crises aan toe.
Geld is tevens een verplichtend leermiddel, want geld maakt ons bewust hoe we ons in de 
samenleving invoegen en onze verantwoordelijkheid nemen om onze bijdrage te leveren. Of we 

124 Zie Gesamtausgabe 331 blz.225.
125 Zie Gesamtausgabe 331 blz.190.



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 142

naar verhouding ons rechtmatige deel van de samenleving daarvoor terugkrijgen. En of we niet 
boven onze stand leven en structureel te veel geld uitgeven.
Geld kan worden samengebracht en bewaard, en is door zo’n accumulatie een middel om welvaart 
naar de toekomst te verplaatsen126. 
Tot slot: geld is macht. Wie geld heeft, kan anderen en ook middelen mobiliseren en inzetten om een 
bepaald doel te bereiken. Het is maatschappelijk dan ook van groot belang om te bewaken, welke 
moraliteit met geld verbonden raakt. Geld is dus niet louter een objectieve zaak, want het maakt uit 
wie het geld in handen heeft, hoelang en in welke omstandigheden en in welk gebied het geld wordt 
ingezet. In de ene hand, in de ene context en op het ene moment werkt het weldadig en scheppend, 
in de andere hand, in de andere context en op het andere moment werkt het gewelddadig en 
vernietigend. 
‘Geld scheppen’ is dus allerminst hetzelfde als ‘geld bijdrukken en in omloop brengen’. Geld 
bijdrukken, zonder dat daar evenredige waardeschepping tegenover staat, komt neer op een 
‘waardeverdunning’ van het al beschikbare geld en -in het verlengde daarvan- impliciet op diefstal 
van bestaande geldwaarden resp. een impliciete heffing van belastingen. Economen menen, dat de 
(prijs)wet van vraag en aanbod, die geldt voor producten en diensten, ook geldig is voor geld. 
Technisch gezien kan die wet op geld inderdaad worden toegepast, wat ook dagelijks wordt 
gepraktiseerd. Maar ethisch gezien ligt dat toch anders. Gelet op het bovenstaande moeten we 
concluderen, dat die toepassing internationaal zou moeten worden verboden: het circulerende geld 
dient de waarde van producten en diensten te representeren.  Ter toelichting127: wie een bedrag 
opneemt uit een bedrijfskrediet bij de bank, en zodoende de hoeveelheid maatschappelijk geld 
vergroot, schept geld. Dat geld verdwijnt in het bedrijfsproces, waarbij sprake is van latente 
waardeschepping. Bij de koop van betreffende producten of verlening van betreffende diensten 
wordt de product- of dienstwaarde manifest. Het is de afnemer van het product of dienst die met de 
feitelijk koopprijs uitdrukt wat voor hem de geldwaarde van het product of dienst is, niet 
omgekeerd. Zo’n omkering vindt plaats bij een (corrumperende) machtspositie, waarbij de 
verkopende productleverancier de productprijs aan de koper oplegt. Uit de geldopbrengst wordt de 
kredietschuld afgelost, wordt dat aanvankelijk geschapen geld weer vernietigd, en blijft de ‘winst’ in 
het productiebedrijf als overschot in de vorm van geld voortbestaan. Daar is het gerealiseerde geest, 
zoals Steiner dat noemt. Dat overschot wordt toegevoegd aan het eigen vermogen van het bedrijf. 
Tegenover dat overschot aan geld, het overgebleven deel van de geldschepping, staan concrete 
prestaties. Tegenover ‘op zichzelf’ geld bijdrukken resp. vergroten van de girale geldhoeveelheid 
staan geen concrete prestaties. (Ofwel: ‘quantitative easing’ moge easing zijn voor 
bestedingsbeluste overheden, maar is op den duur allerminst easing voor de ‘reële economie’, 
eerder zorgwekkend).

126 Harro Maas, zie blz. 141 van zijn boek ‘Spelregels van economen’. 
127 Zie de uitleg van geldschepping op: http://www.osacademie.nl/lessen/economie/schaarste-ruil/geldschepping-deel-3-giraal-
geldscheppen/ 
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Kernpunt: weten we hoe de onderliggende geldstromen lopen, dan kunnen we begrijpen en inzien 
hoe we het evenwicht en daarmee de gezondheid kunnen bevorderen of zelfs herstellen. Op deze 
wijze worden evenwichtige geldverdeling en gezondheid van het sociale organisme concreet met 
elkaar in verband gebracht. 

Geld heeft alleen betekenis als de waarde ervan in de collectiviteit van de samenleving wordt erkend 
en in het handelen tot uitdrukking komt. In dat geval is niet alleen sprake van de subjectieve waarde 
van geld die een individu daaraan geeft, maar ook van (binnen de collectiviteit) geobjectiveerde 
waarde, waardoor geld als zelfstandige realiteit kan circuleren in de samenleving. Geld bestaat in het 
gebied van de duurzame relaties in de samenleving. Zonder duurzame relaties verliest geld haar 
betekenis. Ook in de volgende subparagraaf komt het belang van duurzame relaties aan de orde, 
maar dan voor het ontstaan en voortbestaan van organisaties.

4.9.7 Organisatie: een inter-menselijk organisme

Het menselijk lichaam dat we bij onze geboorte meekrijgen is een intra-menselijk organisme. Een 
organisatie dat we door samenwerking met anderen zelf scheppen is een inter-menselijk organisme. 
Twee typen menselijke organismen waarin we zelf leven, de een individueel en de ander 
gezamenlijk. Verwantschap tussen die twee typen organismen zou dan ook niet verwonderlijk zijn. 
Enerzijds: wat ons uit de buitenwereld tegemoet treedt, nemen we in ons op - we leven van buiten 
naar binnen. Anderzijds: we geven uitdrukking aan wat zich in onze binnenwereld aandient - we 
leven van binnen naar buiten. We leven bij voortduring in deze wisselwerking: van binnen naar 
buiten, van buiten naar binnen. Treden we -bewust van deze wisselwerking- in een duurzame 
samenwerking met anderen, dan ontstaat door de samenwerkingsrelatie een duurzame ‘overlap’ in 
het gebied van de geschetste wisselwerking. Schematisch kunnen we dat als volgt weergeven:

Organisaties leven in het gebied van de duurzame ‘overlap’, het gebied ‘A’ in de tekening. Zij 
ontlenen hun bestaan aan de samenwerkingsrelatie die betrokken individuen met elkaar aangaan: 
zonder zo’n duurzame samenwerking kan een reële organisatie niet lang bestaan. Organisaties 
vormen zodoende vanaf hun ontstaan onderdeel van onze buitenwereld én zijn tegelijkertijd 
uitdrukking van wat in ieder van ons leeft. Die uitdrukkingen betreffen dus niet alleen de specifieke 
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expressies van de afzonderlijke individuen, maar ook -en vooral- de gemeenschappelijke of 
generieke expressies van alle in de samenwerking betrokken individuen. Dit laatste nemen we in dit 
boek concreet: het gaat hierbij niet alleen om onze geestelijke en psychische expressies, maar ook 
om de  gemeenschappelijke kenmerken van onze lichamelijke expressies. Zie het volgende plaatje. 
En daartoe behoren onvermijdelijk ook onze gemeenschappelijke lichamelijke kenmerken, zij het in 
een gemetamorfoseerde (omgevormde) gedaante128. Tot die gemeenschappelijke lichamelijke 
kenmerken behoren onder meer ons hoofd, borst en ledematen, het zenuw-zintuigstelsel, het hart-
longen-stelsel, het stofwisselingsstelsel, en de vele verwerkingsprocessen die zich in ons lichaam 
afspelen. 

Hier stuiten we al snel op een groot probleem: veel van wat zich in ons lichaam afspeelt blijft voor 
ons volkomen onbewust en dat onbewuste komt bovendien gemetamorfoseerd tot uitdrukking. 
Aan zo’n onbewuste metamorfose hebben we weliswaar allemaal ons aandeel, maar tegelijkertijd 
weinig of geen houvast voor nader onderzoek. Het denken in metamorfosen is bovendien niet 
gangbaar, veelomvattend en niet bepaald gemakkelijk129. Deze zienswijze daagt ons uit bij 
inrichtingsvraagstukken over de samenleving ons te laten inspireren door de bouw of inrichting van 
onze gemeenschappelijke lichamelijke kenmerken. Steiner wijst op een “geistgemäsze Betrachtung 
der Natur” die de “grondslag kan vormen voor een gedachtenscholing, die vanuit haar resultaten ook 
geschikt is voor een begrijpen van het sociale organisme.”(130) Ofwel: we beschouwen ons driegeleed 
natuurlijk menselijk organisme als denkrichting voor het beschouwen van het door ons zelf 
gecreëerde sociale organisme. Met deze zienswijze sluiten we aan bij een aloude mysteriespreuk: zo 
binnen, zo buiten.131 Steiner reikt ons hier een helpende hand met inspirerende aanwijzingen (132). De 
arts Walther Bühler schreef een heel toegankelijk boekje ‘Het lichaam als instrument van de ziel’. En 
de arts Han Campagne heeft voor de belangstellende leek een mooie inleiding geschreven ‘De 
organen – in relatie tot lichaam, ziel en geest’. 
Daarbij hoeven we ons niet te laten weerhouden door de polemiek die door wetenschappers over 
met name ons brein in een aantal boeiende publicaties wordt gevoerd. De titels van die publicaties 
zijn veelzeggend over het gevoerde wetenschappelijke debat. We noemen er hier enkele ter 
illustratie:
 ‘Mijn brein denkt niet, ik wel’ van Arie Bos tegenover ‘Wij zijn ons brein’ van Dick Swaab;
 ‘Eindeloos bewustzijn’ van Pim van Lommel tegenover ‘Het slimme onbewuste’ van Ab 

Dijksterhuis;
 ‘Vrije wil is geen illusie’ van Herman Kolk tegenover ‘De vrije wil bestaat niet’ van Victor Lamme.
In essentie kan die discussie worden teruggevoerd naar een kernvraag: hebben we onze DNA-stof en 
maken we daar als reële innerlijke mens meer of minder bewust gebruik van óf zijn we onze DNA-

128 Zie ook de Gesamtausgabe 199 blz. 214: “De mens zet ze (zijn eigen drie geledingen) eerst buiten zichzelf (in de drie 
maatschappelijke geledingen), en zij werken vervolgens op hem terug.”
129 Zie: Goethe (i.v.m. planten), Steiner, Mees (i.v.m. skelet), Locher-Ernst (i.v.m. geometrie), en Adams  (i.v.m. geometrie en planten).
130 Zie Gesamtausgabe 24 blz.102-103.
131 Zie onder meer de Dode Zee-rollen, het logion-22 uit het evangelie van Thomas. En verder terug in de tijd: zie aan het slot van deel- 
7 van de Chandogya-Upanishad.
132 Zie Gesamtausgabe 199 blz.167-223 en Gesamtausgabe 315 blz.115.
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stof en is onze innerlijke mens een begeleidend illusoir verschijnsel? Het antwoord daarop is heel 
bepalend voor onze verhouding tot, en voor ons doen en laten in, de samenleving!

De lemniscaat (de zogenoemde wiskundige kromme van Cassini) leent zich goed voor duiding van 
het metamorfoseprincipe. Daarvan maken we dan ook gebruik. Louis Locher-Ernst133 heeft het 
metamorfoseprincipe langs geometrische weg onderbouwd, zodat de wetmatigheid van het 
metamorfoseprincipe als proces kan worden gedemystificeerd en de realiteit ervan in zekere zin ook 
geverifieerd. Voor de wetenschapsontwikkeling en de professionele vak-ontwikkeling van 
economen, organisatie- en bedrijfskundigen is het metamorfoseprincipe essentieel. Bijlage 4 bevat 
hiervoor enige handreiking. 

Het metamorfoseprincipe legt een wetmatig verband tussen de architectuur van het intra-menselijk 
organisme en het inter-menselijk organisme. Dat verband maakt een begin van objectieve toetsing 
mogelijk: toetsing van bevindingen en opvattingen over inrichtings- of architectuurkwesties met 
betrekking tot organisaties. Zo wordt ons eigen organisme (gemetamorfoseerd) tot maatstaf. Een 
dergelijk toetsingscriterium ontbreekt in de gangbare organisatie- en bedrijfskunde. 

Deze benadering opent een breed gebied voor nader objectiverend onderzoek. De grote kunst en 
opgave is dit nieuwe gebied met de nodige behoedzaamheid te ontsluiten. Dat deze opvatting 
gevolgen heeft voor de huidige organisatietheorieën spreekt voor zich. In de financiële werkelijkheid 
en dus ook de accounting en accountancy betekent dit uitgangspunt dat voor de inrichting van de 
balans en resultatenrekening een objectief inrichtingscriterium beschikbaar is. Dat maken we in de 
volgende hoofdstukken concreet.

133 Louis Locher-Ernst, zie zzijn boek ‚Geometrische Metamorphosen‘, Philosophisch-Anthroposophische Verlag, 1970.
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4.9.8 Geest als werkelijkheid

De geest als werkelijkheid te nemen vormt voor ons een onmisbaar uitgangspunt. In paragraaf 3.7.2 
en 4.9.3 kwam het onderwerp ‘geest’ al even aan de orde. De geest als werkelijkheid te nemen is 
voor velen helaas nog onwennig of taboe. Een alledaags voorbeeld: sportclubs en bedrijven hechten 
voor het leveren van topprestaties veel waarde aan teambuilding en een goede teamspirit, maar 
omdat nu een goede groepsgeest te noemen... En spreken over de tijdgeest kan zonder problemen, 
maar dat als een reëel geestwezen te beschouwen gaat dan toch weer iets te ver. Daardoor is het 
inmiddels aan te merken als een vrijwel braakliggend onderzoeksgebied. Toch kunnen we er in de 
financiële werkelijkheid niet omheen. We kunnen niet (meer) volstaan met maskerende duidingen 
zoals ‘immateriële activa’ of ‘intellectueel eigendom’. Het onderwerp ‘geest als werkelijkheid’ is 
allerminst achterhaald, integendeel. In de historie zijn over de geestrealiteit diepzinnige uitspraken 
nagelaten, die allemaal in een zelfde richting wijzen. Onder meer de volgende.

1. Uit de Bhagavad Gita: “Het innerlijke licht beheerst het oor, het gevoel, de smaak, de reuk en het 
gemoed; het bindt het ik aan de dingen. De dommen weten niet wanneer het innerlijke licht 
oplicht en weer dooft, of zich met de dingen vermengt. Alleen wie het innerlijke licht (bewust) 
deelachtig is kan daarvan weten.”;

2. Tjswang-tse (350 vC): “De geest van de wijze is de spiegel van de hemel en de aarde, waarin alle 
dingen zich spiegelen.”;

3. Plato (427-347 vC): zie zijn beroemde grot-allegorie in de dialoog Staat (VII 514A–520A);
4. Huang Po (849): “Zolang je geest gehoorzaamt aan de geringste gedachtenbeweging, verkeer je 

in de dwaling dat onwetend zijn en verlicht zijn van elkaar verschillen.” Het innerlijke licht is in 
beide gevallen hetzelfde, maar dat moet je dan wel weten;

5. Tauler (1300-1361): “Als ik een koning zou zijn, en zou dat niet weten, dan zou ik geen koning 
zijn.” De bewuste waarneming van uw ‘zelf’ is tegelijkertijd de opwekking van uw ‘zelf’;

6. Spinoza (1632-1677): “De hoogste deugd van de ziel is God te erkennen of de dingen in de derde – 
hoogste – vorm van kennen in te zien. Daarmee ontspringt uit deze vorm van kennen de 
hoogste zielsrust die mogelijk is.”;

7. Goethe (1749-1832): “En zo lang je dat niet hebt, dit: sterf en word! Zolang ben je slechts een 
droeve gast op de donkere aarde.” Dat de veelheid van het lagere kennisniveau op het 
hogere kennisniveau geestelijk in de eenheid wordt herboren, kan niet worden bewezen, 
maar innerlijk wel worden ervaren;

8. Steiner (1861-1925): “De oorzaak waarom de uiterlijke dingen zo raadselachtig tegenover me 
staan is juist dat ik aan het tot stand komen ervan geen deel heb. Ik tref ze gewoon aan; maar 
door het denkproces weet ik, hoe het daar buiten me in zijn werk gaat. Daarom is er geen 
oorspronkelijker uitgangspunt voor het beschouwen van de wereld dan het eigen denken. In 
het kenproces voltrekt zich iets wat zich in de buitenwereld nergens voordoet: het uiterlijke 
wereldgebeuren plaatst zichzelf in ons bewustzijn tegenover zijn geestelijk wezen. Zonder dat 
blijft het wereldgebeuren slechts het halve werk, blijft onvolledig. Alleen in dit hoogsteigen 
geestelijk leven van mensen onthult het wezen van de dingen zich aan zichzelf.”134 Dat maakt 
ons allemaal expliciet medeverantwoordelijk voor de toekomst van de mensheid;
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9. “De geest lééft, is niet een som van begrippen of ideeën. Hij treedt uit ieder kind in verschijning op 
een individuele bijzondere manier als we erin slagen dát (ongeschonden) in het bewustzijn te 
brengen, wat het -als boodschap- door de geboorte de aardewereld binnendraagt.” (blz. 101) 
“De mens is door de moderne wetenschap uitgehold. Van zichzelf weet hij niets meer. De mens 
heeft men verloren. In het weten is de uiterlijke wereld mensen-leeg geworden. Alle weten blijft 
louter intellectualistisch. Dat interesseert het hoofd, maar het omvat niet de hele mens. 
Wetenschappen zonder menselijke zelfkennis zijn schadelijk…voor de mensheid.” (blz. 154 e.v.) 
Kortom: de wetenschap heeft de geest gaandeweg verloren: “De mens is in zekere zin, 
doordat hij de ontwikkelingsfasen van de nieuwe tijd is genaderd, naar het gebied aan de 
andere kant van de drempel (naar de geestwereld) overgestoken, zonder zich daarvan bewust 
te zijn, dat de wereld overal ‘doorgeestigt’ is. Hij behoefde niet zichzelf te verliezen, maar wel de 
geest der wereld. Deze geest der wereld is hij kwijt geraakt.” (blz. 181)135;

10. “Want het komt er niet alleen op aan om zich in de abstractheid tot de geest te verheffen, maar 
het komt erop aan zich zo te verheffen, dat het levende geest is, die dan genoeg kracht en 
macht heeft om op het materiële in te werken. Deze gedachten, in vele varianten, moet u de 
mensen steeds weer en wederom voor het zielenoog plaatsen: dit binnenleiden van de geest in 
de materie. Want de geest wil de materie regeren, niet de materie ontvluchten.”136 (blz. 124).

De actieve geest in onszelf verbindt de verschijnselen in de wereld-buiten-ons met de beelden in 
onze binnenwereld, op de momenten waarop we onze waarnemingen bewust doen, doorgronden 
en begrijpen en vervolgens kennend invoegen in onze ideële binnenwereld. Dat vraagt inspanning 
en tegenwoordigheid van geest. 

Waar ons ‘een licht opgaat’ en zaken ons ‘helder worden’ ervaren we in onszelf de werkzaamheid 
van onze eigen geest in de geestwereld. Een geestwereld die zich voor de moderne mens stil houdt, 
op de achtergrond blijft –in een welhaast ondoordringbare duister– en ons nu vrij laat om onze eigen 
weg naar de toekomst te gaan. Maar een versluierde wereld die er wel is, ons  in onze binnenwereld 
en in onze buitenwereld omringt, kan door ons natuurlijk wel uit inzicht en vrije wil worden erkend. 
De veelheid van onze waarnemingen in de bestaande wereld wordt door onze innerlijke activiteit 
veredeld, opgetild en ideëel herboren in de heelheid van de geestwereld. 

Onze aandacht bepaalt, wat op ons innerlijke podium in verschijning treedt, waarbij ons eigen ‘ik’ als 
regisseur fungeert. Met onze aandacht richten we ons innerlijke ‘licht’ op (en ook in) de ons 
omringende geestwereld. Elk (voor ons) nieuw idee of nieuwe vinding die zich voor ons innerlijke 
geestesoog aandient, is met andere woorden een geestelijke entiteit die zich aan ons innerlijk 
openbaart. Iedere auteur, uitvinder, onderzoeker of kunstenaar kent dat uit eigen ervaring en 
beoefent deze innerlijke activiteit beroepshalve.

134 Zie Gesamtausgabe 004, blz.32.
135 Zie Gesamtausgabe 203.
136 Zie Gesamtausgabe 338.
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Het is voor iedere mens een fundamentele en beslissende137 keuze aan die geestelijke wereld en 
werkzaamheid realiteit toe te kennen dan wel deze af te wijzen als een begeleidend bijverschijnsel 
van de chemie in ons brein, een soort niet-werkelijke schijnwereld. Populair uitgedrukt staat u voor 
een fundamentele vrije keuze: bén je je brein of héb je je brein? Of breder: bén je je DNA of héb je je 
DNA? Wij hebben onze keuze bij onze uitgangspunten al aangegeven…

4.9.9 Geest in de economische werkelijkheid

Tot slot laten we Steiner aan het woord over de wijze waarop de geest ingrijpt in het economisch 
leven.
Als we de geest als een reële werkelijkheid erkennen komt er een intrigerende dimensie van de 
economische crisis in beeld. Een dimensie die schuilgaat achter de veel geciteerde quote van de 
evangelisten Lukas (16:13) en Mattheus (6:24): “Gij kunt niet God dienen en Mammon”. Steiner 
typeert Mammon (door hem ook wel aangeduid als Ahriman of Mefisto)138 op verschillende 
manieren, onder meer: de rechtmatige Heer van de materiële wetten139, de macht van het verval en 
de decadentie, de duistere krachten van het materialisme, de natuurlijke krachten van het egoïsme, 
hard(vochtig)heid, bestiale barbaarsheid en liefdeloosheid. “Hij heeft ontelbare helpers, alle 
perversiteiten en laster zijn van hem.”140. Maar ook als:  “De macht of heerschappij van het geld”.  
“Alles, wat ons inspint in een maatschappelijke orde, zodat we onder het juk van wetten gebukt gaan 
die we alleen in het totaalverloop van de aardeontwikkeling kunnen vergeestelijken, behoort daartoe. 
En daarmee hangt samen –en dat is niet triviaal bedoeld– dat in de maatschappelijke orde meer en meer 
de heerschappij van al datgene binnentrekt, wat men geld kan noemen, de heerschappij van het geld, 
dat onmogelijk maakt om direct in geestdoorwerkte wetten te leven.”141 “…in het geld, daar leeft 
maatschappelijk ook Mammon.” Aldus Steiner. Zoals de kanker ongemerkt de integriteit van ons 
lichaamseigen DNA en epigenoom aantast en vervolgens dat aangetaste DNA woekerend misbruikt, 
zo tast Mammon in ons onbewuste innerlijk de integriteit van onze ziel aan en doet vervolgens zijn 
verwoestende werk door ons onbewuste zielenleven te misbruiken. (In paragraaf 3.4 hebben we 
een prima illustratie gezien hoe dat misbruik in het financiële uitpakt). In datzelfde onbewuste 
gebied van onze ziel voltrekt zich de metamorfose van het intra- naar het inter-menselijk organisme. 
Telkens als we maatschappelijk relevant –dus economisch en financieel- bezig zijn, corrumpeert dat 
onbewuste misbruik onze samenleving.

In de globaliserende economie heeft de financiële wereld een mondiaal karakter gekregen. 
Economische vraagstukken zijn tegenwoordig niet meer lokaal of landelijk, maar spelen zich af op 
wereldschaal. Zo ook onze worstelingen met Mammon, de duistere geestmacht van het geld. Die 
macht moeten we een halt toeroepen, om erger te voorkomen.

137 Zie Mattheus 12.31, Marcus 3.29 en Lucas 12.10: lastering tegen de (Heilige) Geest zal (tot in de eeuwigheid) niet vergeven worden.
138 Zie Gesamtausgabe 148 blz. 320.
139 Zie Gesamtausgabe 148 blz. 321.
140 Zie Gesamtausgabe 266a blz. 262.
141 Zie Gesamtausgabe 148 blz. 321.
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In paragraaf 4.2 zagen we al hoe de opkomst van het egoïstisch gebruikte kapitalisme gepaard ging 
met slavernij, uitbuiting, oorlog en verderf. Vooral paragraaf 3.4 geeft een mooie illustratie hoe deze 
duistere geestmacht onze samenleving steeds meer binnenwoekert. De econoom Robert Boyer 
schetst het zo in een ART-documentaire (17-10-2014): “Het kapitalisme onttrekt zich aan zijn scheppers. 
Het ontwikkelt een eigen dynamiek als een moeilijk te temmen Beest, dat graag als een theoretisch ad 
hoc argument wordt gebruikt. Het overstijgt daadwerkelijk het begrip van zelfs de beste vaklieden 
(economen).” Dat Beest verdringt steeds meer het mensheidswerk van onze regerende tijdgeest 
Michaël. We kunnen het alleen gezamenlijk temmen, te beginnen in onszelf.

De socioloog Marcel van Dam (zonder godsdienst)142 spreekt op 24-04-2015 in een artikel heel 
beeldend over een spook en afgod143, ondermeer in reactie op Joris Luyendijk: “Maar de bankencrisis 
is onderdeel van een groter en fundamenteler probleem. Het gaat om de aansturing van de 
samenleving als geheel. Ook in de cockpit van het ruimteschip aarde zit niemand die aan de knoppen 
draait. Wel een spook dat met een onzichtbare hand, niet gehinderd door moraal of mededogen, de 
wereldbevolking een amorele toekomst opdringt. Het is al vaak beschreven hoe het klassieke stelsel 
van normen en waarden is versplinterd onder druk van de technologische ontwikkelingen die de 
collectieve fundamenten eronder hebben weggeslagen.” En voorts: “Gevestigde instituties, politieke 
partijen voorop, willen blijven bestaan en schikken zich gewillig naar de eisen van de nieuwe afgod.” 
Dat is volgens Van Dam  het superkapitalisme (2.0), waarvan het rendementsdenken sinds de digitale 
revolutie steeds beter wordt ondersteund door verfijnde rekenmodellen, supersnelle computers en 
zelflerende algoritmen. 

De gevechten, oorlogen en de broederstrijd144 “in de materiële buitenwereld moeten worden 
uitgevochten tot aan het einde van de aardeontwikkeling.”145, zegt Steiner. “U ziet daarin echter 
meteen, hoe men moet aanvoelen, dat het balspel, dat Ahriman (of Mammon) met de mensen speelt, 
het juiste eruit moet ontwikkelen. En de ernst van dit juiste zal men alleen voelen, als men de gang over 
de drempel (naar de geestwereld) in de vijfde na-Atlantische periode146 in ogenschouw neemt en weet, 
dat, omdat de hele mensheid in het sociale organisme leeft, een driegeleding van het maatschappelijk 
organisme moet intreden, evenzeer als bij de individuele mens een driegeleding van zijn zielenleven 
(denken-voelen-willen) moet intreden bij de overgang over de drempel (naar de geestwereld).” (147)Een 
drempelovergang die volgens Steiner het karakter draagt van een inwijding en die slechts enkelen in 
hun leven volbewust (mee)maken. Bij een onbewuste drempelovergang komen we onbewust de 
geestwereld binnen, verkeren in de geestwereld, maar zijn niet in staat in die geestwereld bewust 
waar te nemen en krijgen daar dus niets van mee. En dan is het wel zo gemakkelijk en dus ook heel 
verleidelijk om te stellen: wat ik niet kan waarnemen, dat is er ook niet – ofwel: de geest bestaat niet. 

142 Marcel van Dam, antecedenten zie: http://www.parlement.com/id/vg09llg168zh/m_p_a_marcel_van_dam 

143 Marcel van Dam, zie het artikel ‘Gij zult renderen of ten onder gaan’ in de Volkskrant van 24-04-2015.
144 Zie Mattheus 24.
145 Zie Gesamtausgabe 148 blz. 320.
146 Zie Gesamtausgabe 177: (een cultuurperiode duurt ruim 2100 jaar – de 5e culturperiode begon ca. begin 15e eeuw n.C).
147 Zie Gesamtausgabe 190 blz. 161.
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Maar deze situatie is voor ons dezelfde als met de hogere wiskunde. Het gaat me aanvankelijk boven 
de pet, maar ik kan de wiskunde door oefening en inzicht erkennen, maar niet direct waarnemen. Zo 
ook de geest: ik kan de geest door oefening en inzicht erkennen, en toch innerlijk (nog) niet direct 
waarnemen. Het staat iedereen vrij om de realiteit van de wiskunde te ontkennen, maar daarmee 
houdt het bestaan en de werkzaamheid van de wiskunde niet op. Zo staat het iedereen vrij om de 
realiteit van de geest te ontkennen, maar daarmee houdt het bestaan en de werkzaamheid van de 
geest niet op. Iedereen is hier soeverein en vrij om zijn keuze te bepalen!

Mammon heeft voor ons als mensheid, volgens deze aanwijzing van Steiner, een wekkende en 
opvoedende rol, zij het een hardhandige. En hij vervult die rol onafgebroken, steeds intensiever en 
tot het bittere eind. Ons enige passende antwoord is: goed omgaan met geld, tegenwoordigheid 
van geest, onzelfzuchtige en liefdevolle dienstbaarheid…én realisatie van de driegelede samenleving 
als wereldwijd oefengebied om van en met elkaar te leren. Zo bezien is elke economische crisis een 
escalerende strijd die we aan de drempel van de geestwereld leveren met Mammon.

 “Dat de mensen tegenwoordig (1921) in grotere nood verkeren…dat is bewerkstelligd door de geest 
van de mensen. Als de mensen nu in nood zijn, dan heeft de foute geest, het foute denken deze nood 
veroorzaakt. Daarom zit er niets anders op dan: het juiste denken in de plaats te stellen van het foute 
denken om uit deze nood te geraken.” (148)

 “Maatgevend is, dat de (factor) arbeid door de geest, door de intelligentie, door de overweging, 
misschien ook door de speculatie, in een zekere richting wordt gebracht… Daar, waar de arbeid op 
de achtergrond staat en de geest vooraan de arbeid dirigeert, daar doorheen verschijnt de arbeid 
door geest en schept economische waarde.” (blz. 32/33) “…: óf de natuur wordt door de arbeid 
gemodificeerd, óf de arbeid wordt door de geest gemodificeerd, waarbij de geest uiterlijk gezien 
veelal in de kapitaalformaties zich uitdrukt, zo dat met betrekking tot de economie de geest (ook) in 
de configuratie van kapitalen moet worden gezocht.” (blz. 33) “Het ontstaanspunt van kapitaal is 
altijd de arbeidsdeling, de arbeidsinrichting. Dit proces bestaat daarin, dat de geest (organiserend) 
op de arbeid wordt aangewend. Dat de arbeid door de geest op enigerlei wijze wordt doordrongen. 
Dus doorgeestelijkte arbeid, dat is wat, wat in verloop van de arbeidsdeling optreedt.” “Op het 
moment dat de geest de (factor) arbeid organiseert, vindt een emancipatie plaats van de natuur.” 
(blz. 56) “Daarmee hebt u echter ook de emancipatie van het kapitaal tegenover de natuur in 
beeld.” (blz. 57) “Met andere woorden: wij hebben daar een reëel abstractieproces. Het is geheel 
hetzelfde aan wat men anders bij het logische denken in de abstractie voltrekt. Nu voltrekt men dat 
uiterlijk. Het bijzondere verdwijnt, het bijzondere van de natuursubstantie en het bijzondere van de 
soorten arbeid, dat bijzondere verdwijnt geleidelijk uit de kapitaalmassa’s.” (blz. 87) “Daarom is 
geen economische beschouwing een werkelijke, die niet rekent met wat door geestelijke arbeid, 
door het denken gepresteerd wordt. Maar die geestelijke arbeid is nu werkelijk moeilijk te vatten; 
want deze geestelijke arbeid heeft heel bepaalde eigenschappen, die zich economisch in aanleg 
buitengewoon moeilijk laten vatten. De geestelijke arbeid, ze begint al immers daarmee, dat de 
arbeid door organiserend denken wordt georganiseerd, ingericht.”149

148 Zie Gesamtausgabe 338 blz. 13.
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 “Welke geestkracht is nodig om de stoommachine uit te vinden en te maken, om de spoorwegen, de 
telegraaf, de telefoon, etc. uit te denken! Enorme krachten van het geestesleven moesten worden 
aangewend om deze materiële cultuurmiddelen uit te vinden en te maken. En waartoe worden ze 
gebruikt? Is het voor het spirituele leven een wezenlijk onderscheid, of in een oercultuur een mens 
het graan tussen twee stenen vermaalde, wat natuurlijk weinig geestelijke krachten vergde, óf dat 
we in staat zijn om naar Amerika te telegraferen, om vandaar grote hoeveelheden graan te 
verkrijgen en deze door fantastisch uitgedachte molens tot meel te vermalen? Louter voor de maag 
is dit hele apparaat in beweging gezet. Laten we ons bewust worden, welke enorme omvang aan 
geestelijke levenskrachten worden gestopt in de louter materiële cultuur. Door de spirituele cultuur 
wordt nog maar heel weinig gevraagd van die uiterlijke cultuurmiddelen. Als u een statistische 
vergelijking zou maken tussen wat voor de materiële cultuur wordt gebruikt en wat ten goede komt 
aan het spirituele leven, dan zou u begrijpen dat de geest onder het menselijke (niveau) is gedoken 
en een slaaf van het materiële leven is geworden. Zo bewandelen we tot in onze tijd -de 5e 
cultuurperiode- onverdroten een afdalende cultuurweg, en steeds dieper en dieper zou het 
neerwaarts (de materie binnen) gaan. Daarom moet de mensheid door een nieuwe impuls worden 
behoed voor het volledig afglijden in de materie. Daartoe moest er een sterke, een van de sterkste 
aarde-impulsen komen. Dat was de verschijning van Christus Jezus, die de aanstoot gaf tot een nieuw 
spiritueel leven. Wat we in het geestelijk leven tijdens het afdalen aan opgaande krachten hebben, 
dat hebben we te danken aan die geweldige impuls van Christus Jezus.” (blz.76) “De mens zou in een 
afgrond moeten wegzinken, als hij daarvoor niet zou zijn behoed door de komst van Christus.” (blz. 
138) “En het gevolg voor de mensen die geen aansluiting vinden met het Christus-principe, zou zijn, 
dat zij zich losmaken van de geestelijke opgaande ontwikkeling. Zij zouden in plaats van opwaarts, 
verder afdalen en zich steeds meer verharden in hun eigen Ik.” (blz. 142) “Na onze huidige cultuur, na 
onze zuivere verstandscultuur, na al wat zich tegenwoordig steeds meer en meer naar de afgrond 
van het verstand ontwikkelt – en dat kunt u op alle gebieden van het leven ervaren – volgt er een tijd 
waarin de mens een slaaf van de (aardse) intelligentie zal zijn en waarin hij als persoonlijkheid ten 
onder zal gaan. Er is in onze tijd maar één middel om de persoonlijkheid te behoeden, en dat is de 
spiritualisering.” (blz. 152)150 In de Gesamtausgabe 104a wijst Steiner op de speciale rol die het 
fenomeen ‘aandeel’ daarin speelt!151

 “…dit staan in de geestelijke wereld wordt vaak onjuist voorgesteld, omdat men iets anders wil 
hebben, dan dit werkelijke staan in de geestelijke wereld. Men wil iets hebben, dat lijkt op de 
zintuigelijke wereld. Maar zo is dat staan in de geestelijke wereld niet. Het is nu eenmaal 
bovenzinnelijk, en dat kan niet leiden tot een louter aankijken, dat lijkt op het zintuigelijke aankijken. 
Dit imaginatieve-bovenzinnelijke aankijken is slechts een beeld. Het moet leiden tot een werkelijk 
beleven van de geestelijke wereld. En van dit beleven van de geestelijke wereld hebben velen van u 
meer als u denkt. U merkt het alleen niet op; u let er niet op, hoe in het innerlijk beleven van de ziel 
het geestelijke heerst en weeft. Het heerst en weeft; en het gaat erom, dat men die intieme 
opmerkzaamheid opbrengt, om dit heersen en weven waar te nemen.” (152)

149 Zie Gesamtausgabe 340.
150 Zie Gesamtausgabe 104.
151 Zie Gesamtausgabe 104a blz. 113.
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 “De mens leeft zo, dat hij zich geen gedachten meer vormt over zijn samenhang met het hele 
kosmische bestaan. Dat is tegenwoordig het gevaar, dat de mensen de mogelijkheid verliezen om 
zich gedachten te vormen over zijn samenhang met het kosmische bestaan.” “Want nu is de tijd 
daar… u moet beslissen. Maar u kunt alleen beslissen vanuit de vrije wil van de mens. Vrije wil is 
echter alleen mogelijk op basis van werkelijk geestelijk inzicht.”(153) “U ziet, de mensheid staat voor 
de opgave een groot besluit te nemen. En wat onbewust vanuit de instincten dit besluit tot rijping 
wil brengen, is in wezen dat, wat zich als socialisme laat gelden. De wereld zal niet eerder uit de chaos 
komen, totdat een voldoende aantal mensen aan het materiële socialisme de ideële spiritualiteit 
zullen toevoegen.” (154) “Het individuele bewustzijn zal de wereld aangrijpen, maar het kan óf de 
wijsheid van de wereld aangrijpen, óf de blinde instincten aangrijpen. Als het de blinde instincten 
aangrijpt, dan volgt daaruit een compleet antisociale toestand…” (155)

 “Er is een tweespalt in de zielengesteldheid van de mens ingetreden. In de instinctieve onbewuste 
bewegingen van de mensennatuur rumoert iets nieuws. In het bewuste denken willen de oude ideeën 
die nieuwe instinctieve bewegingen niet volgen. Als echter de beste instinctieve bewegingen niet door 
gedachten worden verlicht, die daarmee overeenkomen, dan worden ze barbaars, animaal. De 
tegenwoordige mensheid drijft door deze animalisering een gevaarlijke situatie binnen.” 
“De vrees om de mens als een zielenwezen, als een geestelijk wezen te beschouwen, moet worden 
overwonnen.” (156) 

 “Men zou er naar moeten streven, de nieuwe geest van de doorontwikkelde mensheid de scholen 
binnen te dragen. Deze geest zal daar niet binnen zijn, als de staat wordt omgevormd tot een 
bedrijfsorganisatie en de scholen zo omgevormd, dat daaruit mensen voortkomen, die de 
bruikbaarste arbeidsmachines in die bedrijfsorganisatie kunnen zijn.” “Waarop het tegenwoordig 
aankomt is, die scholen geheel in het vrije geestesleven te verankeren.” “Niet vragen: wat moet de 
mens weten en kunnen voor de bestaande sociale orde, maar: wat is er in de (jonge) mens in aanleg 
en wat kan in hem worden ontwikkeld. Dan zal het mogelijk zijn de maatschappelijke orde steeds 
nieuwe kracht uit de nieuwe opgroeiende generatie toe te voeren. Dan zal in deze maatschappelijke 
orde steeds leven, wat de aantredende volwaardige mens uit haar maakt; niet echter zal uit de 
opgroeiende generatie worden gemaakt, wat de bestaande maatschappelijke orde van haar maken 
wil.” Elke nieuwe generatie komt wat brengen voor de gevestigde orde, niet slechts 
arbeidskracht maar ook een inhoudelijke boodschap, een nieuwe impuls, richting of ontwikkeling 
voor de samenleving. “Staat en bedrijfsleven zullen zich zo moeten vormen, dat zij 
overeenstemmen met de eisen die de mensennatuur stelt.” (157) Niet omgekeerd!

152 Zie Gesamtausgabe 270b, blz.46.
153 Zie Gesamtausgabe 198 blz.48 en 81.
154 Zie Gesamtausgabe 198 blz.149.
155 Zie Gesamtausgabe 198 blz.130.
156 Zie Gesamtausgabe 24 blz. 46.
157 Zie Gesamtausgabe 24 blz. 37-38.
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4.9.10Aanwijzingen over de driegelede samenleving

De grondlegger van de ideeën over de driegelede samenleving, Rudolf Steiner, heeft daarover in de 
roerige jaren 1915/1922 in vele voordrachten en publicaties een reeks aanwijzingen gegeven. Het was 
een tijd waarin de kern van zijn ideeën over de driegeleding van het sociale organisme eigenlijk 
nauwelijks of niet was over te dragen, omdat inhoudelijk de aansluiting bij de destijds gangbare 
opvattingen en gedachtengoed vrijwel ontbrak. Maar we zijn nu bijna 100 jaar verder. Er is sindsdien 
in de samenleving en in onze inzichten over organisaties en samenleving heel veel veranderd, onder 
meer in de sfeer van organisatie- en procesinrichting, management, financiële technieken en –
systemen. 

Vanuit de driegeledings-optiek zijn de aanwijzingen van Steiner (uiteraard) een belangrijk 
referentiekader voor de beoordeling van maatschappelijke ontwikkelingen. Dat geldt ook voor de 
toepassing van ons gesaneerde instrumentarium. Tegelijkertijd fungeert de toepassing van ons 
nieuwe instrumentarium als voertuig op de financiële weg naar realisatie van diezelfde driegelede 
samenleving. 

In deze paragraaf geven we -in cursief- enkele van zijn aanwijzingen in de vorm van citaten. In de 
bijlage 5 is voor de geïnteresseerde lezer een uitgebreide reeks van zijn aanwijzingen opgenomen. 
Het centrale vertrekpunt luidt: “…overal kan men vanuit de meest verschillende concrete inrichtingen 
datgene bewerkstelligen, wat ik verlang: de scheiding van het geestesleven, het rechtsleven en het 
economisch leven.” (158) Drie geledingen die qua leiding en beheer zelfstandig zijn en geheel op eigen 
benen staan. Met daarbij de aanwijzing: “Zoals de belastingafdracht vanzelfsprekend een gedwongen 
afdracht moet zijn, ook in het gezonde sociale organisme, zo kan aan de andere kant de afdracht voor 
het geestesleven alleen een vrijwillige afdracht zijn, want het geestesleven moet geheel ter beschikking 
staan van de geest van de mensheid. Het moet geheel geëmancipeerd zijn van al het andere.” (159) 
Boeiend is te constateren, dat -bijna 100 jaar later op 4-10-2014 in Trends- Ivan van de Cloot (Belgische 
hoofdeconoom van de denktank Itinera) eveneens dringend pleit voor een scheiding van het 
economisch leven en het rechtsleven: “De politici moeten dringend een onderscheid leren maken 
tussen de muntunie en de Europese unie. Helaas is er op dat vlak weinig voortschrijdend inzicht.” 
Immers, de Europese muntunie kan alleen voortbestaan, zolang de Europese regeringsleiders dat 
willen, juist omdat de Europese overheden zich intensief bemoeien met de Europese economieën. 
Als die scheiding is voltrokken, is de Europese muntunie voor wat betreft haar bestaan niet langer 
afhankelijk van de politieke willekeur. De bemoeienis van de politiek met de financiële sector is 
echter sinds de crisis alleen maar toegenomen.
“Sommige mensen geloven dat de driegeleding de wereld op z’n kop wil zetten. Oh nee, de wereld staat 
op z’n kop, de driegeleding wil ze slechts op de benen zetten. Dat is wat waarop het aankomt. Ziet u, het 
gaat er momenteel voor alles om, zich in zulke begrippen in te leven (hineinzufinden), anders gaan we 
tegemoet de mechanisering van de geest, het inslapen ofwel de vegetarisering van de ziel, en de 

158 Zie Gesamtausgabe 329 blz.181.
159 Zie Gesamtausgabe 189 blz.113.
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animalisering ofwel de instinctieve conditionering van het lichaam.”160 Steiner beschrijft dit in niet mis te 
verstane bewoordingen.

4.10 Gehanteerde onderzoeksmethode
We hanteren vooral de historische methode. We gaan op zoek naar de oorspronkelijke betekenis 
van een aantal veel gebruikte woorden uit het financieel- en sociaaleconomische leven. We vragen 
ons daarbij af in hoeverre onze hedendaagse woordopvatting strookt met de essentie die daarmee 
oorspronkelijk werd aangeduid. Op basis daarvan stellen we vast naar welke werkelijkheid -
materieel, sociaal/relationeel, of cultureel- die betekenis verwijst. Het gevonden resultaat is leidend 
voor de nieuwe inrichting van de balans en resultatenrekening. 
Met deze aanpak sluiten we aan bij de aanwijzingen van Steiner in zijn boek ‘Kernpunten van het 
maatschappelijke vraagstuk’ (161) die hij als grondlegger geeft over de driegelede samenleving:
a) de culturele geleding betreft alles wat betrekking heeft op de verhouding van het individu tot 

zichzelf. Dit zijn de natuurlijke (fysieke en geestelijke) gaven, talenten en competenties van het 
individu (onderwijs en wetenschap, kunst, religie, inclusief de rechtspraak in het civiel- en 
strafrecht); 

b) de sociale geleding betreft alles wat betrekking heeft op de verhouding van mens tot mens 
inclusief wet- en regelgeving en het ‘politieke systeem’, zodanig dat de invulling met het 
rechtsbesef overeenkomt (wet- en regelgeving, veiligheid en handhaving/rechtsuitvoering, 
publieksrecht);

c) de economische geleding betreft alles wat de mens nodig heeft om zijn materiële verhouding 
tot zijn buitenwereld te regelen (productie, handel, waardetoevoeging, prijsvorming, 
logistiek/circulatie, consumptie van goederen en de waardering daarvan door de gebruiker);

d) het is essentieel dat organisaties de ‘factor arbeid’ (hun medewerkers) en ook rechten 
(bijvoorbeeld licenties of pacht van grondoppervlak) níet langer als verhandelbare waar 
beschouwen en hanteren. Arbeid kán niet van de arbeider worden losgemaakt en 
overgedragen, en heeft dus op zichzelf geen economische waarde; het opgeleverde werk als 
resultaat van arbeid kan dat bij (ver)koop wél. Lichamelijke arbeid is die menselijke bezigheid, die 
direct wordt aangewend om een (natuur)product consumptiegereed te maken. Geestelijke 
arbeid kan daarbij meespelen, maar dat hoeft niet; bij inzet van de vrije geest is zij -ongeacht wat 
voor arbeid de betreffende medewerker verricht- geheel losgemaakt van het object.(162);

e) elke organisatie is een levend organisme en moet -gegeven haar eigen situatie- zelf zorgdragen 
voor de best passende invulling van deze principes! Dat laat zich niet van buitenaf kunstmatig 
organiseren. 

160 Zie Gesamtausgabe 296 blz. 63.
161 Dit is Gesamtausgabe 23 eind hoofdstuk 1 en begin hoofdstuk 2.
162 Zie Gesamtausgabe 341 blz. 60 en 62.
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Ter oriëntatie/inspiratie: Economisch leven Rechtsleven Culturele leven
Zenuw-/zintuigstelsel Productie Wet- en regelgeving Onderwijs en 

wetenschap (logica)
Ritmische stelsel Logistiek en handel Veiligheid en handhaving Kunst (esthetica)
Stofwisseling-/lede- 
matenstelsel

Consumptie Rechtspraak (straf- en 
privaatrecht

Religie (ethica)

(Nerven-Sinnessystem und Stoffwechsel-Gliedmaßensystem sind polarisch einander entgegengesetzt; wo 
das Stoffwechsel-Gliedmaßensystem aufbaut, da baut das Nerven-Sinnessystem ab, und umgekehrt.)163

In zijn Economische Cursus vult Steiner dit als volgt aan. In de culturele geleding functioneren 
financiële middelen met ‘schenkgeld’-kwaliteit. In de sociale geleding functioneren financiële 
middelen met ‘leengeld’-kwaliteit. En in de economische geleding functioneren financiële middelen 
met ‘koopgeld’-kwaliteit. Die geldkwaliteiten hebben ieder dus hun eigen werkgebied en mogen niet 
worden verward. Hij wijst er op, dat de driegeleding van het individuele menselijk organisme niet 
mag worden gebruikt (als metafoor) ter vergelijking met het sociale organisme (dus: “kein 
Analogiespiel ‘), maar daarentegen wel ter inspiratie en geeft daarbij enkele voorbeelden (164). 

Steiner: „In vele opzichten is de gehele levensloop van de mensheidsontwikkeling gelijkend op de 
levensloop van individuele mensen. De dingen zijn slechts verschoven.“ (165) Structurele inbreng van 
geesteswetenschappelijke medisch-menskundige inzichten is dus belangrijke voor de juiste 
inspiraties op het gebied van maatschappelijke vraagstukken. „Deze driegeleding van het sociale 
organisme is niet voortgekomen uit een abstract denken, deze driegeleding ís er (reeds). En de vraag 
kan slechts zijn: hoe kan deze driegeleding op gepaste wijze gereguleerd worden, zodat dit niet in een 
verziekt, maar in een gezond sociaal organisme resulteert?“ (166) „Er is geen sprake van dat  men 
organiseren moet, dat de driegeleding er komt. Wat een organisme is, dat organiseert men niet, want 
dat groeit. Het is juist wezenlijk voor het organisme dat men dat niet moet organiseren, maar dat het 
zichzelf organiseert. Wat men organiseren kan, dat is geen organisme. De driegeleding (van de 
samenleving) is iets dat gewoon uit het natuurlijke samenleven van mensen volgt.“ (167) Dit betreft het 
organiseren van de samenwerking, niet het ordenen van de rapportages over de financiële gang en 
stand van zaken zoals we dat in dit boek aan de orde stellen!
„…vrijheid betreffende het geestelijke is slechts dan niet schadelijk, als dat geestelijke binnen het 
geestelijke gebied blijft. Zodra dat geestelijke, d.w.z. het zich eigen maken van capaciteiten en 
competenties, wat vandaag en sinds lange tijd gebeurt, vervlecht met de mogelijkheid om van 
ondernemersgewin privé-inkomen te maken, zodat het privé-inkomen, dat uit het ondernemersgewin 
onttrokken is, een rol kan spelen bij de aanwending van het geestelijke (capaciteiten en competenties) - 
alles wat op deze wijze gebeurt, is iets, wat slechts de meest grondige schade kan veroorzaken.“ (168)

163 Zie Gesamtausgabe 319 blz. 169.
164 Zie Gesamtausgabe 188 de 7e en 8e voordracht, Gesamtausgabe 190 blz. 41 en Gesamtausgabe 340 blz. 18.
165 Zie Gesamtausgabe in 193 blz. 118.
166 Zie Gesamtausgabe 329 blz.27.
167 Zie Gesamtausgabe 339 blz.28.
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„Het geestleven moet juist de regulator van het kapitaal worden. Dan wordt dat, wat voor de nieuwere 
ontwikkeling noodzakelijk is, de accumulatie van kapitaal of de productiemiddelen, door de geest (die 
het doorlicht en doorziet, wanneer de geest in zijn vrijheid, in zijn vruchtbaarheid, in zijn voortschrijden 
van generatie op generatie zich nieuw vormt), dan zal het kapitaal door de geest dát in zich dragen, wat 
bijvoorbeeld John Maynard Keynes en anderen missen: moraliteit. En dan zal in het economische leven 
niet een op egoïsme en eigen winstbejag gestoeld kapitalisme leven, maar dan zal een geest-
doordrongen kapitalisme leven, juist vanuit inzicht in de noden en noodzakelijkheden van de wereld, de 
mensheid en het bestaan, en dan zullen mensen werken die in het nieuwe geestesleven zijn opgevoed en 
opgeleid.„ (169)
“Het kapitaal is de (werkzame) geest van het economisch leven. En een groot deel van de schade van 
vandaag is dat het kapitaalbeheer, het in standhouden en vruchtbaar maken van kapitaal, is onttrokken 
aan het geestesleven.” (170) En: “Een geestesleven moet (in het economische leven) zo doordringen, 
dat het lichamelijk werkenden en geestelijk werkenden niet van elkaar scheidt – dan is het kapitalisme 
op een sociale leest geschoeid, echter niet zoals de fantasten tegenwoordig bedoelen, maar zo dat nu 
werkelijk een mogelijkheid wordt gecreëerd, dat iedere arbeider in een geestelijke samenhang verkeert 
met al diegenen, die zijn arbeid organiseren en vervolgens het product van zijn arbeid verder leiden in 
het sociale organisme…” (171)

Het is dus van groot belang, dat de financiële werkelijkheid inclusief de financiële overzichten de 
geldverdeling in het sociale organisme waarheidsgetrouw weerspiegelen en dus voldoen aan de 
kwalitatieve inrichtingsprincipes van de driegelede samenleving.

Tot slot: tijdens het economisch ‘seminar’ in augustus 1922 doet hij een opmerkelijke uitspraak: “Als 
we de mogelijkheid hebben om de driegelede samenleving tot werkelijkheid te maken, dan valt het 
begrip ‘politiek’ weg. Want het politieke is in essentie inbegrepen in het rechtswezen, zodat het 
politieke uit het economische leven volledig wegvalt. Vanuit economische optiek is er geen enkele 
aanleiding om politiek te zijn. Politiek is de in het geestelijk leven overgedragen moderne oorlog. Over 
politiek gesproken: men zou ernaar moeten streven om de politiek in alles te overwinnen, zelfs in de 
politiek.” (172)

168 Zie Gesamtausgabe 185a blz. 65.
169 Zie Gesamtausgabe 335 blz. 267.
170 Zie Gesamtausgabe 189 blz. 117.
171 Zie Gesamtausgabe 189 blz. 133.
172 Zie Gesamtausgabe 341 blz. 40/42.
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5. HERIJKING VAN OPVATTINGEN

In hoofdstuk 3 hebben we aan de hand van een greep uit dagelijkse publicaties een ‘rondreis’ 
gemaakt door het financieel-economische landschap van de afgelopen jaren. Daaruit kwam een 
palet aan mankementen en misstanden naar voren. Uiteraard zijn we daarbij niet volledig geweest. 
Sterker: het was een willekeurige greep. Maar het vormt als geheel een onderbouwd motief om ons 
nu te richten op de oorzaken achter de aangetroffen symptomen. Het wegnemen van oorzaken is 
immers de beste manier om ongewenste gevolgen structureel op te lossen.
In paragraaf 1.1 wezen we op het pleidooi van Brouwer en Peters voor herwaardering van het 
Europees organiseren en ondernemen en om afstand te nemen van het Anglo-Amerikaanse model. 
Ook wezen we erop, dat Bosman al in 1977 constateerde dat er een andere bedrijfseconomie moet 
worden ontworpen, omdat de traditionele fundamentele mankementen heeft. Uit hoofdstuk 3 blijkt 
dat de ‘boom’ van de mankementen vele wrange ‘vruchten’ heeft.  In deze beeldspraak blijvend: we 
willen het vraagstuk bij de ‘wortel’ aanpakken. Dat wil zeggen dat we het vraagstuk van de 
mankementen willen aangrijpen bij gangbare denkgewoonten en opvattingen, die aan de basis 
liggen van onze dagelijkse praktijken. De tot op heden gevolgde aanpak van symptoombestrijding, 
repareren en meer toezicht heeft ons inziens gewoon geen zin (meer). 

In dit hoofdstuk willen we, door middel van een herijking van gangbare terminologie, de vinger 
leggen op wat in de loop der eeuwen ten onrechte in onze financiële opvattingen en gewoonten is 
binnengeslopen. Niet alleen financieel-economische terminologie is hier relevant, ook enige 
sociaaleconomische terminologie komt aan de orde. Het begrippencomplex dat schuilgaat achter de 
terminologie bepaalt in sterke mate het gedachtemilieu waarbinnen de financieel-economische 
praktijk zich beweegt. 

Samenvatting
We hebben al geconstateerd dat in de wettelijk voorgeschreven inrichting van de balans en 
resultatenrekening een essentieel kwalitatief ordeningsprincipe ontbreekt. Daarom kan met die 
twee financiële overzichten up-front niet worden gesproken over een ‘getrouwe weergave’ van de 
financiële situatie. Om dat te repareren hebben we de betekenis van een reeks veel gebruikte 
financieel- en sociaal-economische termen onderzocht en herijkt. Bijvoorbeeld: interest, rente, 
dividend, en kosten, onkosten en winsten. We concluderen dat woordenboeken en theorieën soms 
ver verwijderd zijn van de wezenlijke betekenis van die woorden, en dat in het collectieve besef die 
betekenis sterk is vervaagd.  Bij Ricardo zagen we dat juist een goed onderscheid tussen begrippen 
bijdraagt aan de wetenschappelijke ontwikkeling! Desondanks wordt aan deze wezenlijke betekenis 
van goed onderscheid door sommigen voorbijgegaan, zoals recent nog door Piketty met zijn 
definitie van onder meer kapitaal en vermogen (paragraaf 3.8.2). 

Merkwaardig is dat de overheid en de banken daar niet aan voorbijgaan. Sterker: zij halen de 
touwtjes rond financiële rapportage en definities steeds meer aan met behulp van een toegesneden 
financiële taxonomie inclusief standaards voor financiële software. Op een website173 van de 
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overheid staat daarover: “De Nederlandse Taxonomie is het woordenboek met definities van gegevens die 
nodig zijn voor het samenstellen van rapportages, gebaseerd op wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, 
belastingaangiften en statistiekverplichtingen.” Die taxonomie ligt aan de basis van vele geautomatiseerde 
samenstelling en aanlevering van financiële rapportage. En ook: “De bankentaxonomie is een extensie 
op de Nederlandse taxonomie die wordt gehanteerd om financiële gegevens uit te wisselen tussen 
ondernemingen en overheid. De bankentaxonomie voorziet specifiek in een eenduidige 
gegevensuitvraag voor de betrokken banken. Dit gebeurt door de verschillende soorten rapportages te 
definiëren, evenals de bankspecifieke gegevens en de toegepaste consistentieregels op deze 
rapportages. Om de aansluiting bij de Nederlandse taxonomie te behouden, krijgt de bankentaxonomie 
jaarlijks een update.”
Over het doel daarvan bestaat geen enkele twijfel: “Het doel van de verplichtstelling is dat er 1 
gestandaardiseerde aanlevermethode ontstaat voor ondernemers en intermediairs, waardoor 
rapporteren sneller, efficiënter en kwalitatief beter wordt. Het betekent dat voor een aantal 
rapportages aan de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, het CBS en diverse banken één samenstel- 
en aanlevermethodiek ontstaat: die van Standard Business Reporting.”

We storen ons in dit hoofdstuk even niet aan die taxonomie. We herleiden de financieel-
economische termen stuk voor stuk naar hun werkelijkheidsgebied: materieel, sociaal, cultureel. 
Gaandeweg voltrekken we zo een proces van herijking van het momenteel gangbare woordgebruik. 
Dat beslaat een groot deel van dit hoofdstuk. Een aantal gangbare termen behoeft een stevige 
herijking, vooral: aandeel en winst. Een herijking die een ingrijpende financiële sanering tot gevolg 
heeft. Andere termen moeten weer eens goed opgefrist, zoals: product en dienst, kosten en 
onkosten,  interest en rente. 

De resultaten daarvan hebben heel bepalende betekenis voor de (her)inrichting van de balans en de 
resultatenrekening, voor de geldverdeling en daarmee voor de maatschappelijke verhoudingen.

Maatschappelijke toestanden weerspiegelen onze eigen opvattingen: economische crises creëren 
we gewoon zelf. Financiële crises weerspiegelen onze verziekte opvattingen over de financiële 
werkelijkheid. Crisis vereist fundamentele verbetering, maar dat gaat zelden voetstoots. Het stuit 
ongetwijfeld op grote weerstanden, want dit betreft de verdeling van geld en macht. Individueel 
egoïsme, goed georganiseerd groeps-egoïsme en conservatisme staan daar borg voor. Bij 
noodzakelijke veranderingen zal men  in politieke- en in vakkringen worden geconfronteerd met een 
sterk conservatisme – met name vanuit de Anglo-Amerikaanse c.q. neoliberale school. In dit verband 
wijzen we op de schadelijkheid van bijvoorbeeld het ingeburgerde concurrentiedenken. 

We sluiten het hoofdstuk af met het belichten van marktfundamentalisme, een wetenschappelijke 
ideologie. Ook belichten we drie politiek-ideologische stromingen, die ieder voor zich vanuit hun 
monopolistisch streven polariserend inwerken op de samenleving en deze zodoende stelselmatig 
verzieken: de liberalistische-, de socialistische- en de communistische stroming.

173 Zie: http://www.sbr-nl.nl/ en http://nl.wikipedia.org/wiki/Taxonomie 
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5.1 Getrouwe weergave (2)

Wat is een zo getrouw mogelijke weergave’? 
In paragraaf 3.2 hebben we zorg- en kritiekpunten over verwoord over de bestaande wijze waarop 
met het ‘getrouwe’ wordt omgesprongen. Nu staan we stil bij het ‘getrouwe’ voor wat betreft de 
inrichtingsaspecten van met name de balans en de resultatenrekening. Deze kwestie van de 
‘getrouwe weergave’ is essentieel. We lichten in deze paragraaf toe waarom.

In de accountancy geldt terecht dat zij moet toezien op een financieel ‘juiste weergave’ van de 
bedrijfswerkelijkheid. De inrichting van de balans en resultatenrekening zelf is niet afhankelijk van 
persoonlijke meningen of bijvoorbeeld de toelichtingen die gangbaar worden opgenomen bij de 
balans en resultatenrekening. Gelet op het reflexieve karakter van de financiële werkelijkheid is de 
‘getrouwe weergave’ van groot belang: een ander beeld of representatie van de financiële 
werkelijkheid leidt tot andere financiële beslissingen, en dus tot een andere geldverdeling en een 
andere toekomst. 

Bij het stellen van de eis van getrouwe weergave aan financiële overzichten moet onderscheid 
worden gemaakt  tussen ‘inhoud’ en ‘vorm’. De ‘inhoud’ betreft de waardering en de volledigheid, 
die tot stand komt via administratieve en/of boekhoudkundige weg. Met name de financiële 
waardering krijgt veel aandacht, ook vanwege de mogelijkheid van twijfelachtige winstmanipulatie - 
zie Hers en Tinker. Fokko Covers beschreef in een artikel174 mooie voorbeelden, inclusief een pleidooi 
en een verslagmethodiek om winstmanipulatie tegen te gaan. We concentreren ons in dit boek niet 
op waarderingsaspecten, maar op de vorm- c.q.  inrichtingsaspecten inzake een getrouwe weergave 
van de financiële werkelijkheid, ofwel de groepering van financiële gebeurtenissen en de inrichting 
van de financiële overzichten. 

In paragraaf 3.2 stelden we vast, dat er bij de inrichting van de balans en de resultatenrekening 
momenteel wel een kwantitatief maar geen kwalitatief ordeningsprincipe wordt gehanteerd. 
Introductie van het kwalitatieve ordeningsprincipe leidt tot een ander beeld van de financiële 
werkelijkheid. En dat leidt op haar beurt tot andere beslispunten en beslissingen. 
Mede vanwege het reflexieve karakter van de economie biedt het respecteren en hanteren van het 
kwalitatieve ordeningsprincipe uitzicht op een verbeterde financieel-economische toekomst. 

De gangbare opvatting van de term ‘getrouwe weergave’ staat soms ter discussie. Voogt175 c.s. 
stellen vanuit sociologische optiek dat er ‘vele getrouwe weergaven’ mogelijk zijn. Ze menen dat het 
‘getrouwe’ afhangt van de opvattingen van hen die de ‘weergave’ gebruiken. De aandacht verschuift 
dan van de juistheid van een bepaalde weergave naar het proces waarop een bepaalde weergave tot 
stand komt. Volgens hen wordt dan ook de discussie binnen de mainstream financial accounting 
174 Fokko Covers, zie het artikel ‘Winst is vierkant, en cash is rond’ in het Controllers Magazine, in de 80’er jaren.
175 Ton Voogt, zie ‘Virtuele accounting: een lege methode van representeren’.
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over dit onderwerp fundamenteel verkeerd gevoerd. De (getrouwe) representaties van de 
werkelijkheid zijn volgens Voogt altijd verbonden met partijen en personen, dus met sociale 
contexten. Omdat in elke sociale context meerdere ‘spelers’ deelnemen, leidt dit a-priori tot een 
veelvoud van ‘getrouwe weergaven’ of representaties. Zij noemen dat ‘meervoudigheid’ van 
representaties. Tenzij die ‘spelers’ over zo’n representatie tot een gemeenschappelijke afspraak 
kunnen komen; in dat geval is alsnog sprake van een enkelvoudige representatie. Die 
enkelvoudigheid is dan beperkt tot die betreffende groep van personen, met hun eigen conventies 
en benadering van ‘waarheid’ met betrekking tot hun ‘werkelijkheid’. De meervoudigheid van 
representaties is volgens Voogt een vraagstuk van de sociale wetenschap, geen financieel of 
bedrijfskundig vraagstuk. Deze discussie is weliswaar verstomd, maar er is een leerpunt.
De kwestie van de meervoudigheid gaat wél op voor het waarderingsaspect, want die is naar zijn 
aard subjectief. De kwestie van de meervoudigheid gaat ons inziens echter niet op voor het 
inrichtingsaspect, met name voor de inrichting van de balans en de resultatenrekening. En wel om de 
combinatie van twee redenen. 
Ten eerste: we wijzen op ons uitgangspunt (paragraaf 4.9.7) ‘organisatie: een inter-menselijk 
organisme’. Dit uitgangspunt vertrekt vanuit de opvatting, dat een organisatie (als inter-menselijk 
organisme) een onbewuste metamorfose is van het menselijk lichaam (het intra-menselijk 
organisme). Voor iedere ‘speler’ in de sociale context geldt, dat zijn eigen lichaam (het intramenselijk 
organisme) tegelijk subjectief én objectief is. Wat geldt voor het vertrekpunt van de metamorfose, 
geldt wetmatig ook voor het eindpunt van de metamorfose – inherent aan het 
metamorfosebeginsel. Ofwel: als de inrichting van het intramenselijk organisme tegelijk subjectief én 
objectief is, dan is ook de inrichting van het intermenselijk organisme, de organisatie, subjectief én 
objectief. (Zie voor een nadere uitwerking bijlage 4.)  Dat geldt dan ook voor de ‘getrouwe 
weergave’ voor wat betreft de balans en de resultatenrekening. Het metamorfosebeginsel 
impliceert ook dat de inrichting van deze overzichten voor élke organisatie van toepassing is, 
ongeacht aard, omvang of type organisatie. 
Ten tweede: we hebben het erfgoed van onze gemeenschappelijke taal, die voor iedere ‘speler’ 
beschikbaar is, als grondslag genomen. 
Conclusie: de discussie over de meervoudigheid van ‘getrouwe weergave’ kan niet betrekking 
hebben op de inrichting van de balans en de resultatenrekening. Het inrichtingsaspect daarvan kan 
niet afhangen van individuele meningen van ‘spelers’ in de sociale context. Wettelijke voorschriften 
over die inrichting zijn daarom op z’n plaats.

Nu we toch bezig zijn: dit alles nog even afgezien van de principevraag of er zo iets bestaat als ‘een 
juiste getrouwe weergave’. En daaraan vooraf gaat natuurlijk nog de vraag of er zo iets bestaat als 
‘één objectieve Waarheid’. Ons antwoord op die laatste vraag hebben we al gegeven in paragraaf 
4.5.

De inrichting van de balans en resultatenrekening gaat over de specifieke plaats die per 
waardecategorie op de balans en resultatenrekening wordt ingeruimd. Er is een aantal 
waardecategorieën, zoals voorraden, debiteuren, kas, eigen vermogen, etc. Het is van belang welke 
waardecategorieën worden onderscheiden en –bovenal– of het onderscheid tussen de categorieën 
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goed is aangebracht. 
Het maken van juiste onderscheidingen is überhaupt van grote betekenis voor het ordenen van 
waarnemingen, het trekken van conclusies en de ontwikkeling van theorieën, ook economische en 
financiële. Het onderscheid tussen waardecategorieën komt tot uitdrukking in de benaming van de 
onderscheiden categorieën. Die benaming voert ons terug naar het gangbare financiële 
begrippenkader. We hebben het hier over alledaagse termen zoals: lening, krediet, aandeel, 
dividend, etc. Daarom nemen we in dit hoofdstuk de alledaagse financiële termen stuk voor stuk 
onder de loep. Bepaald geen overbodige exercitie, zoals nog zal blijken.

Elke waardecategorie heeft een wettelijk toegewezen eigen plek. Zijn de wettelijke plekken op de 
juiste wijze ingedeeld en toegewezen? Ons inziens is dat niet het geval. In hoofdstuk 6 geven we stap 
voor stap aan waarom.

5.2 Bestaande grondvorm 
De inrichting van de conventionele balans is conform een EG-richtlijn wettelijk voorgeschreven. Dit is 
volgens een vorm-georiënteerde aggregatie: vast, vlottend (stroperig), en liquide (vloeibaar). Die 
wettelijke inrichting is vooral ‘historisch bepaald’, terwijl vergeefs kan worden gezocht naar het 
onderliggende mens- of wereldbeeld.  Elke balans moet uiteraard kwantitatief in evenwicht zijn. Dat 
is geen issue. Maar kwalitatief- inhoudelijke aspecten voor de inrichting van de balans zijn in de wet 
vrijwel niet aan de orde. Het speelt bijvoorbeeld geen rol hoe de desbetreffende waarden in de 
samenleving werken: materieel, sociaal of cultureel. Terwijl dat –uitgaand van ons mensbeeld– van 
doorslaggevende betekenis is. In hoofdstuk 6 gaan we dieper in op deze kwalitatieve 
inrichtingsaspecten. De huidige bedrijfseconomische balans is met de EG-richtlijnen op de 
jaarrekening bijna definitief gereduceerd tot de jaarlijkse presentatie van een kwantitatieve verticale 
optelsom. Een echte afweging van kwalitatief-inhoudelijk gelijksoortige waarden vindt in de 
gangbare balansindeling niet plaats: het evenwicht tussen kwalitatief gelijksoortige bezittingen en 
schulden wordt niet vastgesteld. In de vele uitgebrachte jaarverslagen en daarmee ook in de 
inzichten die aan die jaarverslagen zijn ontleend, speelt het kwalitatieve inhoudsgeoriënteerde 
evenwicht geen rol van betekenis. 

In de wettelijk verplichte presentatie van de resultatencijfers komt het ontbreken van kwalitatieve 
inrichtingscriteria eveneens naar voren: omzet +/+ andere opbrengsten -/- directe lasten -/- indirecte 
lasten +/+ financiële baten -/- financiële lasten -/- belastingen. Ook hier is de optelsombenadering goed 
zichtbaar. "Vorm en inhoud zijn één", maar toch wordt alleen het kwantitatieve vormaspect 
gerespecteerd. Ook bij de wettelijke inrichting van de resultatenrekening spelen kwalitatieve- c.q. 
inhoudsaspecten geen rol. Populair gezegd: koeien en paarden worden gewoon bij elkaar geteld. 

Kortom: de wettelijke balans en ook de resultatenrekening vertonen alleen een kwantitatieve 
inrichting. Kwalitatieve inrichtingsaspecten ontbreken. Het kwalitatieve evenwichtsprincipe 
ontbreekt structureel en al langere tijd in de financieel-economische praktijk. Dat is ons inziens een 
van de belangrijke oorzaken van onevenwichtigheid in de economie. 
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5.3 Financieel-economische termen
We zijn nu toe aan nader onderzoek. We nemen de gangbare financiële terminologie onder de loep. 
We behandelen de termen stuk voor stuk. Woorden uit het alledaagse taalgebruik, waarvan we het 
gevoel hebben dat iedereen de betekenis wel kent. Daar staan we dan ook gewoonlijk niet meer bij 
stil. Maar dat gaan we nu juist wel doen. We gaan niet op zoek naar de herkomst (dus geen 
etymologie). We gaan op zoek naar de oorspronkelijke betekenis van elk woord, leggen zogezegd 
ons innerlijke oor te luister bij de essentie van het betreffende woord. Vervolgens leiden we uit die 
betekenis af, naar welke werkelijkheid dat woord verwijst: materieel, sociaal, cultureel. Of wat 
preciezer: we gaan na vanuit welke werkelijkheid de essentie van betreffend woord zich uitdrukt in 
een voor ons waarneembaar financieel verschijnsel. 

Zo leggen we (weer) de verbinding tussen:
1)   het financieel verschijnsel zoals we dat allemaal kennen;
2)  het woord waarmee we dat verschijnsel benoemen en;
3)  de (scheppende) bron of werkelijkheid van waaruit dat verschijnsel – via ons eigen denken en 
doen – in onze samenleving zich voor ons financieel waarneembaar uitdrukt.

Vanwege die herstelde verbinding is deze paragraaf in ons boek een ‘sleutelparagraaf’. 

5.3.1 Product, dienst en ontwikkelingswerk

We beginnen bij het begin van waaruit alle financiële gebeurtenissen volgen: onze maatschappelijke 
activiteiten. In de paragrafen 4.9.3 en 4.9.4 kwam het al aan de orde: die activiteiten bestaan uit 
maken van producten (productie), het verlenen van diensten (dienstverlening) en het verrichten van 
ontwikkelingswerken, inclusief leidinggeven. Economisch gezien is het verschil tussen product, 
dienst en ontwikkelingswerk essentieel. Maar in de dagelijks praktijk -ook onder economen- worden 
producten en dienstverlening veelal op een hoop geveegd. Geheel ten onrechte! Velen hebben zelfs 
moeite om deze twee categorieën goed uit elkaar te houden. Tragischer is het gesteld met 
ontwikkelingswerk, waaraan doorgaans in het geheel geen eigen categorie wordt toegekend en 
gewoon als een vorm van ‘dienstverlening’ wordt beschouwd. Dit komt alleszins overeen met een 
sluipende tendens naar culturele verschraling. Geneeskunst verschraalt tot geneeskunde, 
opvoedkunst tot opvoedkunde, adviseurs en ontwerpers zien zichzelf notabene als dienstverlener 
etc. Het kustzinnige van deze waardevolle beroepen raakt steeds meer verdrongen door het Anglo-
Amerikaanse bedrijfseconomisch gedachtegoed, intellectualiteit en -vaak verplichte- toepassing van 
protocol, methode, checklist en/of sjabloon. Voldoende reden om deze begrippen opnieuw te ijken.

Product
Kenmerkend voor producten is, dat zij tastbaar zijn, worden gewonnen (mijnbouw), geoogst 
(landbouw) of vervaardigd (apparatenbouw), kunnen worden geleverd en als overdraagbaar object 
in de handel van hand tot hand kunnen worden verkocht. Voorbeelden zijn: kolen, granen, auto’s 
etc. Dat betreft de materiële objecten uit de ons omringende natuur, al dan niet door mensen of 
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machines bewerkt, veelal voortgebracht door de productieorganisaties. Is een object geleverd en 
niet betaald, dan kan dat object worden teruggehaald en opnieuw worden verkocht. Voor producten 
geldt de marktzekerheid, want objecten kunnen (normaliter) te allen tijde worden verhandeld op de 
veiling of de markt. 

Dienst
Kenmerkend voor diensten is, dat zij berusten op afspraken tussen relaties in het maatschappelijk 
verkeer, dus niet tastbaar ofwel immaterieel zijn, en met andere woorden niet kunnen worden 
vervaardigd of geleverd maar wel betoond, vervuld en verleend. Voorbeelden zijn: schoonmaken, 
vervoeren, onderhouden, verzorgen, etc. 
Sommige vormen van dienstverlening gaan gepaard met het overdragen van een ‘bewijs van een 
afspraak’ (vergunning of licentie, contract of overeenkomst) of een medium c.q. informatiedrager 
(boek of dvd). Daarbij heeft de verleende dienst betrekking op de overdracht, niet op wat wordt 
overgedragen. 
In tegenstelling tot een geleverd product kan een verleende dienst niet meer worden teruggehaald. 
De dienstverlener (bijvoorbeeld een schoonmaker) moet vertrouwen op het woord van zijn 
opdrachtgever dat voor de verleende dienst daadwerkelijk zal worden betaald: de onderling 
gemaakte afspraak. Dit is kenmerkend voor sociale (on)zekerheden. Peter Kluskens en Iwan van der 
Wijst hebben in 2005 een aanzet gegeven voor een indeling naar soort dienstverlening176. We 
bouwen passen die aan door onderscheid te maken tussen dienstverlening en ontwikkelingswerk en 
daarop als volgt voort:

1. Kapitaalgebonden diensten: betaalservice, kredieten en sparen, verzekeringen, 
vermogensadministratie;

2. Rechten-/plichtengebonden diensten: vergunning en licentie, controle, toezicht, handhaving;
3. Persoonsgebonden diensten: kapper, fysio en fitness, verzorging en verpleging;
4. Objectgebonden diensten: schoonmaak/reiniging, onderhoud, reparatie;
5. Capaciteitsgebonden diensten: I.) handel, verhuur, vervoer, opslag- en parkeerservice, II.) 

datacenter, netwerkservice, hosting, applicatieprovider, dataverwerking;
6. Informatiegebonden diensten: administratie- en registratieservice, verstrekking van informatie 

(datamining, browser, digitale boeken, -artikelen en -muziek).

Ontwikkelingswerk
Kenmerkend voor ontwikkelingswerk is, dat de ontwikkeling zelf niet tastbaar ofwel immaterieel is, 
voortkomt uit het verrichten van innerlijke geestelijke inspanning (dus niet als product kan worden 
geleverd of als dienst kan worden verleend), altijd persoonsgebonden is (rechtspersoon als groep 
en/of natuurlijke persoon als individu). 
Bij kunstbeoefening gaat het in de kern om de innerlijke scholing aan het kunstzinnige proces, niet 
om het waarneembare resultaat van dat proces. De echte kunst is dus niet het schilderij of de 

176 Peter Kluskens en Iwan van der Wijst, zie hun artikel ‘Typologie van Informatie’, uit Maandblad voor Accountancy en 
Bedrijfseconomie (november 2005).
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sculptuur! Dat zijn niet meer dan kunstproducten, jazeker, waardevol als ‘cultuurschat’ en voor de 
schoonheidsbeleving van het kunstminnende publiek. 
Iedereen gaat in zijn jonge jaren naar school en werkt daar –geholpen door de leerkracht– aan zijn 
persoonlijke ontwikkeling.  En natuurlijk kan de leerperiode door toedoen van anderen worden 
verkort en kan zo het leergeld worden beperkt. 
Ook kan een succesvolle (rechts)persoonlijke ontwikkeling tot nieuwe vruchten leiden, tot 
immateriële objecten zoals:
 Uitvindingen (receptuur, octrooi- en patentrechten);
 Concepten (huisstijlen, ontwerpen, kunstwerken, manuscripten, merken- en auteursrechten);
 Ontdekkingen en inzichten (theorieën, opleidingen, adviezen, diagnoses, leiding- en richting 

geven).

De ontwikkeling van een organisatie wordt altijd ‘gedragen’ door de persoonlijke ontwikkeling van 
de mensen die er werken, inclusief de relatieontwikkeling die zich in samenwerkingsverbanden 
voltrekt. Het resultaat van ontwikkelingswerk is altijd onzeker, anders zou het neerkomen op 
dienstverlening. Onzekerheid over het resultaat is kenmerkend voor ontwikkeling. 

We voegen dit toe aan ons handzaam schematisch overzicht:

 
5.3.2 Interest en inflatie

In paragraaf 3.8.3 bleek dat de betekenis van het woord interest in het huidige besef is vervaagd. Die 
vaagheid willen we wegnemen door de eigenlijke betekenis op te frissen en duidelijkheid aan te 
brengen.

Het woord interest is afkomstig van het Latijnse ‘inter-esse’, letterlijk: tussen-zijn. Dat tussen-zijn 
duidt op de onderlinge band tussen de betrokkenen die in elkaar belang stellen, de 'belangstelling’. 
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Zijn twee mensen in elkaar geïnteresseerd, dan is het heel normaal als zij over en weer dingen aan 
elkaar geven of belangeloos uitlenen. Is het uitgeleende beschadigd, dan vergoedt de inlener 
uiteraard de schade aan de uitlener. Zo kan belangeloze uitlening toch gepaard gaan met betalingen. 
In het geval dat iemand belangeloos een bedrag uitleent aan een ander, dan ligt de situatie 
principieel niet anders. Spreken we bijvoorbeeld af, dat de inflatie wordt vergoed, dan is in feite ook 
sprake van schadevergoeding. We vergoeden dan de kapitaalschade en herstellen zo de koopkracht 
van het geleende bedrag: nominaal is het terugbetaalde bedrag groter, maar intrinsiek heeft het 
door die inflatievergoeding toch dezelfde waarde behouden. Dit is de essentie van het woord 
‘interest’: vergoeding van financiële schade. En dan niet alleen voor de manifeste schade, maar ook 
de premie voor de schadeverzekering – de premie voor gelopen risico (latente schade). Daarmee 
nemen we afstand van de opvatting van Lessius177, dat de schade betrekking zou hebben op 
‘gederfde winst’ over het geleende bedrag! Immers, iemand die ‘winst’ derft, lijdt (behoudens de 
inflatie) feitelijk geen schade. 
Of we de interest betalen aan of ontvangen van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, is 
voor het verschijnsel interest zelf niet relevant. Het woord ‘interest’ verwijst naar 
‘schadevergoeding’ of ‘koopkracht-herstel’, en daarmee naar de materiële werkelijkheid.

Interest hangt dus nauw samen met koopkrachtverlies, het verschijnsel inflatie. Er worden voor de 
inflatie doorgaans drie oorzaken aangewezen. Kosteninflatie: bij de producenten de stijging van de 
grondstofprijzen en overige (productie)kosten. Prijsinflatie: bij de consumenten de bereidheid om 
voor producten meer te betalen door toegenomen vraag naar die producten. Monetaire inflatie: bij 
de centrale banken door het opvoeren van het geldvolume (het aanzetten van de geldpers). De 
monetaire inflatie ontstaat door een centrale kunstmatige ingreep van de overheid. De andere twee 
factoren zijn veel minder eenduidig. 
Bij kosteninflatie draait het vooral om de belangrijkste kostenfactoren van de productiecapaciteit: 
grondstofprijzen, bruto salariskosten, valutakoersen en belastingen. Bij prijsinflatie gaat het vooral 
om: productaanbod, werkloosheid, inkomensonzekerheid en bevolkingsgroei. En in beide gevallen 
speelt de kredietvraag enerzijds en de bereidheid tot kredietverstrekking anderzijds op de 
achtergrond mee.
Bij nadere beschouwing zijn er ook nog andere inflatoire krachten die hun waarde-slopende werk 
verrichten. De belangrijkste oorzaak die we al tegenkwamen in paragraaf 4.9.6: het geld heeft een 
leeftijd en sterft vanaf haar ontstaan autonoom langzaam weg ‘als rottend vlees’. Die autonome 
ontwaarding werkt als een kaars die aan twee kanten brandt. Aan de ene kant doet de natuur 
continu haar slopende werk aan alle tastbare producten. Wat we door inzet van intelligentie en onze 
arbeid aan de natuur hebben onttrokken, tot producten hebben opgewerkt en in onze samenleving 
hebben ingebracht, dat pakt de natuur onvermijdelijk langzaam maar zeker weer terug. Alle 
herstelwerk is de facto schadegeld, heeft inflatoire werking. Aan de andere kant knaagt overal de 
tand des tijds: de tijdgeest ijlt non-stop voorwaarts. Wat we vandaag hogelijk waarderen, is morgen 
achterhaald en weinig of niets meer waard. De modewereld en de gadgethandel zijn daarvan 
duidelijk herkenbare voorbeelden. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden, die gemakkelijk aan de 

177 Beutels, R., artikel 'Over de usura-doctrine of het kerkelijk renteverbod', Maandschrift economie 54 (1990) blz. 316-326.
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aandacht ontsnappen, zoals het verouderingsproces dat zich voltrekt aan technische vindingen of 
wetenschappelijke inzichten. We vinden een deel van dit wegstervende geld vaak terug in de vorm 
van afschrijvingen.
Merkwaardig is, dat men veelal wel spreekt en denkt over kosteninflatie, maar niet over 
kostendeflatie, terwijl juist dát wellicht het belangrijkste aangrijpingspunt vormt voor het voorkomen 
van het ‘deflatie-spook’ en het aanjagen van de zo vurig gewenste inflatie. Kostendeflatie ontstaat 
niet alleen door daling van grondstofprijzen of lagere belastingen, maar ook door prijsdaling van 
productiemiddelen en bovenal door verlaging van personeelslasten. Die laatstgenoemde verlaging 
komt tot stand door forse bezuinigingen en (massa) ontslagen. Om te voorkomen dat deze uitstoot 
verwordt tot structurele kostendeflatie, zouden dus de salariskosten in de primaire sfeer navenant 
omhoog moeten. Immers: als die salarissen worden verhoogd, nemen de productiekosten en dus de 
kosteninflatie toe, komt er meer salarisgeld in circulatie voor consumptieve besteding, neemt (op 
den duur) de koopbereidheid en productvraag en dus ook de prijsinflatie toe. Daardoor daalt de 
werkloosheid en nemen de kredietvraag en kredietbereidheid weer toe. Tja, natuurlijk zijn de 
aandeelhouders in tijden dat de productiekosten vanwege de crisis omlaag moeten geen 
voorstander van forse salarisstijgingen, ook niet voor het (primaire) personeel. Maar misschien ligt 
juist daar een belangrijke sleutel tot de oplossing. En uiteraard hebben de centrale banken met hun 
‘monetaire wapens’ geen bepalende invloed op het salarisbeleid van bedrijven, evenals zij geen 
invloed hebben op de bevolkingsgroei. 
Nog een laatste opmerking over het aanzetten van de geldpers. De ‘monetaire inflatie’ is –afgezien 
van het devaluerende effect daarvan op de valutakoers- alleen dan inflatoir, als dat ‘nieuw 
aangemaakte’ geld daadwerkelijk in het geldverkeer rond de productie- en consumptieprocessen 
terecht komt (in de ‘reële economie’). Zolang dat nieuwe geld niet gaat circuleren, dus bij de banken 
en fondsen blijft hangen of ‘weglekt’ naar het buitenland, kan het zijn verwaterende werking op de 
circulerende geldwaarde in de reële economie niet effectueren. Dit markeert tevens de grens tot 
waar de macht van de centrale bank reikt om de hoogte van de inflatie te beïnvloeden. En die grens 
lijkt bereikt in Japan, Amerika en nu ook in Europa… 

5.3.3 Rente

In paragraaf 3.8.3 bleek dat er in de loop der eeuwen stevig is geworsteld met de rechtmatigheid van 
het heffen van rente. En ook dat de betekenis van het woord ‘rente’ in het huidige algemene besef is 
vervaagd. In de ontwikkeling van het economisch denken (zie: Zimmerman / Smith, Ricardo, Say) 
komt het fenomeen rente naar voren als een discutabel en weinig begrepen verschijnsel. 
Smith is bij het behandelen van de grondrente (pacht) nogal inconsequent: rente wordt soms als 
oorzaak en dan weer als gevolg van het prijspeil van landbouwproducten gezien. Voorts maakt hij 
bijvoorbeeld niet het onderscheid tussen rente en dividend. Ricardo doet dat wél. 
Ricardo geeft met het maken van dit onderscheid aan de waardetheorie een nieuwe impuls. Hij zag 
de verdeling van het maatschappelijk product als het voornaamste probleem van de economische 
wetenschap. Met name de verdeling tussen de factoren: grondrente (inkomens voor de 
landeigenaren), loon (inkomens voor de arbeiders), en profits (inkomens voor de industriëlen). 
Mede daarom worstelde Ricardo met het onderscheid tussen rente en dividend. Zo verklaart hij het 
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bestaan van grondrente uit het gebrek aan vruchtbare grond: hoe schaarser de grond des te hoger de 
rente. De grondrente zou volgens de klassieke school de vergoeding zijn, die men aan de 
landeigenaar betaalt voor het mogen benutten van de vruchtbare grond. Is deze zienswijze juist, dan 
geldt in verband met (meer of minder) schaarste uiteraard ook: hoe vruchtbaarder de grond des te 
hoger de rente.
Piketty stelt zich -nog heel recent- op een geheel ander standpunt: “Ik bedoel met rente van een 
vermogen niets anders dan inkomsten uit vermogen, of het nu gaat om huurgeld, interesten, 
dividenden, winsten, royalty’s of andere juridische vormen gaat, als het maar inkomsten zijn die 
voortkomen uit het loutere bezit van kapitaal en waar niet voor moet worden gewerkt”.178 Die rente-
opvatting is ons inziens veel te breed en onzuiver. Alsof verhuur geen werkzaamheden 
verlangt…alsof rente zaken zoals dividend en interest zou insluiten…alsof er geen verschil bestaat 
tussen rente en winst. (Dat tast overigens zijn belangrijke conclusies niet aan).

Het doorzien van ‘rente’ is door historische verwording niet meer zo eenvoudig. Toch is het 
essentieel en van groot belang een goed onderscheid te maken:
 1. De oogstopbrengst van agrarische grond (landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, visserij, 

jacht, etc.). Deze heeft op zich niets uitstaande met vormen van geleend kapitaal en behoort dus 
niet thuis in het zelfde gebied als de rente over geleend kapitaal.  

 2. De grondrente of pachtsom, die gerelateerd is aan in gebruik genomen grondoppervlak. 
 3. De kredietrente of geldafdracht die gerelateerd is aan opgenomen kredieten en leningen. 

De hoogte van de oogstopbrengst ad 1 is oogstgebonden. Dit is alleen achteraf -ná de oogst- te 
bepalen en heeft nooit een collectief karakter, maar wordt altijd per geval per periode bepaald. De 
oogst verschilt immers per oogstfrekwentie, per locatie, zelfs per vierkante meter. De bruto 
oogstopbrengst wordt in feite door de natuur geschonken aan de boer. De boer werkt idealiter met 
eerbied voor de natuur, milieubewust en duurzaam, neemt de oogst met dank in ontvangst en 
draagt die af aan de samenleving, onder aftrek van zijn eigen bedrijfskosten en vooraf 
overeengekomen jaarinkomen. Hoe beter de boer zijn vak verstaat, des te hoger en beter de oogst. 
Indien door buitengewone omstandigheden de oogst-opbrengst aanzienlijk minder is geweest en 
misschien zelfs niet voldoende is om zijn bedrijfskosten te dekken en in zijn jaarinkomsten te 
voorzien, dan komt de boer het maatschappelijke recht toe op een financiële aanvulling over de 
betrokken periode. De boer is immers sterk afhankelijk van wat enerzijds de natuur oplevert en 
anderzijds de gegeven economische conjunctuur. Zoals gezegd: dit heeft geen kapitaalkarakter en 
dus ook geen rentekarakter! Oogstopbrengst behoort niet tot de categorie ‘rente’.

De hoogte van de grondrente of pacht(som) ad 2 is bij niet-agrarisch gebruik niet oogst-gebonden, 
maar gebonden aan specifieke vierkante meters grond plus het recht op exclusief gebruik daarvan. 
Die hoogte is afhankelijk van onderhandelingen bij het aangaan van de pachtovereenkomst, en kan 
voor een langere periode (meerdere jaren) gelden. Hier werkt het spanningsveld tussen de 
‘draagkracht’ van de pachter en de ‘vraagkracht’ bij de verpachter. De grondrente of pacht is in de 

178 Thomas Pikkety, zie zijn boek ‘Kapitaal in de 21e eeuw’, blz. 500.
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eerste plaats de prijs voor een gebruiksvergunning, die in de tweede plaats -naar draagkracht- wordt 
betaald aan de grondeigenaar voor het recht om betreffend grondstuk te gebruiken (zie: paragraaf 
3.7.3), rekening houdend met het heersende spanningsveld tussen vraag en aanbod. 
Belangrijk is het feit, dat grondoppervlak niet naar believen kan worden geproduceerd - 
grondoppervlak is economisch gezien niet ‘elastisch’. Grondoppervlak is m.a.w. geen gewoon 
productiemiddel waarvan de prijs op de markt door producenten en consumenten kan worden 
bepaald! Een verpachtende landeigenaar is ‘grondschieter’, geen ‘kapitaalschieter’ en ook geen 
ondernemer in de ware betekenis. Mede daarom heeft de landeigenaar die zijn land verpacht geen 
dividendrechten, maar alleen recht op een pachtsom. 
Verschuldigde rente uit hoofde van een hypothecaire lening die gevestigd is op grondoppervlak is 
feitelijk een vorm van grondrente of pacht! Deze ‘rente’ is kwalitatief van een totaal andere orde dan 
de kredietrente c.q. kredietcijns en mag daarmee niet worden verward. Maar dat gebeurt helaas wel 
in massieve proporties. Het bedrag dat is betaald voor het verwerven van ‘grondeigendom’ is 
welbeschouwd een afkoopsom, waarbij de verschuldigde grondrente of pachtsom ‘eeuwigdurend’ 
wordt afgekocht, maar waarbij het werkelijke eigendom van de grond feitelijk nooit kan worden 
overgedragen. Belangrijk is hierbij ons uitgangspunt, dat privaat grondbezit en daarmee de 
grondhypotheken worden uitgefaseerd. In het vorige hoofdstuk kwam al naar voren dat verkoop 
van grondeigendom berust op een zeer schadelijke ‘juridische truc’, wat de mogelijkheid heeft 
geopend voor grootschalige verstrekking van hypotheken op grondoppervlak. Daardoor zijn niet 
alleen omvangrijke bedragen als ‘versteend’ aan grond geketend, maar is bovendien een 
omvangrijke oneigenlijke (en dus verziekende) rentestroom in het leven geroepen. (179) Die 
pachtrentestroom inclusief de (aflossing van de nu nog) onderliggende grondhypotheken behoort 
volgens Steiner toe te vloeien naar de inkomensafhankelijken (kinderen, ouderen, gepensioneerden, 
arbeidsongeschikten en zieken, arme gezinnen, asielzoekers, zwervers, gevangenen, etc.). Iedereen 
is immers voor zijn voortbestaan afhankelijk van wat de aarde ons schenkt. Dit heeft uiteraard grote 
implicaties voor ons stelsel van sociale premies en fondsen. Een grondhypotheek komt overeen met 
een verkapte staatsschuld, die door de staat (via de grondoverdracht) is doorgeschoven naar de 
grondeigenaar.
Tot slot nog een heel belangrijke aanwijzing: in het Duits spreekt men hier over ‘Bodenrente’ dat 
wordt betaald voor een langlopend ‘Realkredit’ -dit is hypotheek - dat is verleend met grond als 
onderpand. Dit in tegenstelling tot ‘Kreditzins’ dat word betaald voor het ‘Personalkredit’–dit is 
ongedekte lening- die op basis van persoonlijk vertrouwen wordt verleend aan natuurlijke personen 
(persoonlijke lening) respectievelijk rechtspersonen (blanco bedrijfskrediet).

Een rentenier is iemand die leeft van wat zijn uitgeleende kapitaal aan inkomsten oplevert. Er is voor 
de rentenier echter pas sprake van inkomsten, wanneer méér dan alleen de aflossing plus 
kapitaalschade (inflatievergoeding + premie voor schaderisico) door de inlener aan de rentenier 
wordt betaald. Dat meerdere is nu de eigenlijke ‘rente’, de netto rente. Gebeurt dat niet of 
onvoldoende, dan teert de rentenier in op zijn vermogen, waardoor geleidelijk zijn bron van 
inkomsten zou opdrogen. De rentenier leeft met andere woorden van de inspanningen van anderen, 

179 Zie ook de opmerkingen daarover van Steiner in Gesamtausgabe 189 blz. 36 en Gesamtausgabe 340 blz.77.
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is dus feitelijk parasitair. Dat is de reden, waarom in de gezonde verhoudingen nooit sprake kan zijn 
van ‘rente-over-rente’. Steiner stelt: “…en dat in mijn boek (Gesamtausgabe 23) rente-over-rente 
streng wordt afgewezen. Dus een reële kapitaalgroei zoals dat tegenwoordig het geval is, waarbij 
kapitaal in vijftien jaar kan verdubbelen, is onmogelijk, als de werkelijkheid intreedt zoals ik die in mijn 
boek schets.” (180)
De hoogte van de kredietrente ad 3 is gelieerd aan rente op spaargelden. Dit is mede afhankelijk van 
de bewegingen op de geld- en kapitaalmarkt, vermeerderd met onder meer een verzekeringspremie 
tegen het kredietrisico plus de (verwachte) ontwikkeling van de inflatie (dit is interest).
Door het betalen van rente wordt er door de inlener een bedrag betaald voor het feit, dat hij de 
beschikking heeft gekregen over het geleende bedrag. Hij geeft er bij afspraak iets voor terug aan de 
uitlener: rente. Dat is dus bovenop de interest en de verzekeringspremie vanwege kredietrisico’s. 
Steiner wijst nog op een interessant punt over de rol van de rentenier: “Zo iemand die als rentenier 
leeft, door wie de economische processen worden omgeschakeld, die zit in het maatschappelijke leven 
zoals het rustpunt in een weegschaal of balans. En dat rustpunt moet er zijn. Alle andere punten 
bewegen zich; dat ene rustpunt van de balans beweegt zich niet. Dat moet er zijn. Want: er moet 
worden omgeschakeld. Met andere woorden: economisch is er over deze zaak geen uitsluitsel te geven” 
(het blijft in het sociale midden: het is noch materieel, noch cultureel). “Of die omschakelingspunten 
bij de staat liggen of bij de individuele renteniers, dat is economisch gezien een secundair onderscheid.” (181

)

Kredietrente heet in het Duits ‘Kapitalzins’ (niet: Kapitalrente). Dit bevat een waardevolle aanwijzing 
over de werkelijke aard of kwaliteit van deze vorm van rente. Dit ‘Kapitalzins’ herinnert ons aan het 
oude Nederlandse ‘cijns’, dat historisch in vele schrijfvarianten voorkomt: seins, sins, sens, cens, 
czins, chins, tseins, tijns. En dat helpt ons goed verder, want dat betekent: belasting, heffing, 
schatting, trubuut. Cijns is afkomstig van het Latijnse ‘census’ dat schatting of oordeel betekent. 

Kredietrente of (beter) kredietcijns en directe belastingen blijken economisch gezien van dezelfde 
kwaliteit. De kredietcijns en directe belastingen komen historisch gezien uit hetzelfde voort. 

In alle rente- en cijns-gevallen is tevens sprake van een risico van inkomensderving voor het geval de 
renteafdracht niet plaatsvindt. Dat impliceert, dat ook de premie van de daarmee samenhangende 
inkomensverzekering onderdeel uitmaakt van de rente (en v.w.b. de inflatiecomponent: van de 
interest).

180 Zie Gesamtausgabe 331 blz.187.
181 Zie Gesamtausgabe 338 blz. 115-116.
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Belangrijk is te constateren dat het betalen van de eigenlijke rentecomponent (exclusief interest) het 
bestedingsdoel van deze rente in het midden laat: er wordt enerzijds geen materieel doel en 
anderzijds geen ontwikkeling mee gezocht. De rente wordt aan de uitlener betaald om in neutrale 
zin bij te dragen aan zijn levensonderhoud. Dit is de essentie van het woord ‘rente’. Grondrente en 
kredietcijns zijn bedoeld om te voorzien in het levensonderhoud van enerzijds (bij grondrente) 
inkomensafhankelijken en anderzijds (bij kredietcijns en cijns) renteniers, kredietinstellingen en 
overheden.  

Het totaal van de oogstopbrengsten plus de grondrente dat binnen een bepaald gebied wordt 
opgebracht, vormt economisch gezien het reële bestaansminimum of gezamenlijke basisinkomen 
van alle bewoners van dat gebied. Alle overige inkomsten komen voort uit bredere organisatorische 
en institutionele samenwerking. Daarom ook moet uit deze gebiedsgebonden opbrengsten in het 
levensonderhoud worden voorzien van de arbeidsongeschikten en zieken, de gepensioneerden en 
arme gezinnen, asielzoekers, zwervers, gevangenen etc. Steiner wijst er dan ook op, dat om die 
reden de hoogte van de grondrente de hoogte van marktprijs van producten behoort te bepalen, en 
niet omgekeerd. 

Het spreekt nu voor zich, dat voor de grondrente een geheel eigen -grondgebiedgebonden- 
‘rentevoet’ moet worden gehanteerd, en voor de kredietcijns een andere -kapitaalmarktgebonden- 
‘rentevoet’. Daarom kan en mag alleen in het geval van kredietcijns sprake zijn van centrale 
renteverhogende of –verlagende maatregelen vanuit een centrale bank. Nooit bij grondrente!

Aanvullend kunnen we nu vaststellen, dat -in het verlengde van ‘rente’ (rendre = teruggeven)- de 
term rendement vaak oneigenlijk wordt gebruikt. In de huidige financiële praktijk is bijvoorbeeld 
rendement op beleggingen: dividend + koersstijging/daling. Daar komt geen rente aan te pas! 

Inkomen verschaffen is iets anders dan schade vergoeden. Interest en rente zijn duidelijk niet 
synoniem. Of we de grondrente of kredietrente betalen aan of ontvangen van een natuurlijke 
persoon of een rechtspersoon, is -net als voor interest- voor het verschijnsel rente niet relevant. 
Oogst uit de natuur verwijst naar de materiële werkelijkheid. Daarentegen verwijzen grondrente en 
kredietcijns naar de sociale werkelijkheid.

5.3.4 Lening, Krediet en Obligatie

Zowel bij lening, krediet als obligatie hebben we het recht de ingeleende gelden tijdelijk te 
gebruiken, en de plicht die gelden op enig moment terug te betalen. Bovendien zijn deze 
geldleningen meestal interest- en rentedragend. We nemen ze beknopt onder de loep:

 Lening: de tijdelijke financiële ondersteuning, die je door je directe relatiekring wordt geboden, 
maar die later moet worden terugbetaald. Waarop de lening betrekking heeft blijft onvermeld en 
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er kan dus niet worden verwezen naar de achterliggende werkelijkheid, dat blijft zo gezegd ‘in 
het (sociale) midden’. 

 Krediet: dat betreft gelden die (veelal) een bank -als een vorm van beroepsmatig financieel 
hulpbetoon- aan de inlener toevertrouwt, omdat zij de inlener op zijn woord en door hem 
aangedragen informatie gelooft (credo). De bank vertrouwt erop, dat de inlener zich aan de 
afspraken zal houden en de kredietverplichtingen zal nakomen. De inlener behoeft overigens niet 
het gehele toegewezen kredietbedrag op te nemen. Veelal eist de bank ook zekerheden. Over 
het opgenomen bedrag moet door de inlener aan de bank interest + rente worden betaald. Het 
opgenomen kredietbedrag is gewoonlijk een synoniem voor lening. 

 Obligatie: dat betreft gelden met een veelal anonieme verplichting van de inlener tegenover de 
uitlener (obligatie = verplichting). Een obligatie is een (op de beurs) verhandelbaar schuldbewijs, 
uitgegeven door de overheid of een instelling. De houder van zo’n schuldbewijs ontvangt in de 
westerse variant een afgesproken rente over het schuldbedrag, het bedrag van de obligatie. In de 
islamitische variant -de ‘sukuk’- ontvangt de houder een bedrag aan winstuitkering, want de islam 
verbiedt ‘riba’ ofwel het ‘geld scheppen uit geld’ en dus ook rentebetalingen op geld. Er zijn vele 
soorten obligaties, zoals vast rentend en met een variabele rente (Float Rating Notes), of met een 
bepaalde looptijd en met een eeuwig durende looptijd.

Lening, krediet en obligatie zijn, indien niet nader gespecificeerd, vanwege het wederkerige 
relationele karakter, gebaseerd op onderlinge afspraken, dus een sociale aangelegenheid. Essentieel 
is hier, dat de zekerheid wordt gezocht in de onderlinge afspraak tussen inlener en uitlener. Deze 
zekerheid strekt zover als dat de inlener zich aan de afspraak, aan zijn woord houdt. Dat is een 
relationele of ’sociale’ zekerheid, dus geen zekerheid in de materiële dan wel culturele sfeer. ’Lening, 
Krediet en obligatie’ verwijzen ons qua woordinhoud naar de sociale werkelijkheid. Zekerheden bij 
deze leningen, kredieten en obligaties zouden daarom uitsluitend in het vlak van de sociale 
werkelijkheid mogen worden gezocht. De hier ontwikkelde kwalitatieve balansindeling stelt ons 
daartoe in staat. De huidige financiële praktijk is helaas anders; in paragraaf 3.7.1 spraken we al over 
problemen die daaruit voortkomen bij het stellen van grenzen aan de kredietverlening.

Lening, krediet en obligatie zijn in sommige gevallen wel nader gespecificeerd door een toevoeging 
zoals:
 Autolening,  hypothecaire lening (voor zover gevestigd op het opstal), ‘kopen op afbetaling’, 

infrastructuur-obligaties, vastgoed-obligaties, obligaties-met-pandrecht-op-objecten = materiële 
werkelijkheid;

 Hypothecaire lening (voor zover gevestigd op de grond), persoonlijke lening, ‘huurkoop’, staats-
obligaties = sociale werkelijkheid;

 Studielening = voor zover daadwerkelijk besteed aan opleidings- en studiekosten culturele 
werkelijkheid.
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5.3.5 Kapitaal en Vermogen

In paragraaf 3.8.2 kwamen verschillende opvattingen over de betekenis van kapitaal aan de orde. 
De herkomst van ons woord kapitaal ligt in het Latijnse woord ‘caput’, dat ‘hoofd’ betekent.
Bij het woord ‘kapitaal’ vinden we dan ook betekenissen terug zoals: hoofdsom, hoofdletter, en 
hoofdzaak (kapitaal belang). Het verwijst niet alleen naar het hoofd als centrum van ons 
zenuw-/zintuigstelsel. Het verwijst ook naar het embryonale orgaan van waaruit verder het gehele 
lichaam tot ontwikkeling wordt gebracht en dat bij de geboorte als eerst in verschijning treedt: het 
hoofd.
Er schuilt veel wijsheid in ons woord ‘kapitaal’. Het is niet zozeer de uitdrukking van een willekeurige 
som geld, maar wijst veel meer op de kracht, het vermogen, dat een ondernemer of uitvinder 
daarmee verwerft en vervolgens aanwendt om aan zijn innerlijk toekomstbeeld maatschappelijk 
gestalte te geven. Uit die geldwerkingen groeit een sociaal organisme dat bedoeld is om aan dat 
toekomstbeeld gestalte te geven: de organisatie. Dit is analoog aan de wijze waarop aan ons 
embryonale hoofd ons lichamelijk organisme uitgroeit. Eerst zijn er de ‘embryonale’ geldwerkingen 
in de startende organisatie, dan volgt de fase van uitgroeien en vervolgens de fase van het 
volwassen voortbestaan: van kiemkracht, via groeikracht naar bloei- en levenskracht. Elke fase kent 
culturele-, sociale- en materiële geldwerkingen, die in wisselende dominanties continu werkzaam 
zijn. We herkennen ze in het ‘waakzame’ risicodragende ontwikkelingskapitaal, het ‘dromende’ 
risicomijdende leenkapitaal en het ‘slapende’ kapitaal dat (al dan niet verplicht) in kas wordt 
gehouden.

Medio 19e eeuw sprak men bij geldelijk vermogen nog over grond- of hoofdgeld, hoofd- of 
grondvermogen, hoofdsom, fortuin of gewoon een ‘groot bedrag’. Daar schuren de betekenissen 
van kapitaal en vermogen tegen elkaar aan.
Over het woord ‘vermogen’ zelf kunnen we kort zijn. Dat betekent niets anders dan ‘kracht’. Bij iets 
dat je ‘vermag’ is het duidelijk dat je het ook 'kunt’; het ligt binnen de grenzen van beschikbare 
krachten, je bent ertoe in staat. Het is de kiemkracht, de groeikracht, de levens- en bloeikracht van de 
organisatie. Bij liquidatie van een organisatie komt het alsdan resterende vermogen vrij, de 
resterende krachten worden te gelde gemaakt. 
Wat gangbaar onder eigen vermogen wordt verstaan, blijkt in de gesaneerde balansinrichting uiteen 
te vallen in kwalitatief drie verschillende categorieën: materieel-, sociaal- en cultureel vermogen. 
Ofwel -in de gesaneerde situatie- genoemd: interne materiële-, sociale- en culturele reserves incl. 
financieringen o/g. 

5.3.6 Aandeel en Deelneming

We bouwen nu voort op paragraaf 3.8.1. Daar bleek dat de betekenis van het woord aandeel in het 
besef is vervaagd en voorwerp is van machtsstrijd, manipulatie en egoïsme. Daar stelden we de 
vraag: wanneer we een aandeel verwerven, kopen we dan een beetje eigendom van een 
onderneming, of geven we zonder eigendomsrechten vermogen (= groei-, levens- en bloeikracht) 
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aan een onderneming? Wanneer spreken we eigenlijk van kopen, en in hoeverre is dat toepasbaar op 
het verschijnsel aandeel? Nu gaan we op zoek naar het (onthutsende) antwoord.

Het begrip kopen -vermoedelijk afgeleid van het Latijnse caupo dat 'kleinhandelaar’ betekent- duidt 
op het karakteristieke van de kleinhandel:

 Juridisch: het overeenkomen van de tegenprestatie, die als tegenwaarde zal worden verlangd ter 
genoegdoening voor de overdracht van alle rechten over een bepaalde zaak;

 Logistiek: de overdracht van het bezit (= beschikkingsmacht), dit is feitelijk de levering;

 Economisch: de overdracht van de overeengekomen tegenwaarde, waarbij tegelijkertijd het 
eigendom (= beschikkingsrecht) overgaat van de verkoper op de koper.

Daarbij tekenen we aan, dat in de kleinhandel gewoonlijk deze drie gebeurtenissen tegelijk optreden: 
‘boter bij de vis’. We gaan nu toetsen, in hoeverre bij het verwerven van een aandeel die drie 
gebeurtenissen daadwerkelijk optreden.

1. Een tegenprestatie wordt inderdaad overeengekomen: het aandeel wordt gewaardeerd tegen 
een bepaalde koers. En die waarde moet worden overgemaakt door degene die het aandeel 
overneemt;

2. Er vindt overdracht plaats van een ‘bewijs van aandeel’. Dat wil zeggen, dat alleen ‘het bezit van 
een bewijs’ wordt overgedragen. Overdracht van de zaak zelf, waar dat ‘bewijs’ naar verwijst, 
vindt niet plaats. In hoeverre dit ‘bewijs’ de onderliggende ‘zaak’ daadwerkelijk 
vertegenwoordigt, zullen we hieronder nog apart moeten nagaan;

3. De tegenprestatie, dit is de betaling, vindt plaats, waarmee alle aan de ‘zaak’ verbonden rechten 
overgaan naar degene die het aandeel overneemt. Dit zijn in dit geval: de rechten om het 
aandeel desgewenst weer aan anderen over te doen, de dividendrechten aan het aandeel 
verbonden, en de overige rechten van de aandeelhouder.

Vertegenwoordigt het ‘bewijs van aandeel’ de onderliggende ‘zaak’, dat wil zeggen het evenredig 
‘bezit van de betreffende onderneming’? Indien wel, dan is er daadwerkelijk sprake van ‘koop’. 
Indien niet, dan kan bij overname van een aandeel principieel niet worden gesproken van ‘koop’…en 
juist dát is van verregaande betekenis. Aan het houden van een aandeel is niet het recht verbonden, 
dat het aandeel bij de onderneming, die het aandeel uitgaf, op ieder gewenst moment kan worden 
ingewisseld. De aandeelhouder heeft niet het recht een evenredig deel van de bezittingen van de 
rechtspersoon (de onderneming) af te zonderen, en te doen alsof dat deel aan hem toebehoort. De 
aandeelhouder heeft op grond van zijn aandelen bovendien niet het recht beheersdaden te 
verrichten in de onderneming waarvan hij aandelen heeft.
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Dat houdt concreet in dat het aandeel geen onderliggende zaak vertegenwoordigt, en ook dat de 
aandeelhouder geen beschikkingsmacht heeft over de bezittingen van de onderneming, waarvan hij 
aandelen heeft. Bij een ‘aanmerkelijk belang’ van de grootaandeelhouder of bij de 100 % 
aandeelhouder gaat de macht van de aandeelhouder vervloeien met de beschikkingsmacht van de 
bedrijfsleiding. Die complicatie laten we hier dan ook buiten beschouwing.

Ergo: bij het verwerven van aandelen kan niet over ‘koop’ worden gesproken! Een aandeel kan nooit 
worden ‘gekocht’, ook al zouden we dat nog zo graag willen. De juridische kunstgreep, om de 
overdracht van het ‘bewijs van aandeel’ gelijk te stellen aan de overdracht van het ‘aandeel’ heeft 
buitengewoon ontwrichtende gevolgen gekregen voor de financiële verhoudingen in de 
samenleving. Aandelen kunnen wél worden overgedragen, maar niet bij wijze van ‘koop’. Dit geldt 
voor alle aandelen: van de initiële kapitaalstorting t/m de beursverhandelde aandelen. 

Gelukkig komt eind jaren ’80 ook de accountantswereld182 tot diezelfde conclusie: 1) de 
aandeelhouder is slechts eigenaar van de aandelen, 2) de vennootschap is eigenaar van het 
vennootschapsvermogen, 3) de aandeelhouder is direct noch indirect eigenaar van de onderneming. 

Maar als hier geen sprake is van ‘koop’, waarvan is hier dan wel sprake? 
Van ’lening’ in enigerlei vorm kan óók geen sprake zijn, omdat het gestorte aandelenkapitaal door de 
aandeel uitgevende onderneming nooit aan de aandeelhouder behoeft te worden terugbetaald. 
Sterker nog. Wie de biografie van gestort aandelenkapitaal volgt, komt tot een verrassende 
ontdekking:

 Vanaf het moment waarop er aandelenkapitaal (meer 
algemeen ‘eigen vermogen’) in een organisatie wordt gestort, 
komt de ontwikkeling van die organisatie op gang. Eenmaal 
gestort aandelenkapitaal is door de storter ervan niet meer bij 
die organisatie contant op te eisen. Slechts het restant 
vermogen wordt -na liquidatie- aan de aandeelhouder 
teruggestort; maar goed beschouwd is dan de organisatie zelf 
al ter ziele. Wordt de organisatie beëindigd door faillissement, 
dan is alle eigen vermogen geheel verteerd, en is de 
ontwikkeling van die organisatie definitief afgesloten. Dan is de 
liquidatiewaarde van het aandelenkapitaal tot (veelal onder) nul 
gedaald.

 Buiten de organisatie die het gestorte aandelenkapitaal 
ontvangt, voltrekt zich een soort kansspel. Aan het aandeel 
wordt een bepaalde dagwaarde toegekend, waarin de 
contante waarde van alle rechten en sentimenten aan het aandeel verbonden tot uitdrukking 

182 Wicher Slagter, zie ‘Macht en onmacht van de aandeelhouder’, 1988, uit Compendium , Kluwer.
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wordt gebracht. Dat heet de koers (uit het Latijn: cursus betekent ‘loopbaan’). Daaraan kan je 
idealiter getalsmatig aflezen, hoe de economische ontwikkeling van de organisatie in de tijd 
verloopt. Die koers daalt en stijgt weinig voorspelbaar, en eindigt uiteindelijk (soms pas na zeer 
veel jaren) bij nul.... Dit is de lotsbestemming van het aandeel, dat wacht bij het ‘sterven’ van de 
rechtspersoon, het faillissement van de organisatie. Het hier afgedrukte plaatje uit het Parool van 
27-07-2000 betreffende het verloop van de aandelenkoers van het Baan-concern illustreert dit. 
(Als een NV later eigen aandelen ‘opkoopt’, zoals bijvoorbeeld Ahold van april 2010 tot maart 2011 
voor € 1 miljard deed, is die rechtspersoon ‘koper’ onder de ‘kopers’ wat onze zienswijze op 
zichzelf niet aantast. Het komt overeen met een slaaf, die zichzelf met zijn spaarcenten geleidelijk 
of geheel vrijkoopt.) 

 In een welbekende commerciële ‘waarschuwing’ vanuit de beleggerswereld klinkt het zo: “In het 
verleden behaalde rendementen (of resultaten) geven geen garantie voor de toekomst…”

Samenvattend is van het aandelenkapitaal gebleken dat:

1. Het verwerven van een aandeel nooit als een koop of lening kan worden aangemerkt;
2. Het aandeel de ontwikkeling van een organisatie financiert;
3. De restwaarde van het aandeel alleen bij liquidatie moet worden teruggestort naar de 

aandeelhouder;
4. De waarde van een aandeel ten lange leste naar nul daalt, afgezien van liquidatie.

Dan rest ons slechts een conclusie: wie koopt noch leent, maar toch gelden betaalt, die schenkt. De 
storting van aandelenkapitaal blijkt in essentie een schenking. Een schenking waarbij de schenker 
de rechten verkrijgt die aan aandelen verbonden zijn. Deze wellicht onthutsende conclusie heeft 
grote gevolgen voor de maatschappelijke verhoudingen! Met het nemen van een aandeel schenken 
we ontwikkelingsvermogen aan een rechtspersoon.

Het begrip schenken is vermoedelijk afkomstig van het gastvrije uitschenken en rijkelijk aanbieden 
van een gratis drankje. Maar dat terzijde. Het betreft het geven zonder een tegenprestatie te 
verlangen of te ontvangen. 
De betekenis van het woord aandeel: met het nemen van een aandeel, nemen we deel aan het 
schenken van economische ontwikkelkracht of eigen ontwikkelvermogen aan een organisatie (lees: 
rechtspersoon). Ons woord ‘deelneming’ wijkt inhoudelijk niet af van het woord ‘aandeel’, maar 
duidt alleen op een kwantitatief verschil: een beursverhandelbaar 'aandeel’ is een gestandaardiseerd 
‘deelneeminkje’. 
Het woord cultuur (cultus) is het Latijnse woord voor ‘ontwikkeling’, zodat het woord ‘aandeel’ met 
haar ontwikkelingsdoel verwijst naar de culturele werkelijkheid. In de hoofdstukken 6 en 7 trekken 
we de consequentie uit het bovenstaande.
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Interessant is in dit verband, dat huidige culturele instellingen zelden de BV of NV als vorm hebben, 
en dus geen aandeelhouders. Uitzondering hierop is bijvoorbeeld de NV Concertgebouw.

Als we constateren dat een aandeel in feite een schenking is, dan komt daarmee ook de 
aandelenkoers in een ander daglicht te staan. 

We hebben in paragraaf 5.3.2 gezien, dat geld in de loop van de tijd door autonome ontwaarding 
vermindert. Dat geldt ook voor aandelenkapitaal resp. de waarde van het aandeel. De aandelenkoers 
verknoopt de nominale waarde van het aandeel (de schenking) met de dagwaarde van de 
onderneming. En die verknoping is ten onrechte en schadelijk. Een aandelenkoers kan iets zeggen 
over de gezondheid van een onderneming, maar zegt in feite niets over de waarde van een aandeel. 
Aan die verknoping ontleent echter de aandelenhandel zijn bestaansrecht, wat een onvoorstelbaar 
grote schade heeft aangericht aan de culturele geleding in onze samenleving.

Natuurlijk verwacht de aandeelhouder een (tegen)prestatie van de organisatie waarin hij aandelen 
heeft, maar die prestatie zou vanwege het schenkingskarakter van het aandeel niet in het voordeel 
mogen zijn van de aandeelhouder zelf. De rechten van de aandeelhouder beperken zich dus tot de 
bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). 
Veel macht die aandeelhouders wél hebben, is tegenwoordig in handen van instellingen zoals grote 
banken, pensioenfondsen, hedgefondsen en dergelijke, die ieder hun eigen institutionele belangen 
nastreven. Die institutionele machtsconcentratie op zich is bedenkelijk, maar heeft tegelijkertijd het 
theoretische voordeel dat eventueel gewenste veranderingen in de huidige rechtsverhoudingen 
rondom aandelen relatief snel en gemakkelijk zijn door te voeren. Vooral omdat die instellingen 
onpersoonlijk zijn en daarmee geen persoonlijk belang hebben in gesprekken daarover met de 
wetgever. Veel lastiger en spannender ligt dat als er grote persoonlijke belangen vast zitten aan een 
aandelenportefeuille. 

Een belangrijk element rond aandeelhouderschap vloeit voort uit de juridische ontwikkeling van de 
macht van de rechtspersoon. Met name voor rechtspersonen zoals investerings- en 
beleggingsmaatschappijen is dat voor de huidige financiële verwikkelingen relevant. David Rothkopf183 
schetst die juridische ontwikkeling in zijn boek Power Inc. Daarin komt naar voren, dat in de 19e eeuw 
-in de loop van juridische strijd- aan de rechtspersoon wettelijk een ’eigen leven en wezen’ wordt 
toegekend, zoals die ook geldt voor natuurlijke personen. Die strijd begint in 1815 met een rechtszaak 
die het bestuur van het Amerikaanse Darthmouth College aanspant tegen de overheid over het recht 
om -als instituut- hun eigen koers te bepalen. Voorheen was dat een recht van de overheid, waarmee 
zij via vergunningen of concessies sturing gaf aan de koers van de maatschappelijke bedrijvigheden.  
Dat recht wordt door de rechter aan het collegebestuur toegekend. In 1886 komt het tijdens een 
rechtszaak over een ondergeschikte fiscale kwestie van een spoorwegmaatschappij contra de 
overheid tot een juridische manipulatie met vérstrekkende gevolgen: aan rechtspersonen worden 
voortaan dezelfde rechten toegekend als aan natuurlijke personen. Zo luidt het verslag van de 

183 David Rothkopf, zie zijn boek ‘Power Inc.’, Farrar Straus Giroux, 2012.
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rechtbank. Maar de uitspraak zelf was precies het tegenovergestelde – zo bleek uit een nauwgezet 
onderzoek 125 jaar later184. Inzet was de verwijzing naar artikel-14 van de Amerikaanse grondwet. Dat 
artikel (uit 1868) was eigenlijk bedoeld voor de bescherming van natuurlijke personen tegen racisme 
en de ‘oude’ slavernij. Maar dat is dan toch een Amerikaanse aangelegenheid, zou u kunnen zeggen? 
Nee, want de impact van deze juridische manipulatie rond rechtspersonen heeft inmiddels een 
mondiaal karakter gekregen. Het is paradoxaal en welhaast cynisch dat daarmee ook de basis is 
gelegd voor de ‘moderne’ slavernij, nu uitgeoefend door de macht van de grote beleggingsfondsen, 
het grootkapitaal. En die macht is ‘global’. In paragraaf 3.1.4 hebben we voorbeelden gegeven waar 
dat toe kan leiden. 

De Nederlandse wet inzake rechtspersoonlijkheid is uitgebreid vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek 
2, titel 1 t/m 9. In artikel-5 staat: “Een rechtspersoon staat wat het vermogensrecht betreft, met een 
natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit.” Maar als aan juridische 
rechtspersonen dezelfde vermogensrechten toekomen als aan natuurlijke personen, hoe kan het 
dan dat aandelenkapitaal wordt gerekend tot het eigen vermogen van een onderneming én ook tot 
het eigen vermogen van de private aandeelhouder? Op dit punt dwaalt de wet en schept in 
Nederland de juridische basis voor een belangrijk onderdeel van het verziekte Anglo-Amerikaanse 
kapitalisme. En vervolgens, hoe kan het dan, dat handel in natuurlijke personen wettelijk is verboden, 
maar handel in rechtspersonen (BV’s, NV’s, etc.) aan de orde van de dag is? 
In paragraaf 5.3.23 staan we stil bij de gangbare eigendomsopvatting rond rechtspersonen. 

De meeste aandeelhouders stellen aan een onderneming geld ter beschikking in de hoop er zelf 
beter van te worden. Het is triest te moeten vaststellen, dat ook de Europese aandeelhouder –mede 
door de verleidingen van het Anglo-Amerikaanse denkmodel– niet zelf is ontwaakt in zijn eigenlijke 
rol: schenker van ontwikkelingsvermogen. De aandeelhouder niet te na gesproken die onzelfzuchtig 
aandeel neemt uit betrokkenheid bij de ondernemer of uit ideële overwegingen. Zoals de 
internationale Breman Installatiegroep. Deze holding telt 40 technische bedrijven en 1500 
werknemers. De algemeen manager van dit succesvolle familiebedrijf, Risco Balkenende, zegt 
daarover: “Reind Breman heeft geprobeerd de antithese tussen kapitaal en arbeid te doorbreken. Hij 
wilde de kapitaalbezitter en de arbeider niet tegenover elkaar zetten, maar naast elkaar. De 
kapitaalverschaffer krijgt rente, de arbeider ontvangt loon, en als we samen de verantwoordelijkheid 
delen, delen we ook samen de winst, was zijn gedachte.”185 De vermogenverschaffer (familie Breman) 
ontvangt volgens een vaste formule rente voor zijn levensonderhoud, de werknemer ontvangt 
maandelijks salaris voor zijn levensonderhoud. Het jaarlijkse overschot wordt deels als dividend aan 
werknemers uitgekeerd en deels aan de bedrijfsreserve toegevoegd (geen uitkering aan de 
vermogensverschaffer!). “Als een van de bedrijven binnen het concern verlies lijdt, wat tijdens de crisis 
ook is gebeurd, dan gebruiken we de buffer die we tijdens de vette jaren hebben opgebouwd. En als we 
winst maken, vullen we de buffer weer aan.” Ze hebben daardoor in de crisisjaren geen werknemers 

184 Thom Hartmann, zie:  http://www.truth-out.org/opinion/item/375:unequal-protection-the-deciding-moment 
185 Jonathan Witteman, zie het artikel ‘Antikapitalistisch doch winstgevend’ in de Volkskrant van 30-03-2015.



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 178

vanwege de crisis ontslagen. Bepalend voor hun is de Christelijke kerngedachte: “Je bezit is niet van 
jou, het is je ook maar gegund.”

Uit het voorgaande ontstaat een geheel nieuw vertrekpunt -ontdaan van historische verwording- 
voor de commissies die zich bezig houden met de machtsverdeling tussen bestuurders, 
aandeelhouders, medewerkers en klanten. 
De aandeelhouder is niet de (mede)eigenaar van een onderneming, maar veel meer de ‘mede ouder’ 
van de onderneming. Zoals een ouder (veel) geld en zorg besteedt aan de wording en ontwikkeling 
van zijn of haar kind, zo doet de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dat voor haar 
onderneming. Net zo min als ouders hun eigen kinderen in eigendom hebben, net zo min hebben 
aandeelhouders de onderneming in eigendom. Dit past prima in een Europees waardepatroon en 
denkmodel. Wettelijk is de Raad van Commissarissen de behoeder van het lot van de onderneming: 
de commissaris is er om alle belangen van de onderneming én haar stakeholders (inclusief de 
aandeelhouders) te bewaken en te behartigen.  Dat is een belangrijke maatschappelijke rol. Maar die 
rol is niet te rijmen met het verkopen van een onderneming , als een ‘juridische slaaf’ op de markt 
van ‘rechtspersonen’. 

Kernpunt: In een organisatie als arbeidsgemeenschap leeft een geesteskind dat door haar 
initiatiefnemer in de wereld is gezet en door leiding, ondernemer(s) en al haar medewerkers groeit 
en voortleeft in de samenleving. Een reëel geestwezen (teamgeest) met een eigen naam, eigen 
rechtspersoonlijkheid, een eigen vermogen, een eigen missie en levensloop, en een eigen sociaal 
organisme186 in de vorm van een organisatie, etc.

5.3.7 Dividend

Aan aandelen en deelnemingen is gewoonlijk dividendrecht verbonden. Het zal u niet meer 
verwonderen, dat ook voor wat betreft het dividend de corrumperende invloed van het Anglo-
Amerikaanse denkmodel zich heeft laten gelden. Het woord ‘dividend’ voert ons terug naar het 
Latijnse divido, dat uitdelen, verdelen of toedelen betekent. 
In paragraaf 3.8.1 en 3.8.3 bleek dat de betekenis van het woord dividend in het besef is vervaagd.

De vraag is hier: wie deelt dividend uit aan wie?
Het dividendrecht is het recht de vrijkomende overschotten van een organisatie uit te delen: dit is 
het recht om de overschotten te bestemmen. Evenals het aandeel verwijst ook het dividend, dat uit 
het aandelenkapitaal voortkomt, naar de culturele  werkelijkheid.
Opvallend is, dat de houders van het dividendrecht -de aandeelhouders- collectief die overschotten 
naar hun eigen bankrekening bestemmen, om dat vervolgens goeddeels opnieuw in aandelen te 
beleggen. Zij worden daartoe aangemoedigd door de wetgevers en de heersende mores van de 
financiële wereld. De schenking in de vorm van aandelenkapitaal (met het recht de overschotten te 

186 In bewoordingen van het Nieuwe Testament: ‘Waar twee of meer in Mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.’ Ofwel: in hun 
onderlinge relaties. Dat ‘in hun midden’ zijn geldt voor elke ‘teamgeest’, ook in het geval van ‘teams’ of groepen medewerkers in 
georganiseerde arbeidsgemeenschappen. 
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bestemmen) blijkt bij het scheiden van de markt een ‘schenking’ om er zelf beter van te worden. 
Maar ja, als je het aandeel niet als schenking maar als koop opvat, dan zie je uiteraard het dividend als 
een vergoeding voor het beschikbaar gestelde bedrag en voor het gelopen risico. Voor de 
particuliere en institutionele aandeelhouder is dat natuurlijk erg prettig. Maar de afbreuk die het 
sociale organisme daarmee wordt aangedaan, ontgaat te veel mensen. De vrijkomende 
overschotten uit ondernemingen kunnen daardoor niet vrij doorstromen naar maatschappelijke 
activiteiten, die van vrije gelden afhankelijk zijn: onze culturele instellingen en professionals. Dit 
collectieve dividendgedrag ontneemt hen hun natuurlijke geldbron: kunst, wetenschap/scholing en 
religie worden door het huidige dividendgedrag overgeleverd aan onvrije geldstromen zoals de 
normerende subsidies. 
Goed beschouwd zijn onze scholen culturele centra van de eerste orde. Zij brengen onze kinderen in 
de belangrijkste periode van hun leven voor hun persoonlijke ontwikkeling van alles bij uit het 
dagelijks leven.187 De aandeelhouder zou zichzelf de vraag kunnen stellen: “Als mijn kinderen 
volwassen worden, ga ik dan de vrijkomende overschotten (hun spaarcentjes) opeisen?” Natuurlijk 
doen we dat niet… Maar waarom dan wel tegenover onze ‘geesteskinderen’, onze rechtspersonen 
die voor hun ontwikkeling zijn aangewezen op het aandelenkapitaal. Elke onderneming -NV, BV, etc.- 
behoeft immers een goed ontwikkelde organisatie om de doelen te realiseren. Doelen die normaliter 
voor iedereen in de samenleving van belang zijn, inclusief de aandeelhouders. 

Dat de aandeelhouders de dividendbestemmingsrechten claimen bij de storting van het 
aandelenkapitaal is op zichzelf voor een deel verdedigbaar. Maar dat dividend, de overschotten zelf 
zouden zij toch als vrij ontwikkelingsgeld moeten kunnen bestemmen naar de culturele instellingen 
en professionals in de samenleving!? Dat zou rechtshalve tamelijk eenvoudig kunnen worden 
geregeld. Een uiterst belangrijke opgave voor de wetgever en de financiële wereld…

5.3.8 Kosten en Onkosten

In paragraaf 3.8.3 bleek dat de betekenis van de woorden kosten en onkosten in het besef is 
vervaagd.
Deze twee termen worden in het spraakgebruik door elkaar gebruikt. Maar er is een essentieel 
verschil.
Volgen we de ontwikkeling van het woord kosten in de tijd terug, dan ziet het spoor er als volgt uit: in 
onze tijd ‘kosten’, verder terug in de tijd wordt het ‘coste’, ‘costere’, ‘constere’, in het oude Latijn 

187 Wie iets wordt bijgebracht (voorgehouden), behoudt de vrijheid van keuze wat van zijn/haar gading is. Wie iets krijgt ‘ingepompt’, 
wordt achteraf gecontroleerd hoeveel hij/zij van het ingepompte heeft weten vast te houden – dit laat weinig of geen 
ontwikkelingsvrijheid.
Het eerste schooltype richt zich expliciet op de ontwikkeling van de individuele ontwikkelingsimpulsen en van het ervaringsleven -dit is 
voornamelijk op de wilspool- van de jonge mens. Zij zoekt de ondernemer in de mens. Het tweede schooltype richt zich expliciet op de 
ontwikkeling van het denk-, herinnerings- en reproductievermogen -dit is voornamelijk op de denkpool- van de jonge mens. Zij zoekt de 
volgzame medewerker in de mens. Het eerste schooltype poogt het unieke in de mens, dat via de individuele talenten tot uitdrukking 
komt, een kans te geven; het tweede schooltype poogt de collectief beschikbare gedachten en denkbeelden bij zoveel mogelijk mensen 
in te prenten. Het eerste valt principieel veel moeilijker normatief te toetsen dan het tweede. Recentelijk gingen er in de politiek stemmen 
op om praktijkervaring van werkenden formeel te erkennen middels een certificaat… Zie ook de paragraaf 5.3.21.
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'constare’ (dat ‘het vaste, onveranderlijke’ betekent) en in het Grieks ‘konia’, dat het ‘stoffelijke, 
vaste’ betekent.
Ons woord ‘kosten’ verwijst dus in feite naar de stoffelijke verbruiksgoederen, ofwel de materiële 
werkelijkheid, de wereld van de tastbare stoffelijke dingen. Wanneer een organisatie producten van 
een andere (rechts)persoon betrekt, dan heet dat ‘kosten maken’. De facturen uit dien hoofde boekt 
zij dan op de kostenrekeningen. Die kostenrekeningen behoren dus uitsluitend betrekking te hebben 
op verbruiksgoederen!

Het woord onkosten is samengesteld uit ‘on-kosten’, letterlijk ‘niet-kosten'. Daarmee wordt ontkend 
dat het bij ‘onkosten’ om de stoffelijke materiële werkelijkheid zou gaan. Dat het bij ‘onkosten’ 
blijkbaar niet om verbruiksgoederen handelt en dus geen betrekking heeft op van derden 
afgenomen producten, is daarmee duidelijk. Niet direct duidelijk is, dat het hier gaat om 
dienstverlening door derden. 
Het eerder genoemde artikel ’Typologie van organisaties’ van Bos (1977) reikte hiertoe een 
belangrijke sleutel aan. Later hebben Grönroos en Kotler zich bezig gehouden met de kenmerken 
van een dienst.188

Een kenmerkend verschil van ‘onkosten’ (i.v.m. een dienst) ten opzichte van ‘kosten’ (i.v.m. een 
verbruiksgoed) betreft de onderliggende zekerheid voor de (ver)koper. De leverantie van een 
product kan na de levering weer ongedaan worden gemaakt door het geleverde product weer terug 
te halen: een materiële zekerheid. Dat product kan dan weer opnieuw worden verkocht. Een 
eenmaal verleende dienst echter kan feitelijk nooit meer worden teruggegeven. Ook al verleent men 
een wederdienst van dezelfde soort, dan nog is de desbetreffende wederdienst toch een andere dan 
de oorspronkelijk verleende! Men moet met andere woorden erop vertrouwen, dat degene aan wie 
de dienst werd verleend, zich aan zijn afspraak houdt om voor de verleende dienst te betalen of een 
afgesproken wederdienst te verlenen. Dat is een kenmerk bij uitstek van de sociale werkelijkheid. De 
facturen uit hoofde van diensten die door derden zijn verleend moeten daarom op 
onkostenrekeningen worden geboekt. Onkostenrekeningen kunnen nooit betrekking hebben op 
verbruiksgoederen, maar alleen op verleende diensten! In de gangbare economie wordt geen of 
geen goed onderscheid gemaakt tussen producten en diensten; ons inziens is dat onderscheid wel 
essentieel.

De conclusie is, dat ons woord ‘onkosten’ betrekking heeft op dienstverlening of hulpverlening die in 
het sociaaleconomische leven plaatsvindt, en ons verwijst naar de sociale werkelijkheid.

188 Grönroos, Service Management and Marketing: Managing theMoment of Truth in Service Competition, Lexington Books, 
Lexington, Mass. (1990): ‘A service is an activity or series of activities of a more or less intangible nature that normally, but not 
necessarily, take place in interactions between the customer and service employees and/or physical resources or goods and/or systems 
of the service provider, which are provided as solutions to customer problems’. Het gaat hier met name om de kenmerken ‘intangible’ en 
‘interaction’.
Kotler, Marketing Management, international edition, 5de druk,Prentice-Hall, Upper Sadle River, New Jersey.(2000): ‘A service is 
any act or performance that one party can off er to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. 
Its production may or may not be tied to a physical product.’
Zie ook het artikel ‘Typologie van Informatie’ van Peter Kluskens en Iwan van der Wijst  in het Maandblad voor accountancy en 
bedrijfseconomie: MAB Vol. 79, No. 11 (2005), p. 563-572.
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5.3.9 Winst

Nu gaan we ons woord winst nader bezien. Ook in dit geval levert ons onderzoek een verrassende 
conclusie op. 
In de geldstroom kunnen we nu, uit hoofde van de factor kapitaal, de volgende termen in elkaars 
verlengde leggen:

'interest’    materieel ‘rente’    sociaal       ‘dividend’    cultureel

Maar hoe zit dat voor de woorden die betrekking hebben op de extern verstrekte opdrachten van 
een organisatie? In paragraaf 5.3.8 spoorden we dat al op voor kosten en onkosten:

'kosten’      materieel ‘onkosten’   sociaal        ‘? ? ?’       cultureel

Maar welk woord verwijst naar uitgaven, die verband houden met culturele opdrachten die een 
organisatie aan derden verstrekt? Opvallend is, dat we gewend zijn te spreken over ‘kosten maken’ 
en ‘onkosten maken’, maar dat we bijvoorbeeld niet spreken over ‘dividend maken’. Wel spreken we 
onder meer over ‘winst maken’. Dat is nogal merkwaardig. Klopt de gangbare opvatting dat dividend 
wordt uitgekeerd uit de winst? Is het in de resultatenrekening inderdaad: winst ‘boven de streep’ en 
dividend ‘onder de streep’, zoals dat door financiële professionals wordt omschreven?

Van ‘dividend uitkeren’ hebben we gezien, dat het ‘uitdelen van overschotten’ betekent. Betekent 
‘winst maken’ hetzelfde als het ‘uitdelen van overschotten’? Het antwoord is natuurlijk: nee. Dat 
kleine antwoord heeft grote gevolgen.

De omschrijving van winst in woordenboeken is weinig verhelderend. De omschrijving die nog het 
meest overeenkomt met de oorspronkelijke betekenis is: datgene wat men wint. Men vermoedt 
etymologische verwantschap tussen winst en het Latijnse vinco, dat 'overwinnen’ betekent. ‘Winst 
maken’ is dan gelijk aan ‘overwinning boeken’. Ook los van dit vermoeden kunnen we in het woord 
‘winst’ het woord ‘winnen’ gemakkelijk herkennen. Waar het nu om draait, is, dat men -om te 
kunnen ‘winnen’- zich in een strijd moet begeven. Een strijd is een krachtmeting, een poging een 
weerstand te overwinnen. We kunnen strijden met onszelf of met een ander. Dat herinnert aan het 
woord ‘con-current’ (niet ‘contra-current’!). Er zijn twee betekenissen van ‘concurreren’: a) ‘samen-
stromen’, 'bijeenkomen’, of ‘samentreffen’, en b) ‘op elkaar instormen’ of ‘slaags raken’. Kortom: 
een vreedzame betekenis tegenover een agressieve. De agressieve betekenis komen we tegen in 
het Anglo-Amerikaanse denkmodel, zoals Michael Porter189 uitvoerig heeft beschreven. Daar nemen 
we nadrukkelijk afstand van. Wij verkiezen vanuit een positief mensbeeld de vreedzame betekenis 
van concurrent: ‘mede-loper’, 'mede-dinger’ of ‘mede-stander’. Een mensvriendelijke opvatting van 
‘concurrent’ houdt in, dat men in de concurrent zijn ‘medestrijder’ ziet en niet de ‘tegenstrijder’! Het 
concurreren is dan het gezamenlijk strijden van dezelfde strijd, een associatieve aangelegenheid bij 

189 Michael Porter, zie zijn boeken ‘Concurrentie strategie’ en ‘Concurrentie voordeel’, Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam, 1991.
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uitstek, gelijk een hardloopwedstrijd. Gezamenlijk strijden tegen de weerstanden die ieder 
individueel zelf ondervindt en níet het uitschakelen van de ander (vgl. het knock-out). In de sportieve 
opvatting strijdt een worstelaar zijn strijd tegen de krachten, die zich aan hem openbaren via zijn 
medestrijder. Voor die medestrijder ziet dat er omgekeerd precies hetzelfde uit. Die strijd geldt de 
tegenkrachten, niet de strijders zelf. De medestrijder heb je eigenlijk alleen nodig voor de 
krachtmeting om je sport te kunnen beoefenen en de sportieve confrontatie met je zelf aan te gaan.

Dit inzicht biedt ons houvast bij de benadering van het woord 'winst’. Vooral wanneer we beseffen, 
dat werkelijke vooruitgang berust op het overwinnen van tegenkrachten, hét kenmerk van 
ontwikkeling. Dat het bij ‘winst’ om de culturele inspanningen van een organisatie handelt, willen we 
aan de hand van het volgende aannemelijk maken. Als een sporter zijn lichamelijke mogelijkheden 
wil ontwikkelen, dan zal hij zijn weerstanden steeds zwaarder kiezen: zwaardere gewichten, langere 
afstanden, hogere sprongen, etc.. Hij zal telkens geleidelijk de weerstand opvoeren en voortdurend 
de oefening of strijd herhalen. Hoe hoger de sporter op zijn prestatieladder klimt, des te groter 
beroep wordt er gedaan op zijn concentratie, zijn bewustzijn, zijn beheersing. Dat ziet er voor 
organisaties vergelijkbaar uit. Evenals de sporter neemt de organisatie uitdagingen aan in de vorm 
van opdrachten. Als een organisatie zijn bijdragen aan de samenleving wil ontwikkelen, dan zal zij 
steeds zwaardere opdrachten op zich nemen: grotere verkooporders, lastiger vormen van 
dienstverlening en uitdagender ontwikkelingswerken. Hoe hoger op de wereldranglijst van 
organisaties, des te groter beroep wordt er gedaan op de bewuste vruchtbare samenwerking van 
medewerkers in hun organisatie ter verwerkelijking van die ene grootste opdracht. Kortom: het 
vervullen van opdrachten is een kenmerk van ‘winst maken’. Daarbij is ‘winst maken’ actief gesteld, 
terwijl ‘geld overhouden’ in de vorm van overschotten passief gesteld is.
We komen als winnaar uit die strijd, als we alle problemen bij de opdrachtverwerking met succes 
hebben overwonnen. De concentratie en inzet van ervaren eigen medewerkers en van ervaren 
medewerkers van andere organisaties (externen) in een gezamenlijke inspanning is hier cruciaal. De 
graad van samenwerking en  ontwikkeling van mensen en middelen is bepalend. Immers: wie zijn 
eigen prestaties verbetert, maakt vooruitgang. Dat geldt niet alleen voor sporters, maar ook voor 
organisaties. Ofwel: vooruitgang is een kenmerk van ‘winst’. Het verzorgen van die ontwikkeling gaat 
voor een organisatie meestal gepaard met uitgaven aan derden. Dat betreft dan door hen verzorgde 
opleidingen, verricht onderzoek, gemaakte ontwerpen, gegeven adviezen, etc. Dat zijn in feite 
allemaal door derden uitgevoerde culturele werken (geen verleende diensten!). Dat is volledig het 
omgekeerde van ‘overhouden’, de gangbare winstopvatting. De conclusie kan niet anders zijn dan: 
het woord ‘winst’ verwijst ons naar de culturele werkelijkheid.  
Een belangwekkend ervaringsfeit is voorts, dat degene die een opdracht tot een cultureel werk 
uitvoert, zichzelf ook aan die opdrachtuitvoering verder ontwikkelt en zijn ervaringswereld vergroot. 
Voor alle duidelijkheid, en met excuses aan het Nederlandse taalwezen, kunnen we nu -in analogie 
naar inkopen en verkopen- het volgende onderscheid maken:

 'in-winsten' zijn de uitgaven van de opdrachtgevende organisatie voor 
ontwikkelingsinspanningen die zijn uitgevoerd door de opdrachtuitvoerende derden. Dit betreft 
ontwikkelinspanningen, dus geen vorm van dienstverlening;
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 'ver-winsten' of ‘uit-winsten’ zijn de inkomsten die de opdrachtuitvoerende organisatie ontvangt 
van de opdrachtgevende organisatie voor het uitvoeren van de ontwikkelingsopdracht.

In deze ogenschijnlijk nieuwe termen herkennen we gemakkelijk de meer gebruikelijke termen 
inwinnen en uitwinnen. Zo bezien is het voorgaande betoog helemaal zo gek nog niet.
Dat leidt tot het volgende overzicht van soorten ‘resultaten uit opdrachten’:

1. materieel: inkopen / verkopen   kosten;
2. sociaal: verdiensten    onkosten;
3. cultureel: in-winsten / ver-winsten    winsten.

Wie dit overzicht op zich laat inwerken, zal daaruit onder meer kunnen opmaken, dat het in 
economisch-, sociaal- en cultureel opzicht voor de eigen organisatie veel uitmaakt, of een organisatie 
opdrachten door derden of door eigen medewerkers laat uitvoeren. Outsourcing is tegen deze 
achtergrond een zeer wezenlijke stap. Zie ook paragraaf 5.3.11. 

Tot slot: de opvatting dat dividend (‘onder de streep’) een uitkering uit de winst (‘boven de streep’) 
zou zijn, is nu dus als een misvatting ontmaskerd. Die misvatting is kenmerkend voor een tijdperk 
waarin de geestwerkelijkheid van organisaties niet wordt onderkend.

5.3.10Resultatenrekening (diverse benamingen)

Er zijn verschillende aanduidingen van de ‘resultatenrekening’. De gangbare termen daarvoor 
worden soms ongehinderd door elkaar gebruikt:

 Kosten/baten-overzicht of kosten/opbrengsten-overzicht;
 Verlies/winst-rekening;
 Overzicht van baten/lasten;
 Overzicht van inkomsten/uitgaven.

In deze praktijktermen leeft samengevat de geschiedenis van het boekhouden190.  
Van ca. 2.250 vC. tot ca. 1.300 nC. werd de grootgrondbezit, of ook wel magazijnadministratie tot 
ontwikkeling gebracht. Deze vorm administreert in beginsel alle bedrijfsmiddelen als ‘ding’. In de 
productvoortbrengende organisaties domineert de term ‘kosten/baten’ verhouding. In paragraaf 
5.3.8 constateerden we, dat kosten betrekking heeft op verbruiksgoederen en dus verwijst naar de 
materiële werkelijkheid. Juist in die productie-organisaties vinden we die primaire gerichtheid op de 
wereld der ‘dingen’, op de materiële werkelijkheid terug. 

In de tweede ontwikkelingsperiode, van ca. 630 vC. tot in onze tijd, werd de boekhouding van de 
rechtspersoon tot ontwikkeling gebracht. In de periode van de VOC en de Compagnieën maakte de 

190 Onno Ten Have, zie zijn boek ‘De geschiedenis van het boekhouden’, Delwel, Wassenaar, 1973.
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ons vertrouwde methode van dubbelboekhouden een flinke ontwikkelingsstap. Ook de 
rechtspersoonsvormen NV en BV komen uit die periode voort. Opvallend is de ontwikkeling van de 
wereldhandelsvloot, van wereldomspannende handels- en vervoersdiensten. Dit vinden we terug in 
ons woord ‘winst’, want daarmee worden de inspanningen ter ontwikkeling van de rechtspersoon 
zelf aangeduid. Het is kenmerkend dat vooral die organisaties die zich richten op de dienstverlening, 
zoals handel en transport, het verschijnsel ‘organisatie’ als rechtspersoon hebben voortgebracht. De 
organisatie als zelfstandige entiteit met een ‘eigen vermogen’ en een ‘eigen naam’. De wetgever 
zegt het zo: de vennootschap krijgt een naam, maar de vennoten moeten naamloos blijven. Juist in 
de dienstverlenende en handelsorganisaties spreekt men vooral van ‘Verlies- en Winstrekening’.

In de culturele (potverterende) organisaties zoals kerken, scholen e.d., en bij overheidsorganisaties is 
men gewend te spreken over een ‘overzicht van inkomsten/uitgaven’. Daarin ligt niet meer de 
nadruk op kosten/baten of verlies/winst, maar is in neutrale zin sprake van inkomsten/uitgaven. In die 
neutraliteit leeft wellicht een langzaam ontwakend besef van de opgave die ligt in de derde -voor 
ons liggende- ontwikkelingsperiode van het boekhouden. Daarbij gaan de ontwikkeling van de 
natuurlijke personen (personeel) en de ontwikkeling van de rechtspersonen (organisaties) hand in 
hand…

E.e.a. is nu gereglementeerd in het modellenbesluit dat is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek-2 titel 
9.
 
5.3.11Personeelslasten

Voor het aanduiden van inkomens, die een organisatie aan haar medewerkers uitbetaalt, vinden we 
in de taal verschillende termen:

 (dag/week)loon;
 (maand)salaris;
 (jaar)honorarium; 
 (medewerkers)inkomen.

De eerste drie stemmen uit de tijd, waarin de maatschappij nog in drie standen was ingedeeld: de 
arbeiders, de (gegoede) burgerij, en de notabelen.
Loon is afkomstig van het oud-Saksische ‘len’ (vgl. het fonetische ‘laun’), dat ‘grijpen’ betekent. Het 
grijpen van de handen naar de wereld der ‘dingen’: handenarbeid. 
Salaris is afgeleid van het Latijnse ‘sal’ dat ‘zout’ betekent. Reizende Romeinse overheidsdienaren 
werd (toen kostbaar) zout meegegeven, om hun reis-/verblijfs-uitgaven onderweg te betalen. 
Daaraan herinnert nog ons woord ‘soldij’ (vroeger ‘saldij’). Het waren Romeinse dienders, publieke 
dienstverleners. 
Honorarium is letterlijk het ‘eregeld’ dat jaarlijks aan verarmde Romeinse senatoren bij wijze van 
eerbetoon als eervolle gift werd uitgekeerd.
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Aangezien we de standenmaatschappij inmiddels achter ons hebben gelaten, spreken we inmiddels 
voor iedereen van een bruto of netto ‘inkomen’. Termen als loon, salaris en honorarium zijn feitelijk 
achterhaald, maar worden desalniettemin nog heel veel gebruikt.

De bovengenoemde termen worden hardnekkig en ook inconsequent gebruikt. Zoals ‘loonbelasting’ 
dat nota bene staat vermeld op de 'salarisstrook’. Dat levert gelukkig in de dagelijkse praktijk (nog) 
geen serieuze problemen op. Want feitelijk wordt er in de financiële werkelijkheid gewerkt met de 
algemene term ‘inkomen’. In het feitelijk financieel handelen  is de verwijzing naar een van de drie 
sociale klassen of standen in de samenleving verdwenen. De standenmaatschappij hebben we in 
Nederland achter ons gelaten. Medewerkers zijn steeds meer zelfbewuste, zelfstandige individuen 
die zelfsturend in het leven staan. Daarom kunnen de aan medewerkers uitbetaalde inkomens niet 
(meer) worden toebedeeld naar de materiële-, sociale- of culturele werkelijkheid. Relationeel zijn alle 
medewerkers gelijkwaardig aan elkaar. Elke medewerker is anno 2014 door zijn deelname aan het 
arbeidsproces een zelfstandig denkende en zelfsturende ‘bron’ van arbeidskracht binnen de eigen 
organisatie. Een organisatie komt tot leven doordat medewerkers daarbinnen hun werk doen; 
zonder eigen medewerkers is er misschien wel sprake van een rechtspersoon, maar is er geen sprake 
zijn van een echte levende organisatie. 

5.3.12Arbeid, arbeidsovereenkomst en arbeidsmarkt

Werk, als resultaat van arbeid, is een ruilopbject. Arbeid zelf is dat niet! Opgeleverd werk kan op een 
markt als handelswaar circuleren. Arbeid zelf kan dat niet, want dat is aan de arbeidende mens 
gebonden. De arbeider ontleent zijn inkomen uit de arbeidsverhouding, dit is de rechtsverhouding 
die hij met zijn werkgever is aangegaan. Hij ontleent zijn inkomen niet aan zijn arbeidsprestaties 
ofwel de door hem opgeleverde werken. De werkgever, dit is de organisatie die de arbeidsprestaties 
van de arbeider in ontvangst neemt, ontleent haar inkomen aan de verkoop van die prestaties, niet 
aan de arbeidsverhouding die met de arbeider is aangegaan. Daarom behoort arbeid of de 
arbeidsverhouding niet op een ‘markt’ of ‘beurs’ te circuleren. Arbeidskrachten moeten langs 
andere wegen en op gezonder wijze in de samenleving worden ingezet. Voor wie dat kan, is het 
leveren van arbeidsprestaties een morele verplichting en dus geen vrije keuze. Waar, wanneer, wie 
welke arbeid verricht is afhankelijk van persoonlijke capaciteiten en ambities, en is dus wel 
onderwerp van keuze. Tegenover de plicht van het leveren van arbeidsprestaties staat het recht op 
een arbeidsverhouding, en daarmee op een recht op inkomen uit arbeid. De rolverdeling wordt 
vastgelegd in arbeidsovereenkomsten en is als volgt:

Rolverdeling Werkgever / opdrachtgever Werknemer / opdrachtnemer
Plichten Betaalt zijn arbeiders naar 

vermogen
Verricht zijn arbeid naar vermogen

Rechten Ontvangt de resultaten van de 
arbeid

Ontvangt inkomen naar behoefte
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Dit is op zichzelf niets nieuws, met dien verstande dat die rechten/plichten-verhouding ofwel de 
arbeidsovereenkomst geen handelswaar is en dus geen sprake kan zijn van een ‘vrije ’arbeidsmarkt. 

5.3.13Investering

In het Griekse esthes, dat ‘gewaad’ betekent, en in het Latijnse ‘vestis’, dat ‘gewaad, stof, sluier’ 
betekent, vinden we de oorsprong van ons woord ‘investering’. ‘In-vestering’ betekent dus 
'in-gewaad’, gehuld in een omkleding. Het ‘investeren’ is het hullen van een idee in een aards 
‘gewaad’. De financiële kracht die daarvoor nodig is, wordt gevormd door het vermogen dat een 
onderneming daaraan besteedt. 
Dat kan verwijzen naar stoffelijke zaken in de materiële werkelijkheid, maar ook naar immateriële 
zaken in de sociale werkelijkheid en de culturele werkelijkheid.  De aard van de investering geeft in 
concrete gevallen aan welke werkelijkheid het betreft. 

5.3.14Opstal hypotheek

Het Griekse hypo-theca betekent letterlijk ‘onder-pand’. Meer juridisch gezegd: ‘onder iets dat strekt 
tot zekerheid van een verbintenis’. Wie een bedrag leent en daarbij hypotheekrechten ten aanzien 
van zijn opstal geeft aan de uitlener, verstrekt een materiële zekerheid aan de uitlener. In het geval 
de inlener de verbintenis niet (naar behoren) nakomt, heeft de uitlener het recht om zijn vorderingen 
te verhalen op de opbrengsten uit verkoop van het onderpand. Bij een opstalhypotheek blijft dat 
beperkt tot het opstal. Het opstal kan op de onroerend goedmarkt te gelde worden gemaakt, biedt 
dus geen sociale zekerheid maar  marktzekerheid aan de uitlener. Het opstal als object inclusief ook 
het hypotheekrecht verwijst naar de materiële  werkelijkheid.

5.3.15Grond hypotheek / vergunningen

We maken strikt onderscheid tussen het opstal en de grond waarop het opstal is gebouwd, omdat:

1. de grond qua ‘vierkante meters’ principieel niet het ‘werk’ is van mensen, want het 
aardoppervlak is
er zonder ons toedoen. Dit in tegenstelling tot de opstallen;

2. het grondoppervlak (‘vierkante meter’) niet-ruimtelijk is, met andere woorden geen 
dingkarakter kan 
hebben. Het opstal (‘kubieke meter’) als bouwwerk is dat wél.

Voor wat betreft de uitgaven voor het bouwrijp maken van de grond en de aanleg van infrastructuur 
in de grond, is de toedeling minder scherp aan te geven. 



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 187

Het ‘opstal’ kan als ‘werk’ (handwerk) van mensen worden opgeleverd, gekocht en verkocht. 
Opstallen worden door de bouwer niet alleen juridisch, maar ook feitelijk opgeleverd. In dat geval is 
er sprake van ‘koop’. 
Maar ‘grond’ (als vierkante meters aardoppervlak) kan nooit feitelijk worden gekocht of verkocht. 
Dus kan nooit worden gesproken over ‘aan- of verkoop van vierkante meters grond’.

Dit kan als volgt worden begrepen:
 beschikkingsrecht (= eigendom) kan wel op ‘vierkante meters grond’ worden gevestigd, omdat 

bij overdracht van een overeengekomen tegenwaarde de desbetreffende gebruiksrechten aan 
een ander kunnen worden overgedragen. Rechten kunnen van de een op de ander worden 
overgedragen;

 beschikkingsmacht (= bezit) kan nooit op ‘vierkante meters grond’ worden gevestigd, omdat 
grondoppervlak ten ene male nooit kan worden ‘(op)geleverd’ - ook al zouden we dat nog zo 
graag willen. Wie meent dat dit wel kan, heeft of de essentie van ‘beschikkingsmacht’ niet 
begrepen, of heeft de illusie dat overdracht van bezittingen zonder (im)materiële objecten kan 
plaatsvinden. (Het juridische onderscheid tussen stoffelijk of materieel en niet-stoffelijk of 
immaterieel is hier dus niet van belang.) Met andere woorden: het bedachte schijnonderscheid 
tussen juridische en feitelijke levering is in dit opzicht misleidend, en gaat voorbij aan de 
fenomenologische werkelijkheid. Deze juridische ‘truc’ heeft in de loop der tijd vergaande 
gevolgen gekregen. 

Op aangrijpende wijze komt de ethische kant van deze juridische dwaling aan het licht in de 
toespraak191 van het Indiaanse opperhoofd Seattle, gehouden in 1854. Seattle was toen 
(gedwongen) in onderhandeling met de Amerikaanse overheid die het land van zijn Indiaanse volk 
wilde kopen. Hij sprak zich vertwijfeld hardop uit over de blanke man: ”De aarde is niet zijn broeder, 
maar zijn vijand. En als hij die veroverd heeft, trekt hij verder. Hij trekt er zich niets van aan. Hij vergeet 
het graf van zijn vader en het erfdeel van zijn kinderen. Hij behandelt zijn moeder -de aarde- en zijn 
broeder -de lucht- als koopwaar, die hij kan uitbuiten en weer verkopen als goedkope kralen.” Die 
toespraak ademt dezelfde sfeer als het Zonnelied van Franciscus van Assisi192. De oorspronkelijke 
bewoners van Amerika konden innerlijk vanuit hun ethiek de stap niet opbrengen om deel te hebben 
aan het kapitalistische Anglo-Amerikaanse denk- en rechtsmodel.  
De bestemmingsrechten en dus ook de overdraagbare gebruiksvergunning op ‘vierkante meters 
grond’ betreffen het recht van gebruik van een bepaald stuk aardoppervlak. Zo'n vergunning is goed 
beschouwd een afspraak met de gemeenschap, dus uiteindelijk met de overheid. Het verpachten 
van grondoppervlak is zo beschouwd exclusief voorbehouden aan de overheid. 
Deze afspraak met de overheid wordt geregistreerd in het kadaster (= grondregister), waaraan de 
vergunninghouder zijn rechtszekerheid ontleent. 
Dit afspraakkarakter over ‘grondoppervlak’ verwijst ons daarom naar de sociale werkelijkheid. 

191 Zie ook op de website: http://epubl.ltu.se/1402-1773/2007/074/LTU-CUPP-07074-SE.pdf en het boekje Seattle, Hoe kun je de lucht 
bezitten?, Uitgeverij Jan van Arkel, 1980, ISBN 90 6224 198 0.
192 Zie ook de tekst van het Zonnelied van Franciscus van Assisi op de website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnelied 
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5.3.16‘Gifts of nature’ 

De giften van de natuur hebben verschillende vormen, bijvoorbeeld:
 Beschikbare oppervlakte (vierkante meters);
 Delfstoffen zoals grond (kubieke meters), olievelden, mijnen etc.;
 Visgronden, bossen/wouden, kuddes etc. (met. autonome waardestijging door aanwas);
 Vruchten, granen, wijnen e.d. (met. autonome waardestijging door rijping).

We kijken hier, economisch gezien, naar het moment van initieel toe-eigenen en in bezit nemen van 
de giften van de natuur (occupatio). Deze giften krijgen pas hun maatschappelijke betekenis zodra 
het formele recht van eigendom en bezit daarop wordt gevestigd of -bij grondoppervlak- via 
verlening van vergunning in gebruik wordt genomen. Pas dan wordt het onderdeel van onze 
samenleving en wordt het economisch relevant. Zodra sprake is van vergunningverlening, het 
bouwrijp maken van grond, het winnen van delfstoffen, bevissing, het verbouwen en oogsten, etc. 
aan de orde is, wordt er arbeid verricht en werk verzet. Vanaf dat moment is sprake van reële 
waardecreatie193.
Zoals we in paragraaf 3.7.3 zagen berust het vestigen van eigendom op ‘vierkante meters’ op een 
misvatting, een juridische truc. Wordt in het kader van verlenen van vergunningen (pacht, concessie) 
een waarde aan grondoppervlakte toegekend, dan verwijst dat naar de sociale werkelijkheid. 
De andere bovengenoemde giften van de natuur hebben weliswaar een stoffelijk materieel karakter, 
maar zolang deze ‘giften van de natuur’ nog niet in ontvangst zijn genomen blijft slechts sprake van 
een recht in de sociale werkelijkheid. Pas ná de uitwinning of ná het oogsten worden de ‘giften’ 
onderdeel van de overdraagbare en dus verkoopbare materiële werkelijkheid. Zie ook Tinker.

5.3.17Spaar- en kasgelden

De technologische ontwikkelingen met name in het betalingsverkeer zullen steeds duidelijker 
aantonen, dat er geen wezenlijk onderscheid bestaat tussen geld in de kas en geld op een rekening, 
zoals een normale spaarrekening of een rekeningcourant die organisaties met elkaar aanhouden. 
Brengt de spaarder zijn spaargeld naar de bank, dan ontstaat een lening aan de bank.
Naar welke werkelijkheid verwijst spaargeld: materieel, sociaal of cultureel?
Het woord sparen is afgeleid van het Oudsaksische ‘sparon’, dat 'uitstellen’ betekent. Bij het ‘sparen’ 
wordt de besteding van het geld uitgesteld. De spaarder gaat ‘uit’ het gebied van het ‘stellen’ (= 
plaatsen, be-steden), verlaat anders gezegd het ruimtelijke en komt binnen in het gebied van de 
tijdelijkheid doordat hij zijn geld nog niet aan de materiële noch aan de culturele werkelijkheid 
verbindt. Die keuze laat de spaarder nog even in het midden, dit is het middengebied tussen de 
materiële- en de culturele werkelijkheid. Hij geeft het spaargeld aan een ander met de afspraak dat hij 

193 Zolang nog geen sprake is van verrichte arbeid, en dus ook voor de klassieke school daarmee de waarde-grondslag ontbreekt, heeft 
Marx deze giften van de natuur bewust buiten beschouwing gelaten.
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dat geld over een (on)bepaalde tijd weer terugkrijgt. Daarmee verwijst het leningkarakter van spaar- 
of kasgeld verwijst naar de sociale werkelijkheid.
De noodzaak voor de banken om zich aan die afspraak met de spaarders te kunnen houden, leidt 
ertoe dat de banken bij hun kredietverstrekking grote betekenis moeten hechten aan het verkrijgen 
van zekerheden van de kredietnemer over de tijdige terugbetaling van het opgenomen krediet. Zie 
ook de paragraaf 5.3.4. Die zekerheden mogen in de door ons voorgestelde situatie geen betrekking 
hebben op materiële- of culturele zaken, maar uitsluitend op sociale.

5.3.18Fonds, reserve, en verzekering

Het woord fonds is afgeleid van het Latijnse ‘fundo’, dat ‘uitgieten, uitvloeien’ betekent. Dit duidt op 
het fluïde karakter van geld, evenals de woorden: liquiditeiten, liquidatie, liquide middelen, e.d. 
Geld stroomt als een vloeistof! Geld kan slechts rollen als een golf, nooit als een bal of een muntje!
Zoals uit de bovenloopdelta door een heleboel kleine stroompjes een meer ontstaat, zo scheppen 
alle verzekerden met een heleboel kleine (premie)betalingen:

1. schadefondsen ter vergoeding van geleden materiële schade(n);

2. sociale fondsen om (natuurlijke en rechts-)personen een inkomen te verstrekken en daarmee 
(aanvullend) in hun levensonderhoud te voorzien; 

3. Ook ontstaan fondsen door instroom van dividenden, legaten en erfenissen, schenkingen etc.. 
Dit zijn  culturele-, of ontwikkelingsfondsen tot verstrekking van ontwikkelingsvermogen. 
Bijvoorbeeld: verzekeringen van kapitaaluitkeringen op het ‘leven’, beleggingsfondsen, 
participatiefondsen, particuliere fondsen,  cultuurfondsen194 en de Rijks-erkende 
ontwikkelingsfondsen voor de scholing van MBO-leerlingen.

Zowel de geldinstroom in het desbetreffende fonds, als ook de uitkering aan de uiteindelijke 
begunstigde van dat fonds behoren tot dezelfde soort geldstroom: materieel, sociaal, of cultureel. 
Gedurende die stroom verandert de kwaliteit van de hoofdstroom onderweg niet. Voor alle drie de 
fasen in de geldstroom -instroom, fonds, uitkering- geldt daarom bovengenoemd onderscheid: 
materieel, sociaal, cultureel. 

Bij fondsvorming doet het er in beginsel niet toe of we over bedrijfsinterne dan wel bedrijfsexterne 
fondsen spreken. Bovenstaande drie soorten fondsen kunnen immers ook ín een organisatie worden 
opgebouwd door vorming van interne reserveringen (vrije- en bestemmingsreserves) en 
voorzieningen. 

Ons woord reserve is afgeleid van het Latijnse ‘servio’, dat ‘dienen’ of 'dienstbaar/dienstig zijn’ 
betekent. Dit is zoiets als 'weer-/her-dienstig’. Dit slaat op noodvoorraden, die in voorkomende 

194 Voorbeelden zijn: VSB-fonds, Oranje Fonds, Koningin Juliana Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds, VandenEnde Foundation etc.



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 190

gevallen ‘weer dienst doen’, net als de ‘reservisten’ die in noodgevallen ‘weer dienst’ moeten doen 
ter verdediging van het land. De financiële interne reserve is een opgebouwd fonds binnen de eigen 
organisatie.

Tot slot nog ‘verzekeringen’. Het stamwoord zeker van ons woord ‘verzekering’ is afkomstig van het 
Latijnse ‘se-cure’, dat ‘zonder zorg, zonder gevaar’ betekent. ‘Gevaar’ is (na een lange weg) afgeleid 
uit het Oudnoorse en Oudsaksische taalgebied, waar het ‘nood, het boze’ betekende. Het woord 
‘verzekering’ op zichzelf is onbepaald en verwijst niet specifiek naar een van de drie door ons 
onderkende werkelijkheden. Gevaar kan schuilen alle drie werkelijkheden: materieel, sociaal, 
cultureel. Zodat het onderscheid tot uitdrukking moet komen door een toevoeging: bijv. 
schadeverzekering of sociale verzekering.

5.3.19Derivaten: futures, opties en swaps

Financiële derivaten zijn ingewikkelde financiële instrumenten, die dan ook lastig zijn te doorzien. 
Herhaaldelijk zijn spraakmakende, omvangrijke schandalen opgedoken, door ondeskundig gebruik 
van derivaten en onjuiste advisering, mede als gevolg van de ondoorzichtigheid en complexiteit van 
derivaten. Daarom gaan we in deze paragraaf dieper in op de essentialia van deze instrueten, met 
name op de belangrijkste groepen derivaten: swaps, futures en opties. AFM biedt195 overigens veel 
verhelderende informatie over derivaten. 

‘Derivaat’ komt van het Latijnse ‘dé rivare’, wat letterlijk betekent: afgeleid van de (natuurlijke loop 
van de) rivier. De term ‘derivaat’ zoals gebruikt in de financiële wereld is echter ontleend aan de 
moderne chemie. Daar worden stoffen langs kunstmatige scheikundige weg afgeleid en 
samengesteld uit andere stoffen. Methoden voor het ontwerpen van nieuwe kunststoffen lijken veel 
op de methoden waarop nieuwe financiële derivaten tot stand komen: er wordt gewerkt met 
combinaties van kleine ‘bouwstenen’. De verandering van de combinatie komt overeen met het 
veranderen van een chemische formule. Nu echter betreft het geen chemische formule maar een 
financiële formule.
Klassieke financiële instrumenten kunnen worden ontleed in ‘bouwstenen’. Deze analysetechniek is 
vooral ingegeven door het zogenaamd object-georiënteerd benaderen van de 
informatiehuishouding bij        automatiseringsprojecten. Door nu de combinatie van betreffende 
bouwstenen anders te kiezen ontstaan er andere -nieuwe afgeleide- financiële instrumenten. Extra 
complicerend is, dat deze ‘techniek’ wordt gecombineerd met verzekeringswiskundige technieken. 
Voor de ‘gewone man’ is zo’n formule niet te volgen. En juist dat maakt de financiële handel, die met 
behulp van derivaten wordt gedreven, zo lastig te controleren. In paragraaf 3.8.5 zagen we 
voorbeelden van de risico’s en schade die daaruit voorkomen.
Derivaten-transacties worden afgesloten op de (inter)nationale financiële markt. Dit betreft in de 
meeste gevallen gestandaardiseerde contracten zoals die zijn ontwikkeld door de International 
Swaps and Derivatives Association(ISDA).

195 Zie: http://www.afm.nl/nl/consumenten/producten/belegging/soorten/opties.aspx?gclid=CICryLWHwLICFSTHtAod5mAA3w.
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Futures
Futures worden gerekend tot de derivaten. Futures zijn oorspronkelijk in de Middeleeuwen 
ontwikkeld als een vorm van verzekering (pooling van risico’s). Met de overeenkomsten die nu 
bekend staan als commodity futures verzekerden de graanhandelaren en boeren zich vooraf van 
aankoop respectievelijk verkoop van een hoeveelheid graan tegen een vooraf bepaalde prijs. 
Bij de futures, die een materiële onderliggende waarde vertegenwoordigen, gaat het in essentie 
om een aankoop van goederen, waarbij de plicht tot levering in de toekomst ligt, terwijl de prijs al 
bij het aangaan van de future wordt vastgesteld. In feite wordt het prijsrisico met de future door 
de graanhandelaar overgenomen van de boer. Bij stijging van de marktprijs heeft de handelaar 
voordeel bij de future, en bij daling een nadeel. De voor- en nadelen van deze futurehandel houdt 
direct verband met de intrinsieke waardedaling of waardestijging van de onderliggende goederen 
op de markt. Dit verwijst dus naar de materiële werkelijkheid.

Bij futures, die een financiële onderliggende waarde vertegenwoordigen, met name van gelden 
met een leenkarakter (bijvoorbeeld obligaties), gaat het in essentie om een afspraak over de 
hoogte van de rente waarbij de plicht tot (terug)betaling in de toekomst ligt. De hoogte van de 
rente wordt al bij het aangaan van de future vastgesteld. Dit verwijst naar de sociale 
werkelijkheid. Hierbij spelen mee de premie in verband met kredietrisico’s en de vergoeding voor 
(verwachte) inflatie.
Bij futures, die een financiële onderliggende waarde vertegenwoordigen van gelden met een 
ontwikkelingskarakter (bijvoorbeeld aandelen), gaat het in essentie om dividendrecht waarbij de 
eventuele uitkering in de toekomst ligt. De hoogte van het dividendrecht wordt al bij het aangaan 
van de future vastgesteld. Dit verwijst naar de culturele werkelijkheid. Bij dit type futures moet er 
voor worden gezorgd dat het vrijheidzoekende karakter van dividend gerespecteerd wordt en 
blijft. 
In de moderne futureshandel wordt de plicht tot levering van de onderliggende waarde op het 
moment van afrekenen in veel gevallen afgekocht, waardoor in die gevallen uiteindelijk sprake 
blijkt van louter speculatie. In alle gevallen van speculatie verwijst dat naar de culturele 
werkelijkheid. Dat lijkt misschien merkwaardig, want afgekochte futures op goederen verwijzen 
naar de materiële werkelijkheid en afgekochte futures op leningen verwijzen naar de sociale 
werkelijkheid. Bepalend is echter, dat vanwege de afkoop de oorspronkelijke verwijzing naar de 
onderliggende goederen of afspraak vervalt. Daardoor blijft bij afkoop uiteindelijk louter 
speculatie over.  

Opties
Er zijn sinds de 70-er jaren vele nieuwe vormen van derivaten geïntroduceerd, waarvan de optie 
een belangrijke is. De optie is een wezenlijk ander derivaat dan de future. Bij de ‘optie sec’ wordt 
geen prijsrisico in de zin van de future door de handelaar overgenomen. Opties worden 
toegepast op heel verschillende onderliggende waarden, zoals een aandeel, obligatie, rente, of 
ook afgeleide waarden. Er worden met de optie ook geen goederen daadwerkelijk aangekocht. 
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Bij een call optie verkrijgt de optiekoper het recht om de onderliggende waarden aan te kopen, 
waarbij de aankoopprijs vooraf wordt vastgesteld. Voor dat recht wordt een premie betaald. De 
optiehouder kan van dat aankooprecht gebruik maken als dat in zijn voordeel uitpakt, maar hoeft 
dat niet te doen als dat in zijn nadeel uitpakt. Wie zo’n optie ‘schrijft’ verplicht zich om bij het 
verstrijken van de optietermijn de onderliggende waarde tegen de afgesproken prijs aan de 
optiehouder te verkopen . Voor die verplichting ontvang de ‘schrijver’ een premie van de 
optiekoper. Bij een put optie verkrijgt de optiekoper het recht om de onderliggende waarde 
tegen de vooraf overeengekomen prijs te verkopen.
De nadruk te leggen op dat recht versluiert de essentie van de optie. Met de optie kunnen de 
risico’s in een bijvoorbeeld een aandelenportefeuille worden afgedekt en kan tevens extra 
rendement op de aandelen worden behaald.

De ‘blote optie’
In vakliteratuur en in de pers kwam de optie196 regelmatig als een discutabel instrument naar 
voren. Met name de vraag of bij de optiehandel sprake is van een heuse vorm van handel in aan-
/verkooprechten (ter afdekking van prijsrisico’s op de onderliggende waarden), of dat het 
eigenlijk een heel slimme manier is van gokken. Vooral omdat met derivaten zulke grote posities 
werden en worden ingenomen, met alle risico’s van dien. 
We gaan daarom nu onderzoeken of bij het kopen van een optie sprake is van ’gokken’ of van 
beheerste handel. Daartoe plaatsen we in het onderstaande overzicht naast elkaar de kenmerken 
van de aankoop van een optie en die van een lot uit de loterij. Bij deze analyse maakt het niet uit 
of sprake is van een put optie of een call optie, immers een put optie van de ene partij is een call 
optie van de wederpartij. We maken hier vooraf op het volgende attent: bij verkoop van een 
optie veranderen sommige kenmerken van de desbetreffende optie, bijvoorbeeld: het maximale 
nadeel is dan ‘uitoefenprijs -/- marktprijs + premie’.
De redenering, die we bij dit overzicht hanteren, gaat op als er wordt gesproken over het 
(ver)kopen van een ‘optie sec’, dit is een zogenaamde ‘blote optie’. Indien er sprake is van (recht 
op het) bezit van de onderliggende waarde, dan krijgt de optie het karakter van een verzekering 
tegen het prijsrisico. Dat willen we niet onderzoeken. We willen wel onderzoeken de optie 
waarbij geen sprake is van een bezit (positie) van de onderliggende waarde, om na te gaan of dat 
overeenkomt met gokken . 

196 Met een call optie mag je onderliggende waarden kopen voor een afgesproken prijs. Met een put optie mag je onderliggende 
waarden verkopen voor een afgesproken prijs.
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Kenmerk Optie Lot
Prijs van optie resp. lot  Premie Lotprijs
Geeft recht op  Aankoop van onderliggende waarde Deelname aan loterij
Prijs onderliggende 
waarde

x Uitoefenprijs n.v.t.

Markt om tussentijds 
door te verkopen 

x Aanwezig (met koerswaarde) Afwezig (geen koerswaarde)

Prijs wordt bepaald door  Markt van onderliggende waarde, 
met geen197, enige tot zelfs 
bepalende persoonlijke invloed van 
de optiehandelaar

Trekkingsmachine, geen 
persoonlijke invloed

Datum van uitkering  Uitoefendatum Trekkingsdatum
Voordeel  Marktprijs -/- uitoefenprijs -/- premie Uitgekeerd bedrag -/- lotprijs
Maximale nadeel  Premie Lotprijs
Kans op voor-/nadeel  (Normaal) verdeeld (Poisson) verdeeld 
Uitkeringspatroon  (Continu en onzeker) verloop (Discreet en vaststaand) 

verloop
Verloop marktprijs van 
onderliggende waarde

x Variabel met verwachtingspatroon n.v.t.

Verwachtingswaarde x Variabel (volatiliteit, koers, risicovrije 
rente, etc.)

Constante lage waarde

We zien een grote mate van overeenkomst is tussen de ‘blote’ optie en het loterijlot. Op vier 
punten is er echter een verschil, namelijk:

1. De trekkingsmachine bepaalt op een moment -tijdens de trekking- of en met welke waarde 
op het betreffende lot wordt uitgekeerd, van waardeverloop is geen sprake. De markt 
bepaalt regelmatig de koers van de onderliggende waarde van de optie en daarmee de 
optiewaarde, zodat daar wel van waardeverloop sprake is. Bij het lot kan men een daling of 
stijging van de kans op voordeel niet zien aankomen, maar bij de optie wel;

2. Op basis van dat koersverloop kan voor de optie een verwachtingswaarde worden bepaald, 
bij het lot niet;

3. Bij het lot is er normaliter geen markt om het lot tussentijds te verkopen; voor de optie is die 
markt er wel;

4. Bij het lot kan men zelf niet tussentijds reageren op kanswijzigingen, maar bij de optie wel.

Deze verschillen houden in, dat men bij koop van de ‘blote’ optie -in tegenstelling tot het 
loterijlot- door het bestaan van een markt tijd heeft om te reageren op wijzigingen in de kansen 
op voordeel. 
De overeenkomsten houden in, dat in beide gevallen gebruik wordt gemaakt van kansen op 
voordeel door de werking van een onafhankelijk proces: in het ene geval het marktproces en in 
het andere geval door het objectieve trekkingsmechanisme. In beide gevallen is onmiskenbaar 

197 Bij de valutacontracten heeft men geen bepalende persoonlijke invloed.
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sprake van ‘gokken’ – al dan niet op basis van een inschatting van toekomstige 
marktontwikkelingen. Deze conclusie wordt door sommige professionals onderschreven, mits 
sprake is van een (blote) optie zonder het bezit van de onderliggende waarde.
In dit verband is de zogenaamde NKI-lening interessant. Deze obligatie kent 0% rente. 
Terugbetaling vindt plaats bij uitloting, waarbij tegelijkertijd een groot bedrag wordt uitgekeerd. 
Omdat men normaliter bij het ‘gokken’ vrij beschikbare gelden (overschotten) inzet, 
karakteriseren we de resultaten verkregen uit blote opties ook als overschotten of dividendgeld. 
Zoals we dat in paragraaf 5.3.7 hebben gezien verwijst dit naar de culturele werkelijkheid.

Overige opties
Voor de overige opties gaat dezelfde redenering op als hierboven beschreven voor de futures. 
De financiële voor- en nadelen van opties, die een materiële onderliggende waarde 
vertegenwoordigen verwijzen naar de materiële werkelijkheid. 
De financiële voor- en nadelen van opties, die een financiële onderliggende waarde 
vertegenwoordigen met een leningkarakter (bijvoorbeeld obligaties), verwijzen naar de sociale 
werkelijkheid. 
De financiële voor- en nadelen van opties, die een financiële onderliggende waarde 
vertegenwoordigen van gelden met een ontwikkelingskarakter (bijvoorbeeld aandelen), 
verwijzen naar de culturele werkelijkheid. Bij dit type derivaten moet er dus voor worden gezorgd 
dat het vrijheidszoekende karakter van dividend gerespecteerd wordt/blijft. 
Wordt de plicht tot levering van de onderliggende waarde op het moment van afrekenen 
afgekocht, waardoor in die gevallen uiteindelijk sprake blijkt van speculatie, dan verwijst ook dat 
naar de culturele werkelijkheid. Bepalend is immers ook hier, dat vanwege de afkoop de 
oorspronkelijke verwijzing naar de materiële- of sociale werkelijkheid vervalt. Daardoor blijft 
uiteindelijk speculatie over, die naar de culturele werkelijkheid verwijst.
In de praktijk komen er complexe opties voor die (door inzet van ‘financial engineering’) 
betrekking hebben op combinaties van bijvoorbeeld goederen, valuta, prijsontwikkeling e.d.. 
Ontleding en positionering daarvan naar de drie werkelijkheden vraagt in die gevallen 
nauwgezette analyse.

Interessant is dat in het Islamitisch bankieren de grens wordt getrokken bij het vermeerderen van 
geld met reële onderliggende zaken en het verboden is om geld te vermeerderen met geld. 

Swaps
Een swap is een financieel derivaat waarmee iemand op de internationale financiële markt een 
bepaalde kasstroom of een bepaald risico door middel van een transactie uitwisselt tegen een 
kasstroom of risico van een ander. Ze heffen elkaar op, neutraliseren elkaar. Er zijn verschillende 
soorten swaps. De meest voorkomende swaps zijn de renteswap, de valutaswap en de credit default 
swap. 
Bij de renteswap (interest rate swap) wordt een renterisico gedurende een bepaalde looptijd door 
uitwisseling afgedekt. 
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Bij een valutaswap worden bepaalde valuta(posities) gedurende een bepaalde periode tegen elkaar 
geruild, waardoor het valutarisico wordt opgeheven, maar nog wel het renteverschil tussen de beide 
valuta over de looptijd moet worden verrekend – dit betreft bij voordeel het agio, bij voor- noch 
nadeel het a-pari, en bij nadeel het disagio. 
Een credit default swap (CDS) is verhandelbaar op de internationale financiële markt. Bij een CDS 
wordt een kredietrisico door middel van een transactie door een ander in de vorm van een garantie 
overgenomen, bijvoorbeeld het risico dat een land zijn staatsobligaties niet terugbetaalt (de 
sovereign CDS). Daarbij is van belang, dat -in tegenstelling tot de kredietverzekering- de CDS-koper 
niet behoeft te beschikken over de onderliggende staatsobligaties.
Voor de toedeling van swaps naar de achterliggende (materiële, sociale of culturele) werkelijkheid 
gaat dezelfde redenering op als hierboven beschreven voor de futures en overige opties.

5.3.20Directe en indirecte belastingen

In paragraaf 3.6.1 kwamen we de ‘dienstverlening’ van de overheid al tegen. In paragraaf 5.3.1 
hebben we de kenmerken van dienstverlening belicht. En in paragraaf 5.3.8 zagen we dat ‘onkosten’ 
betrekking heeft op dienstverlening en kan worden herleid naar de sociale werkelijkheid. Maar 
hebben we daarmee alles van belastingen goed in beeld? Het woord ‘last’ (be-last-ing) houdt in, dat 
we te maken hebben met ‘iets dat ons wordt opgelegd’. Dat is natuurlijk geen nieuws, maar biedt 
ons nog onvoldoende duidelijkheid. Belasting wordt geheven om de activiteiten van de overheid te 
bekostigen. De kerntaak van de overheid betreft de rechtsverhoudingen en bepaalde vormen van 
dienstverlening. Maar de overheid beperkt zich helaas niet alleen de rechtsverhoudingen en 
dienstverlening. Helaas dringt de overheid soms (permanent) diep in andere dan haar eigen 
taakgebieden binnen. Bijvoorbeeld het openbare onderwijs. Niet alle vormen van  dienstverlening 
door de overheid is dus echt ‘dienstverlening’, terwijl de ervaring leert dat opgedrongen hulpbetoon 
niet werkt en weerstanden oproept. In de nog volgende paragraaf over ‘subsidies’ gaan we daar 
nader op in.

Directe belastingen:
De hoogte van directe belastingen kunnen we niet zelf beïnvloeden. En de directe belastingen op 
arbeidsinkomsten zijn bovendien progressief: hoe meer we verdienen, hoe hoger de belasting. Dat 
geldt overigens niet voor onze inkomsten uit vermogen, de rente en het dividend. 
De directe belastingen staan op zich los van de mate waarin men als consument deelneemt aan het 
maatschappelijk verkeer.
Welbeschouwd gedraagt de overheid in het geval van directe belastingen zich bijkans als een 
maffioos: burgers en bedrijven worden -veelal naar vermeende draagkracht- gedwongen te betalen 
voor diensten waarom zij niet zelf hebben gevraagd. En bij weigering volgt bestraffing. Het 
democratische gehalte van belastingen valt dus te betwisten. 

In paragraaf 5.3.3 hebben we ’rente’ onderzocht. Daar zagen we dat kredietrente of (beter) 
kredietcijns en directe belastingen economisch gezien van dezelfde kwaliteit zijn. De kredietcijns en 
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directe belastingen komen historisch gezien uit hetzelfde voort. We hebben geconcludeerd dat 
beide verwezen naar de sociale werkelijkheid.

Indirecte belastingen
Op de omvang van indirecte belastingen die ieder moet betalen kunnen we wél zelf invloed 
uitoefenen: hoe meer je koopt, des te meer BTW je betaalt. De indirecte belastingen zijn direct 
gekoppeld aan het goederen- en dienstenverkeer en vormen voor de eindafnemer onderdeel van de 
koopprijs. Ook voor bijvoorbeeld overdrachtsbelasting bij onroerend goed, of BPM198 bij invoer van 
auto’s e.d.. Dat heeft dus 
-in tegenstelling tot de directe belastingen- wél een sterk verband met de deelname aan het 
maatschappelijk verkeer. ln het gegeven, dat de indirecte belastingen toenemen naarmate men 
meer deelneemt, zit een element van rechtvaardigheid. Dat heeft tot gevolg, dat men impliciet meer 
gebruik maakt van (on)terechte overheidstaken. Dat men daarbij naar rato meer bijdraagt, is alleen 
maar billijk. 
Op grond van deze en voorgaande overwegingen kunnen we de indirecte belasting met enig recht 
zien als een vorm van onkosten besteed aan collectieve dienstverlening. Dit verwijst naar de sociale 
werkelijkheid. 

Conclusie
Zowel directe- als indirecte belastingen verwijzen naar de sociale werkelijheid.

5.3.21Subsidie

Het woord subsidie is afgeleid van het Latijnse woord ‘sub sedeo’, dat op haar beurt ontleend is aan 
de ‘hurkende achterste linies van de militaire reservetroepen’. In de betekenis van ‘subsidie’ vinden 
we dit weer terug letterlijk in het ‘ondersteunen’ en figuurlijk in het ‘onder houden’ (laag houden): 
reserve, bijstand, ondersteuning door de overheid. 
Er gaat een ‘rechten en plichten’-verhouding schuil achter alle subsidiegelden, wat naar de sociale 
werkelijkheid verwijst. De subsidieontvanger moet zich aan de afgesproken subsidievoorwaarden 
houden en over het subsidiegebruik verantwoording afleggen aan de subsidiegever. Subsidiegelden 
zijn afspraakgebonden gelden, dus onvrije gelden en daarmee kwalitatief ongeschikt voor 
aanwending in de culturele werkelijkheid (niettegenstaande het feit dat veel culturele instellingen 
subsidie ontvangen).
Subsidie is als ‘voorziening in het levensonderhoud’ voor rechtspersonen naar haar aard gelijk aan de 
sociale uitkeringen voor natuurlijke personen zoals werkloosheids-, ziekte-, arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen. Een ‘subsidie’ als verschijnsel kunnen we nu typeren als: een sociale uitkering aan 
natuurlijke- en vooral rechtspersonen. Dat heeft dus dezelfde kwaliteit als rente, zie ‘grondrente’ in 
paragraaf 5.3.3.

198 BPM = (Wet op de) Belasting van Personenauto`s en Motorrijwielen.
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Specifieke objectgerelateerde subsidies, die bedoeld zijn voor aanschaf van bijvoorbeeld rollators, 
hometrainers e.d. verwijzen als subsidie eveneens naar de sociale werkelijkheid, die vervolgens door 
de subsidieontvanger verplicht worden aangewend in de materiële werkelijkheid.

5.3.22Originelen en kopieën, apparatuur en programmatuur

Dit zijn strikt genomen geen begrippen van financieel-economische aard, maar we moeten ze in de 
financiële praktijk wel goed kunnen plaatsen. Daarom besteden we daaraan toch enige aandacht. 
We passen ook hier het principe toe, dat de feitelijke aanwending bepalend is voor het antwoord op 
de vraag naar welke werkelijkheid (materieel, sociaal of cultureel) het betreffende woord verwijst.

Het woord origineel is afkomstig van het Latijnse ‘origo’ dat ‘oorsprong, herkomst, schepper’ 
betekent. Dit hangt samen met ‘orior’, dat ‘te voorschijn komen, geboren worden, opkomen’ 
betekent. Het wijst op al wat zich door de scheppende werkzaamheid van mensen in onze 
mensenwereld voor het eerst aandient, en zo tot ontwikkeling komt. Voorheen werden die 
aangeduid als ‘voortbrengselen van de Geest’ en de wetgever heeft nog steeds een voorkeur voor 
die aanduiding199. Dat zijn onze zogenaamde cultuurgoederen. De ‘originelen’ verwijzen ons 
financieel naar de culturele werkelijkheid.

Bij het woord kopieën ligt dit anders. Het Latijnse ‘copia’ (godin van de overvloed) betekent in de 
maatschappelijke context ‘verlof tot iets, in de gelegenheid gesteld zijn tot iets’. Wij noemen dat 
gewoonlijk: ‘vergunning of toestemming’ om van het ‘origineel’ middels vermenigvuldiging (in 
overvloed) gebruik te maken. De vergunning is een afspraak tussen een rechtgever en een 
rechtontvanger, waarbij de rechtgever onder afgesproken voorwaarden bepaalde rechten aan de 
rechtontvanger overdraagt. Bij de overdracht van rechten, om van een origineel (of afdruk) 
afdrukken te mogen maken, spreken we over copyrights die betrekking hebben op: het recht om te 
vermenigvuldigen, het recht om openbaar te maken, het recht om afdrukken te gelde te maken, 
e.d.. Die rechten komen bij aanvang toe aan de auteur. De auteur is immers de ‘vertegenwoordiger 
van wat tot uitdrukking is gebracht’. Het woord kopie verwijst met dit afspraakbeginsel dus naar de 
sociale werkelijkheid. Het is hier van essentieel belang te onderkennen, dat het verkrijgen van een 
vergunning nooit als koop kan worden aangemerkt, maar dit terzijde. 
Eigendomsrechten worden bij het verwerven van een afdruk niet als vanzelf door de houder van de 
copyrights overgedragen. De beschikkingsrechten worden door hem immers niet mee 
overgedragen bij het verstrekken van de gebruiksvergunning. Een vergunning wordt daarom altijd 
ver-leend en nooit ver-kocht200. Bovendien: in het begrip ‘toestemming geven’ gaat het om ‘met je 
stem je woord geven’, waarin wederom het afspraakkarakter van vergunningen doorklinkt.

199 Zie de website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Intellectuele_eigendom 
200 Wat er mis kan gaan als men een vergunning toch ‘koopt’, dat is o.a. gebleken op de Amsterdamse taximarkt.
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Dezelfde problematiek van de ‘originelen en kopieën’ geldt onverkort voor software en ‘lege’ 
databanken. Ook daar geldt, dat het medium alleen ‘objectwaarde’ heeft, dat de kopieën alleen 
‘vergunningwaarde’ hebben, en dat de zogenaamde sources (bronnen) alleen ‘cultuurgoedwaarde’ 
hebben.

Voor de apparatuur, waarop de programmatuur kan werken, geldt dit in iets andere vorm ook. En 
wel als volgt. In tegenstelling tot de vergunning kan men het apparaat als ‘object’ wel ‘kopen’; daar 
bewegen we ons in de materiële werkelijkheid. Wie de gebruiksvergunning van een apparaat 
verwerft, huurt dat apparaat, wat ons verwijst naar de sociale werkelijkheid. Het prototype, het 
allereerste naar nieuw ontwerp voortgebrachte apparaat, heeft echter cultuurhistorische waarde, 
wat ons naar de culturele werkelijkheid verwijst. Niet vanwege het ‘ding’, maar vanwege de eerste 
uitdrukking van het ontwerp, de achterliggende idee.
De overeenkomst, waarbij een prototype inclusief alle rechten daaraan verbonden door de makers 
direct na gereedkomen wordt overgedragen, plaatst ons voor de vraag, of dat prototype na 
overdracht als een gebruiksvoorwerp of als een cultuurgoed moet worden opgevat. Voor het 
antwoord is bepalend of:

1. De koper het apparaat koopt om het apparaat al gebruikend te verbruiken. Daarmee gaat het 
apparaat geleidelijk de weg naar de vernietiging. In dat geval wordt het prototype als 
gebruiksvoorwerp overgedragen en ingeboekt – als deel van de materiële werkelijkheid;

2. Het apparaat aan een houder van een (re)productievergunning (licentie) in bruikleen wordt 
overgedragen, waarmee een afspraakrelatie ontstaat – en daarmee voor de vergunninghouder 
deel uitmaakt van de sociale werkelijkheid;

3. Het prototype voor de vernietiging als cultuurgoed wil behoeden – en daarom van meet af aan 
deel uitmaakt van de culturele werkelijkheid.

5.3.23Eigenaar of auteur

In paragraaf 3.8.1 hebben we aangetoond, dat het eigen vermogen van een organisatie nooit tegelijk 
ook tot het eigen vermogen van een particulier kan worden gerekend: het is óf het een óf het ander, 
maar niet beide tegelijk. En toch is dat wel de hedendaagse praktijk. Daarin verandering brengen is 
noodzakelijk, maar heeft ook verregaande implicaties voor de maatschappelijke verhoudingen. 
Praktisch houdt dat in, dat geen natuurlijke persoon het particuliere eigendom van een organisatie of 
onderneming kan claimen. Ook niet als men houder is van álle aandelen van een onderneming. De 
rechtspersoon behoort aan zichzelf toe, heeft zelf een eigen vermogen, en draagt een eigen naam; 
zie het Burgerlijk Wetboek 2, titel 1 t/m 9. In paragraaf 5.3.6 kwam dit vanuit een ander gezichtspunt 
aan de orde, naar aanleiding van een Amerikaanse rechtszaak uit 1886. In de accountancy anno 2014 
wordt dit inzicht schoorvoetend onderkend. Een inzicht dat veel overeenkomt met bijvoorbeeld de 
grondregel van de vrijwillige armoede, zoals we die kennen van sommige religieuze orden. Men 
wordt lid van de orde, mag alle beschikbare middelen gebruiken, maar persoonlijke eigendommen 
worden bij intreden in de orde tot het uiterste minimum teruggebracht of geheel afgestaan. Zo doen 
in onze tijd ook de medewerkers van alle bedrijven en instellingen in zeker opzicht hetzelfde: ze 
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maken gebruik van de eigendommen van de organisatie waarin ze werkzaam zijn, maar die 
bedrijfsmiddelen bezitten ze zelf niet.
Het huidige begrip eigenaar is in relatie tot ondernemingen tegen die achtergrond vals. Hierbij moet 
onderscheid worden gemaakt tussen de rol van de aandeelhouder en de rol van de ondernemer met 
zijn managers. Beter passend is het om de ondernemer op te vatten als de auteur 
(vertegenwoordiger) van datgene wat tot uitdrukking is/wordt gebracht in zijn onderneming. 
De aandeelhouder kan niet worden beschouwd als auteur van de onderneming: hij mag immers zelf 
geen beheerdaden verrichten in de onderneming. Zelf mag hij in de onderneming niets tot 
uitdrukking brengen. Dat mogen alleen de ondernemer, de directeur en de medewerkers. Daarom 
mag worden verwacht, dat de auteurswet een goed uitgangspunt vormt voor het regelen van een 
gezonde verhouding tussen de onderneming en de aandeelhouders. 
Voor zijn medewerkers is de directeur-eigenaar alleen in zijn rol van ondernemer de auteur of 
grondlegger van de organisatie, waarin hij zelf overigens meestal minstens zo hard meewerkt als zijn 
personeel. Dat in de tegenwoordige praktijk de directeur-eigenaar van een onderneming ook 
figureert in zijn rol van (grootste) aandeelhouder is een ongewenste, zo niet verwerpelijke, situatie. 
Verwerpelijk, omdat een onderneming (zoals elke organisatie) op grond van het bovenstaande 
fundamenteel geen privaat eigendom kan worden. Elke organisatie ‘produceert’ ten behoeve van de 
samenleving dankzij de inzet van de ondernemer en zijn medewerkers, dus niet voor de 
ondernemers en zijn medewerkers zelf. Immers: wie voor zichzelf werkt, is bezig met z’n hobby en 
verdient dus niets, maar wie echt voor anderen werkt doet dat (normaliter) wel!
Samengevat: de medewerkers met inbegrip van de ondernemer en de managers ontvangen hun 
salaris van de onderneming, de onderneming schenkt dividend uit de overschotten, de 
aandeelhouder bestemt dat dividend naar culturele organisaties.

5.3.24Eenmanszaak en Multinational

Tussen eenmanszaak en multinational bestaat in wezen geen verschil. Uit een eenmanszaak kan zich 
een enorme multinational ontwikkelen, getuige de wordingsgeschiedenis van ondernemingen zoals 
Ford, Philips, Albert Hein, etc. In de multinational is alles enorm uitgegroeid en is de functie- en 
taakverdeling sterk gedifferentieerd, wat in de eenmanszaak nog in aanleg sluimert of weinig 
ontwikkeld is. De vol uitgegroeide organisatie toont de lichamelijkheid van een organisatie in al haar 
details. Dat is met name het geval indien de betreffende organisatie zelfstandige divisies in de 
productie-, dienstverlenings- en ontwikkelingssfeer van substantiële omvang heeft en vruchtbaar 
aan elkaar paart.
Terwijl een onderneming groeit, wordt binnen de onderneming langzaam maar zeker bijna alles 
vervangen: medewerkers, directeuren, bestuursleden, leveranciers, kapitaalverschaffers en 
afnemers komen en gaan bij het verstrijken der jaren. Dit herkennen we van het menselijk lichaam, 
waarin alle cellen in zeven jaar tijd vrijwel volkomen zijn vervangen. Maar evenals ons eigen lichaam 
als geheel blijft ook de organisatie als geheel langere tijd voortbestaan, ondanks alle vervangingen. 
Het wezenlijke van onszelf is niet gebondnden aan ons lichaam; zo ook is het wezenlijke van een 
organisatie niet gebonden aan een individuele ondernemer en zijn medewerkers, maar aan hun 
duurzame onderlinge samenwerking. Dit principe geldt voor alle organisaties, ongeacht de omvang, 
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dus ook voor de kleinste eenmanszaak. Evenals ons eigen lichaam, maakt ook deze gebondenheid in 
een uitgroeiende organisatie karakteristieke groeifasen door, zoals onder meer door Lievegoed is 
beschreven in zijn boek ‘Organisaties in ontwikkeling’. 

5.3.25Onze bevindingen in een overzicht

De bevingdingen die we in deze hele paragraaf 5.3 hebben opgedaan in een overzicht:

Par.nr. Term Werkelijkheid Plaats in
5.3.1 Product Materieel Balans en Res.rek.
5.3.1 Dienst Sociaal Balans en Res.rek.
5.3.1 Ontwikkelingswerk Cultureel Balans en Result.rek.
5.3.2 Interest Materieel Resultatenrekening
5.3.2 Rente Sociaal Resultatenrekening
5.3.3 Dividend Cultureel Resultatenrekening
5.3.4 Lening, krediet, obligatie Sociaal Balans
5.3.5 Kapitaal, vermogen Hangt af van… Balans
5.3.6 Aandelen Cultureel Balans
5.3.7 Dividend Cultureel Resultatenrekening
5.3.8 Kosten Materieel Resultatenrekening
5.3.8 Onkosten Sociaal Resultatenrekening
5.3.9 Winst Cultureel Resultatenrekening
5.3.11 Personeelslasten (loon, salaris, honorar.) Sociaal Resultatenrekening
5.3.13 Investeringen Hangt af van… Balans
5.3.14 Opstalhypotheek Materieel Balans
5.3.15 Grondhypotheek Sociaal Balans
5.3.16 Gifts of nature Materieel Balans
5.3.17 Spaar- en kasgelden Sociaal Balans
5.3.19 Futures, opties, swaps Hangt af van… Balans en Result.rek.
5.3.20 Directe belastingen Sociaal Resultatenrekening
5.3.20 Indirecte belastingen Sociaal Resultatenrekening
5.3.21 Subsidie Sociaal Resultatenrekening
5.3.22 Originelen, prototypen, e.d. Cultureel Balans
5.3.22 Kopieën Sociaal Balans
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5.4 Sociaaleconomisch balanceren

5.4.1 Ziektebeelden als spiegelbeelden

In hoofdstuk 3 hebben we een aantal maatschappelijke ‘ziektebeelden’ beschreven zoals die zich 
vooral voordoen in de financiële wereld. In paragraaf 4.9.7 beschreven we ons uitgangspunt, dat een 
organisatie als inter-menselijk organisme kan worden opgevat als een onbewuste metamorfose van 
het intra-menselijk organisme. In de metamorfose-opvatting zijn de beschreven ziektebeelden die 
zich in de financiële werkelijkheid voordoen, spiegelbeelden van onze collectieve verziekte ideeën en 
opvattingen over die financiële werkelijkheid. Immers, de samenleving inclusief economie komt in de 
collectiviteit tot stand door ons eigen handelen, waarbij we ons laten leiden door onze 
achterliggende opvattingen en ideeën. 
Een aantal van die gangbare opvattingen en ideeën is verziekt en onvoldoende of niet geschikt. 
Omdat gangbare opvattingen en ideeën, gebruiken en gewoonten vaak in hoge mate half- of 
onbewust worden gehanteerd, kunnen de negatieve gevolgen sluipend uitgroeien tot uiteindelijk 
nauwelijks beheersbare proporties. Om vervolgens -tegen wil en dank- polariserend door te werken 
op micro-, meso- en macroniveau. De hypothekencrises, bankencrises, schuldencrises en de euro-
crisis van de afgelopen jaren toont dat keihard aan. Goed bedoelde corrigerende maatregelen die in 
sociaal voelende landen worden doorgevoerd, bieden enig uitstel of bestrijden slechts symptomen. 

De oorzaken liggen dieper, namelijk op het niveau van de heersende, verziekende Anglo-
Amerikaanse opvattingen en ideeën. Daarom richten we ons in dit boek met name op dit diepere 
niveau: de sanering van de gangbare opvattingen en ideeën. Hier ligt een belangrijke opgave voor 
Europa! Europa staat voor de taak om met haar euro volbewust in haar eigen normen en waarden te 
gaan staan. 

Europa moet zich op die wijze positioneren en staande houden tussen enerzijds de opvattingen en 
praktijken uit  het Amerikaanse far-west en anderzijds de opvattingen en praktijken uit  het 
Aziatische far-east. In de huidige financiële praktijk is het Amerikaanse denken en werken veel te ver 
doorgedrongen in de Europese waardenwereld en samenleving. Dat denken en werken heeft zich 
verschanst achter een vrijwel onneembaar bolwerk: 1) doorwrochte internationale wetgeving en 
verdragen, 2) een hecht netwerk van internationaal samenwerkende instituties en organen, 3) een 
onoverzienbaar netwerk van financiële procedures, protocollen, instrumenten, technieken en 
systemen. De financiële wereld is ervan doorspekt en doordesemd. De economische crisis stelt ons 
voor een bepalende maar onvermijdelijke keuze dit bolwerk weldoordacht, doortastend en met 
lange adem binnen Europa te neutraliseren (zie ook Brouwer/Peters en Weggeman/Swinkels). 

Een apart geval van ‘ziekte’ of -beter- ongezondheid vormt het militair-industriële complex, dat in 
paragraaf 3.6.1 al aan de orde kwam. Het militaire apparaat plus de aanleverende bedrijven inclusief 
de complete productie van wapentuig en ander militair materieel is een enorme bron van 
werkgelegenheid. En juist dat maakt het militair-industriële complex economisch tot graadmeter van 
de ongezondheid van het sociale organisme. Immers: hoe omvangrijker dat complex, des te groter 
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haar beslag op de beschikbare middelen (die uiteindelijk zijn gericht op destructie in tijden van 
maatschappelijke onrust en strijd), des te groter de omvang van destructieve werkgelegenheid en -
vice versa- des te groter het verborgen tekort aan constructieve werkgelegenheid.

5.4.2 Groeps-egoïsme

Egoïsme stelt het eigenbelang voorop. Dat is gezond voor zover dat het behoud en de normale 
verzorging van het eigen lichaam betreft. Dat wordt ongezond naar mate dat meer ten koste gaat 
van anderen. Daarvan zijn verschillende vormen. In de groepsvariant wordt het belang van de eigen 
organisatie of de eigen belangengroep -bijvoorbeeld beleggers, bestuurders, aandeelhouders- 
voorop gesteld. De Geus plaatst in dit verband tegenover elkaar a) de ‘economische onderneming’ 
die het egoïstische geldvergaren tot voornaamste doel stelt, en b) de ‘levende onderneming’ die dat 
juist niet doet. Dit komt overeen met de tegenstelling die o.a.  Brouwer, Peters en Weggeman, 
Swinkels onderkennen tussen het Anglo-Amerikaanse model en het Europese of Rijnlandmodel, zie 
paragraaf 1.1. Karakteristiek voor dat Anglo-Amerikaanse model201 is het ongezonde egoïsme van de 
aandeelhouders en optiehouders, en de materialistische vorm-georiënteerde benadering van de 
financiële werkelijkheid. Dergelijk ongezond egoïsme is in de samenleving een actieve antisociale 
kracht. 

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt, dat in het gangbare bedrijfseconomische denken uit de 
Anglo-Amerikaanse school structureel een antisociale kracht schuilt! Die kracht moet worden 
teruggebracht tot gezonde menswaardiger proporties, door ons eigen denken en doen zelf aan te 
passen. Het door ons voorgestelde denkmodel beoogt juist dát te ondersteunen, met een 
kwalitatieve driegelede benadering van de financiële werkelijkheid: materieel, sociaal en cultureel. 

De gepassioneerde ondernemer, die zich met zijn ondernemingsmissie verbonden voelt, is voor de 
ontwikkeling van zijn geesteskind aangewezen op ‘eigen vermogen’ dat door de aandeelhouder 
gestort wordt in de onderneming. Dat door ongezond egoïsme van de aandeelhouder(s) het ‘eigen 
vermogen’ zich gedraagt als ‘vreemd’ eigen vermogen, is tragisch. Zo'n vreemde groeikracht in ons 
eigen lichaam, die koud blijft voor datgene, waarvoor wij zelf een persoonlijke warme belangstelling 
koesteren, heet een kanker (ingedeeld in de groep zogenaamde koude ziekten). De huidige 
aandelenhandel blijkt een goed georganiseerd en geïnstrumenteerd kankerproces in het sociale 
organisme op gang te houden en aan te jagen. Daar wordt structureel gewerkt met financieel 
vermogen dat koud blijft voor de eigenlijke opdracht van de organisatie waarin het werkzaam is. Dat 
trekt levenskrachten ten eigen bate regelmatig uit de organisatie weg in de vorm van dividend. 
Kanker, dat de neiging heeft om zich eerst te nestelen en vervolgens te woekeren, doet in ons eigen 
lichaam precies hetzelfde! Dit ongezond egoïsme blijft niet beperkt tot de aandeelhouder. Menige 
discussie over verschillende opvattingen van winst tussen groepen van belanghebbenden komen 
niet voort uit verschillen van inzicht maar vooral uit verschillen in eigenbelang. Dat elke 

201 In de VS bijvoorbeeld betoogt Steve Denning dat de problemen vooral veroorzaakt zijn door het gedachtegoed van de Harvard 
Businessschool.
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belangengroep daaraan een theoretische grondslag poogt te geven doet daar niets aan af, sterker: 
het onderstreept de verziekte opvattingen en praktijken.

Toch zijn we op grote schaal gewend aan het schenken van ontwikkelingsvermogen, namelijk aan 
onze eigen kinderen.  Sinds enkele jaren schenken we nu ook -zij het met moeite en niet altijd even 
effectief- bewust ontwikkelingsgelden aan de zogenaamde ontwikkelingslanden. Dat we bovendien 
al heel lang in de vorm van aandelenkapitaal ontwikkelingsgelden schenken aan onze eigen 
geesteskinderen, die zich in onze organisaties dienstbaar willen uitleven, dat zijn we ons nauwelijks of 
niet (meer) bewust. Dit boek beoogt dat bewustzijn nieuw leven in te blazen.

5.4.3 Het huidige kapitalisme: cultuur uitgeleverd.....

Uit de opkomst van de techniek is het grootbedrijf voortgekomen en parallel daaraan ontstaat het 
grootkapitaal van de eigenaren van die grootbedrijven respectievelijk het westerse kapitalisme. Het 
wezenlijke van het kapitalisme is er voor te zorgen dat het kapitaal door ‘het maken van winst’ 
aangroeit. Door continue kapitaalvorming ontstaat er onvermijdelijk een groeiende greep van het 
kapitaal op de inzet van bedrijfsmiddelen en de organisatie van de werkprocessen, wat een 
groeiende afstand schept tussen die werkprocessen en de persoonlijke betrokkenheid van de 
werkenden. Dit gaat onvermijdelijk ten koste van de arbeidsvreugde, het arbeidsethos en de 
mogelijkheid voor de arbeider om zich als mens persoonlijk uit drukken in de productkwaliteit. 
Aangejaagd door serieproductie, mechanisering, robotisering. Productieprocessen worden steeds 
objectiever en onpersoonlijker, steeds abstracter en wezenlozer. Het unieke karakter van 
handwerkproducten gaat verloren door voortgaande standaardisatie en de grootschalige inzet van 
productieautomaten. (Als tegenbeeld: een proces dat zich natuurlijk niet kán voltrekken bij 
kunstenaars ten opzichte van hun kunstwerken.) Steeds meer werkenden zijn gevangen in 
onpersoonlijke werkprocessen die door of vanuit de ‘factor’ kapitaal via een delta van financierings-, 
investerings-, budgetterings- en managementprocessen in de samenleving zijn georganiseerd. De 
verloonde werknemer keert ’s avonds moe naar huis, terwijl de private vermogenden de ‘winst’ 
opstrijken en daarmee in alle vrijheid naar eigen behoeften en inzichten kunnen handelen. 
Steiner wijst op enkele ontwrichtende gevolgen daarvan, bijvoorbeeld: “Zo heeft het extreme 
kapitalisme aan de ene kant het vreselijk abstracte moreel-geestelijke leven tevoorschijn geroepen, dat 
zich geheel wil afzonderen van alle uiterlijke werkelijkheden van het bestaan.” “Het ethische denken 
heeft zich in zeker opzicht teruggetrokken uit het directe alledaagse maatschappelijke leven. U kunt in 
ethische boeken telkens weer zulke begrippen vinden als welwillendheid, liefde, voornaamheid, recht 
etc. Maar zoals daar wordt gesproken, heeft het geen kracht om in de mensen te werken.” (202). Een 
hedendaags voorbeeld:
in de bankwereld heeft dit geleid tot het uit elkaar groeien van de (factor ‘arbeid’ met haar) 
consumer- en retail-banking enerzijds en de (factor ‘kapitaal’ met haar) private- en wholesale-
banking anderzijds, in min of meer twee van elkaar gescheiden bancaire werelden. 

202 Zie Gesamtausgabe 188 blz. 231 en 237.
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Dit uit elkaar groeien is uitgemond in een voortdurende strijd tussen het socialisme vanuit de 
arbeidersbeweging enerzijds en het ‘liberale’ kapitalisme van de co-opererende 
(groot)vermogenden anderzijds. Daarvan is helaas -en te weinig opgemerkt- het vrije culturele leven 
in de samenleving het kind van de rekening geworden. In de huidige tijd ziet de bekostiging van het 
geestesleven er in grote lijnen ongeveer als volgt uit: 
1) Religieuze inspanningen moeten enerzijds worden bekostigd vanuit giften van individuele 
gelovigen in de geloofsgemeenschap en anderzijds uit inkomsten uit bedelacties, kerkmarkten en 
(nog resterend) vermogen van de kerkelijke instellingen. 
2) Onderwijs is vrijwel afhankelijk van overheidssubsidies. Wetenschap wordt -al dan niet via de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en een arbeidsintensief 
selectietraject- voor een belangrijk deel bekostigd uit rijkssubsidies. En daarnaast voor een groot deel 
door onderzoeksfondsen en -stichtingen, het bedrijfsleven en door (welgestelde) particulieren. In 
het verlengde van de wetenschap wordt door vele artsen, adviseurs, ontwerpers en professionals 
(vrije beroepsbeoefenaren) tegen betaling ontwikkelings- en specialistenwerk of ontwerp- en 
onderzoeksinspanningen uitgevoerd. 
3) De kunstwereld ontleent haar inkomsten voor een belangrijk deel uit overheidssubsidies en 
rijkserkende cultuurfondsen – al dan niet via kunstraden op basis van meerjarige kunstplannen. 
Daarnaast sprokkelt zij op creatieve wijze haar aanvullende inkomsten overal vandaan: 
kaartverkoop, reclame-uitingen, optredens op markten of feesten en partijen, particuliere 
steunkringen, bedelacties en giften van welgestelden, auteursrechten, verkoop van kunstproducten, 
beeldmerkrechten, etc.
Wie realiseert zich, dat het vrijheid behoevende culturele leven door het gangbare dividendgedrag 
van de ‘liberale kapitalisten’ stelselmatig van haar natuurlijke inkomensbron wordt afgesneden? 
Dividend verdwijnt massaal in private fondsen en verwordt daardoor veelal tot een vorm van rente, 
of wordt simpelweg teruggeleid als herinvestering in het bedrijfsleven. In plaats dat dividendgelden 
hun ontwikkelingswerking in de culturele geleding van de samenleving vrijelijk kunnen verrichten, 
retardeert die werking tot het niveau van het louter voorzien in het levensonderhoud (bijvoorbeeld 
in de vorm van pensioen of rentenieren) of aanschaf van kostbare productieautomaten. Daaraan 
ontleent de overheid haar vrijbrief en motief tot het opeisen van delen van die private inkomsten 
(directe belastingen), want het culturele leven moet -zij het nu met normerende subsidies- in leven 
worden gehouden en scholen moeten blijven bestaan. Die opgeëiste gelden worden als gevolg 
daarvan onder (politiek gekleurde) voorwaarden van subsidienormen en dus onvrij aan het culturele 
leven uitgekeerd. Subsidies staan bij uitstek onder invloed van “..profileringsdrang en wispelturigheid 
van de politiek...”, aldus Van der Zwan. Zie ook paragraaf 5.3.21. Zelfs zo vergaand, dat van werkelijke 
vrijheid van onderwijs nog maar nauwelijks sprake is en menig bezielde onderwijzer of docent tot 
wanhoop wordt gedreven. De vrijgevigheid van een mecenas in de kunstwereld mag dan enige 
verlichting bieden, maar bevestigt tegelijkertijd de verziekte verhoudingen en de ondergeschikte rol 
van de culturele geleding in onze samenleving.
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5.4.4 Evenwichtigheid

De Geus benadert het financiële evenwichtsvraagstuk in ondernemingen als volgt. Als de 
hoeveelheid geld de belangrijkste maatstaf is van het succes van een bedrijf, dan is op voorhand 
duidelijk dat er nooit genoeg geld kan binnenkomen. Alle actie binnen die ‘geldmakende machine’ 
zal dan daarop zijn gericht. 
Te veel geld leidt gemakkelijk tot een (te) snelle of onevenwichtige groei. Onevenwichtig omgaan en 
verdelen van geld kan een bedreiging zijn voor de toekomstige levensvatbaarheid van de 
onderneming. Uit onderzoek van De Geus203 blijkt, dat het de duurzaamheid van ondernemingen valt 
of staat met de manier waarop zij omspringen met hun middelen: mensen, informatie, geld, etc.. 
Negen van de tien ondernemingen die de mist vroegtijdig ‘overlijden’ zijn sterk afhankelijk van korte-
termijn schulden. Acht van de tien succesvolste ondernemingen (onder meer: DuPont, Hudson Bay 
Company, W.R. Grace, Mitsui, Sumitomo en Daimaru) hadden daarentegen nooit een lening 
afgesloten, en waren volgens De Geus schuldenvrij gebleven.

Bahlmann e.a. omschrijven een te veel aan geld als volgt: “In de levende natuur geldt dat elke stof 
boven of onder een bepaalde waarde schadelijk is voor een organisme.” En: “Je zou kunnen zeggen dat 
geld boven of onder een bepaald niveau schadelijk is voor de mens.” Dit zelfde geldt voor organisaties. 
De vraag is echter: hoe stel je het niveau vast waarop de schade op gaat treden? In hoofdstuk 6 en 7 
gaan we hierop in en komen we met een concreet antwoord.

5.4.5 Balanceren: gewicht en tegenwicht

In paragraaf 4.1 wezen we op de betekenis van evenwicht in de economie. Gezondheid herstellen 
komt vooral neer op het herstellen van evenwichten. Bij economie betreft dat het herstellen van de 
organisatorische en financiële gezondheid van organisaties en -geaccumuleerd- de samenleving als 
geheel. Nemen we het vraagstuk van de economie concreet als evenwichtsvraagstuk, dan kunnen 
we veel leren van het waarnemen van evenwicht-zoekende activiteiten: balanceren. Bijvoorbeeld op 
de evenwichtsbalk of de weegschaal (de balans): gewicht aan de ene kant en tegengewicht aan de 
andere kant, waarbij exact evenwicht wordt bereikt daar waar (theoretisch) de balans precies 
horizontaal staat. Het proces van afwegen van twee hoeveelheden ten opzichte van elkaar.
In de economie gaat het onder andere om het afwegen van de activa tegenover de passiva: de 
bezittingen ten opzichte van de schulden, van de rechten ten opzichte van de verplichtingen, die in 
geldwaarde uitgedrukt doorlopend in de boekhouding worden vastgelegd. Zo gezien is de financiële 
balans -als een verslag uit de boekhouding- gelijk aan de weegschaal. Met dien verstande echter, dat 
men bij het concreet afwegen van waarden met behulp van een weegschaal gewoonlijk op twee 
dingen let: de hoeveelheid én de kwaliteit van het gewogene! Met andere woorden: ook wàt er 
tegen elkaar wordt afgewogen. De gangbare financiële balans weegt wel de hoeveelheden tegen 
elkaar af, maar gaat voorbij aan de drie verschillende geldkwaliteiten.

203 Arie de Geus, zie zijn boek ‘De levende onderneming’, Scriptum / Management, Schiedam.
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Hoe vinden we de kwalitatieve afweging terug in de gesaneerde inrichting van de balans? Het 
antwoord is drievoudig:
1. Materiële activa worden afgewogen tegen uitsluitend materiële passiva;
2. Sociale activa worden uitsluitend afgewogen tegen sociale passiva;
3. En culturele activa worden uitsluitend afgewogen tegen culturele passiva.
Daartoe onderkennen we in de gesaneerde balansinrichting drie deelbalansen: een materiële 
deelbalans, een sociale deelbalans en een culturele deelbalans. Dat faciliteert sociaaleconomisch 
verantwoord financieren. Per deelbalans wordt expliciet zichtbaar in hoeverre de deelbalans in 
evenwicht is en dus ook hoe groot het overschot of het tekort is waarop moet worden bijgestuurd.
Fundamenteel verschillende werkelijkheidsgebieden worden door middel van de deelbalansen uit 
elkaar gehouden en voor wat betreft de financiering niet met elkaar verwisseld of vermengd. 

Sociaaleconomisch verantwoord financieren houdt in:
- materiële activa uitsluitend met materiële passiva financieren en de interne reserve;
- sociale activa uitsluitend met sociale passiva financieren en de interne reserve;
- culturele activa uitsluitend met culturele passiva financieren en de interne reserve. 

Dat werken we aan de hand van een voorbeeld in hoofdstuk 6 verder uit.

5.5 Ideologische dominantie
Voor ons betoog zijn tot slot in dit hoofdstuk twee vormen van ideologische dominantie van belang. 
De eerste vorm is van politieke aard en de tweede van wetenschappelijke aard. We beginnen met de 
laatstgenoemde.

Wetenschappelijke ideologie
We laten Soros204 aan het woord. “Een van de ernstige tekortkomingen van het mondiale 
kapitalistische stelsel is dat het marktmechanisme het profijtbeginsel heeft laten doordringen tot 
terreinen waar het eigenlijk niet thuishoort.” Daarom noemt hij het marktfundamentalisme 
imperialistisch. “Volgens het marktfundamentalisme dienen alle maatschappelijke activiteiten en 
menselijke interacties als transactionele, contractuele relaties te worden beschouwd en kan de waarde 
ervan worden afgemeten in één algemene deler: geld. Voor zover mogelijk dienen alle activiteiten 
uitsluitend gereguleerd te worden door de onzichtbare hand van de op winstmaximalisatie gerichte 
concurrentie. De inbreuk van de ideologie van de vrije markt op terreinen die ver van het zakenleven 
verwijderd liggen, hebben een destructieve en demoraliserende uitwerking op het maatschappelijke 
leven. Het marktfundamentalisme is echter zó machtig geworden dat politieke krachten die het wagen 
om zich ertegen te verzetten als sentimenteel, onlogisch en naïef worden bestempeld. De waarheid is 
echter dat het marktfundamentalisme zelf naïef en onlogisch is.” Moderne monetaire waarden en 
handelsmarkten hebben traditionele morele waarden vervangen, maar vormen volgens Soros geen 
adequate basis voor sociale cohesie. Hierin is tot dusver helaas weinig of niets veranderd.

204 George Soros, zie zijn boek ‘De crisis van het mondiale kapitalisme – de ondergang van de vrije wereld’, Uitgeverij Contact.



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 207

Politieke ideologie
We belichten hier drie bekende en dominante politieke ideologieën: liberalisme, socialisme en 
communisme. Elk van deze drie heeft voor een deel het rechtmatig gelijk aan haar kant. Maar drukt -
als ze de kans krijgt- haar eigen éénzijdige stempel op de samenleving en de economische praktijk. 
En daar gaat het fout!
Het gebied van de vrijheid is het gebied van de cultuur: religie, kunst, onderwijs en wetenschap. In 
dat gebied behoort het vrijheidsprincipe te domineren. Daar is de an-archie een gezond sturend 
principe dat ruimte laat en bijdraagt aan de scheppende culturele krachten. In de gangbare opvatting 
echter wordt onder liberalistische regimes het vrijheidsbeginsel ten onrechte dominant van 
toepassing verklaard over het gehele gebied van de economie: vrijheid in de economie als monopool 
kweekt misstanden. Soros wijst daar op. Op die wijze corrumpeert het liberalistische Anglo-
Amerikaanse denken vanuit het westen al lange tijd de economie in de hele wereld.
Maar op eenzelfde wijze wordt onder socialistische regimes het gelijkheidsbeginsel dominant van 
toepassing verklaard over het gehele gebied van de economie: gelijkheid in de economie. Ook de 
monopool van de gelijkheid kweekt misstanden. Bijvoorbeeld in het onderwijs, vanuit de opvatting 
dat elk kind bij geboorte dezelfde ontwikkelkansen zou hebben. Of de dominantie van de 
overlegcultuur, waarin vrijwel alles langs zogenaamde democratische weg moet worden besloten en 
zo gemakkelijk vastloopt in een ‘wollen deken’ van afstemming, bespreking en consensus, of 
uitmondt in grijze slappe compromissen. Op een dergelijke wijze corrumpeert het socialistische 
Europese denken vanuit het ‘midden’ de samenleving inclusief de economische werkelijkheid.

De principes vrijheid en gelijkheid zijn doorgaans in de Westerse landen goed vertrouwd. Het 
principe broederlijkheid (ook wel -maar minder exact- broederschap genoemd) is dat niet in die mate. 
Slechts weinigen hebben bij broederlijkheid duidelijke beelden. We schetsen bij wijze van 
handreiking kort twee karakteristieke maar alledaagse situaties waarin broederlijkheid wordt 
gepraktiseerd. De eerste situatie is die van het grote maar arme gezin, waarin dagelijks bij het 
avondeten -waarvan er structureel te weinig is- onderling het eten moet worden verdeeld. Denk hier 
aan de verdeling van het eten tussen de hard werkende broer, de langdurig zieke vader en de 
studerende zus: wat is ’n eerlijke verdeling? De tweede situatie is de gemiddelde onderneming waar 
dagelijks mensen op hun werk verschijnen. Zij moeten bewust en zuinig met elkaar de beperkt 
beschikbare middelen delen en als een ‘goed huisvader’ gebruiken (denk hierbij ook aan het jaarlijkse 
budgetteringsproces in organisaties). Daar waar dat delen in tekorten goed verloopt en in goede 
sfeer wordt opgelost is sprake van broederlijkheid. In communistische regimes wordt het 
broederlijkheidsbeginsel in verziekte vorm dominant van toepassing verklaard over het gehele 
gebied van het maatschappelijke leven. Zij betitelen elkaar dan ook vaak als ‘kameraden’: 
gemeenschappelijk eigendom van productiemiddelen, iedereen produceert naar vermogen en 
neemt bestaansmiddelen naar behoefte. Met een centrale plan-economie werkt het communisme 
dwingend op de middelenverdeling in het dagelijkse leven. Op die wijze corrumpeert het 
communistische denken in het Oosten haar samenleving inclusief de economische werkelijkheid, 
hoewel de ‘teugels’ wat losser zijn dan in het verleden. 
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Op het punt waarop zo’n ideologie imperialistisch wordt, buiten haar eigen natuurlijke oevers treedt 
en te dominant wordt, houdt zij op vruchtbaar te zijn en wordt zij zelfs schadelijk. Het bovenstaande 
vatten we in onderstaand schema nog even samen:

Gebied van de 
vruchtbare werking

Broederlijkheids-
principe

Gelijkwaardigheidprincipe Vrijheidsprincipe

Communisme Materiële leven
Socialisme Relationele leven
Liberalisme Culturele leven

In paragraaf 7.2.1 en aan het eind in bijlage 4 komen we hier vanuit een andere invalshoek nog op 
terug.

Op school wordt aan veel kinderen geleerd dat de Franse Revolutie205 aan het begin van de vorige 
eeuw het ideaal van ‘Vrijheid-Gelijkheid-Broederlijkheid’ proclameerde. In het licht van het 
voorgaande kunnen deze drie waardevolle principes op een concrete manier worden begrepen en 
toegepast.

205 Zie ook de grondbeginselen ‘liberté, égalité, fraternité’ op de website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie 
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6. SANERING-1: EEN HERIJKTE INDELING VAN DE JAARREKENING

Een gezond sociaal organisme behoeft in de moderne tijd niet alleen toepassing van de principes van 
de driegelede samenleving, maar ook een financieel instrumentarium dat geschikt is om de 
gezondheidssituatie van het sociale organisme getrouw te weerspiegelen. Om dat te bereiken moet 
onder meer het samenstel van de balans en resultatenrekening worden verrijkt met het maken van 
onderscheid tussen de drie geldkwaliteiten: materieel (kopen), sociaal (lenen) en cultureel 
(schenken). In dit hoofdstuk geven we daartoe een onmisbare aanzet. 
We zetten daarbij de focus op de praktische toepassing van wat we tijdens de herijking van het 
financieel begrippenkader hebben gevonden. Zo komt veel van de herijking uit hoofdstuk 5 concreet 
tot uitdrukking in de nieuwe  inrichting van de balans en resultatenrekening. Dit proces van opnieuw 
inrichten zullen we stap voor stap uitvoeren. Daarbij kunnen we helaas niet voorbij aan aspecten van 
het alledaagse boekhouden. Maar dat houden we tot het minimum beperkt. 
De nieuwe  inrichting van de balans en resultatenrekening die daaruit voorkomt is dus niet geënt op 
de Anglo-Amerikaans gekleurde EG-richtlijnen.

Daarmee nemen we afstand van het huidige Anglo-Amerikaans georiënteerde model en de huidige 
EG-richtlijnen op de jaarrekening. We introduceren een gesaneerd model van de balans en 
resultatenrekening uitgaand van het herijkte begrippenkader.

Wie zich voelt aangesproken door dit boek, behoeft niet te wachten op aangepaste wet- en 
regelgeving, maar kan het hier ontwikkelde instrument op de eigen plek in de eigen organisatie 
toepassen – gewoon naast de gangbare (nu nog vertrouwde) manier van werken om ook aan de 
externe vraag naar conventionele financiële informatie tegemoet te kunnen komen. 

Samenvatting
In dit hoofdstuk ontwikkelen we een kwalitatieve ordening voor afweging van financiële waarden in 
de balans. Deze komt tot stand door de in hoofdstuk 5 herijkte financiële termen te groeperen naar 
het werkelijkheidsgebied waarnaar zij ieder voor zich verwijzen: materieel, sociaal, cultureel. Deze 
drie werkelijkheidsgebieden hebben we gebruikt om te rubriceren en daaruit de nieuwe inrichting 
van de balans en resultatenrekening af te leiden. Zodoende ontlenen we aan de wijsheid die in onze 
taal leeft een authentieke inrichting voor de balans en de resultatenrekening, als financiële ‘spiegel’ 
van de economische werkelijkheid. Echter, nu niet abstract rationeel bedacht, maar -uitgaand van 
het driegeledingsprincipe- methodisch afgelezen uit de levende taal zoals die (nog) voor iedereen 
beschikbaar is! 

We onderkennen daarbij drie deelbalansen: een materiële deelbalans, een sociale deelbalans, en een 
culturele deelbalans. Per deelbalans stuiten we op een grondvorm, die in elke deelbalans -telkens in 
een iets gewijzigde verschijningsvorm- weer optreedt. Telkens zien we 4 hoofdrubrieken aan de 
debet- én aan de creditzijde van elke deelbalans. Dat zijn dus 12 hoofdrubrieken over de gehele 
balans. De 12 aan de debetzijde vertonen inhoudelijk een kwalitatieve verwantschap met hun 
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respectieve tegenpool aan de creditzijde. Wat kwalitatief bij elkaar hoort is bij elkaar geplaatst en kan 
nu -zonder kwalitatief oneigenlijke vermenging- tegen elkaar worden afgewogen. Koeien worden 
niet langer bij de paarden opgeteld.

Over het eigen vermogen merken we op, dat deze in de nieuw ingerichte balans uiteenvalt in drie 
vermogensdelen: een materieel deel, een sociaal deel en een cultureel deel. Het eigen vermogen 
wordt voortaan zichtbaar als een set interne fondsen, volkomen analoog aan externe fondsen 
(schadefondsen, sociale fondsen, cultuurfondsen).

De nieuw ingerichte balans is hiermee een instrument geworden waarmee kwalitatieve 
gelijkwaardigheden kwantitatief tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Daarmee geeft deze 
nieuw ingerichte balans elke organisatie een inzicht in de mate waarin zij sociaaleconomisch 
verantwoord is gefinancierd. wat inhoudt: materiële activa financieren met uitsluitend materiële 
passiva, sociale activa met sociale passiva, en culturele activa met culturele passiva. 

De gesaneerde inrichting van de balans en de resultatenrekening biedt niet alleen in kwantitatief, 
maar nu ook in kwalitatief opzicht een ‘getrouwe weergave’ van de financiële werkelijkheid.

Bij de gesaneerde balans gaat het erom te komen tot een sociaaleconomisch verantwoorde 
financiering. Dat is nodig voor het behoud van de gezondheid van het sociale organisme als 
vlechtwerk van organisaties. De balans is dus het instrument voor een extern gerichte 
evenwichtsoefening, een drievoudig evenwicht.

De resultatenrekening is vooral van belang voor een intern gerichte evenwichtsoefening. Bij de 
resultatenrekening gaat het om het bewaken van een juist evenwicht tussen kapitaal-gerelateerde 
geldstromen en opdracht-gerelateerde geldstromen, voor het behoud van de gezondheid van de 
eigen organisatie. 

De leiding en medewerkers beheren de (financiële) vermogens van hun eigen organisatie. Ze staan 
voor de opgave die vermogens vruchtbaar te laten werken door actief deel te nemen aan het 
maatschappelijke opdrachtenleven. Medewerkers doen dat door:

1. Het uitvoeren van de intern aan hen gestelde opdrachten;
2. Het uitvoeren van opdrachten afkomstig van andere (rechts)personen buiten de eigen 

organisatie;
3. Het geven van opdrachten aan andere (rechts)personen buiten de eigen organisatie 

opdrachten.

De medewerkers van de eigen organisatie staan voor de opgave in de dynamiek van het dagelijkse 
bedrijfsleven het evenwicht te bewaren in een polariteit van enerzijds kapitaal-gerelateerde 
invloeden en anderzijds de opdracht-gerelateerde invloeden van andere organisaties:



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 211

 Enerzijds in-/uitgaande geldstromen uit hoofde van kapitaal (leningen, kredieten, aandelen); en
 Anderzijds in-/uitgaande geldstromen uit hoofde van externe opdrachten (inkopen/verkopen,  

dienstverlening, ontwikkelingsactiviteiten).

Daarom is de gesaneerde resultatenrekening ingericht, om over dit dynamische evenwicht 
voldoende inzicht en overzicht te verschaffen. 

De balans is een instrument voor de financiële sturing tussen binnen- en buitenwereld. De 
resultatenrekening is een instrument voor de financiële sturing tussen kapitaal-gerelateerde 
geldstromen en opdracht-gerelateerde geldstromen.

We hebben nu een goed gefundeerde en gesaneerde indeling van de financiële balans en 
resultatenrekening, die geheel is ontleend aan wat in onze taal zelf leeft – ontdaan van 
compromissen vanwege tegengestelde belangen. We hebben daartoe gangbare woorden voor 
zichzelf laten spreken, door de essentie van dagelijks gebruikte termen naar voren te halen en als 
inrichtingscriterium te gebruiken. 

De noodzaak van het kwalitatief afwegen van financiële waarden en het voorkómen dat geld uit 
verkeerde bronnen kan worden betrokken lichten we toe aan de hand van enkele metaforen. 
Metaforen met een ‘verplichtende waarheid’. Dat mondt uit in de maatschappelijk opgave voor elke 
organisatie niet een enkelvoudig, maar een drievoudig financieel evenwicht na te streven. Een 
drievoudig evenwicht gebaseerd op drie fundamenteel verschillende werkelijkheidsgebieden: 
objecten (materieel), afspraken (sociaal), en de ontwikkeling van (rechts)personen dat zijn de 
subjecten (cultureel).
Met het gesaneerde instrumentarium in de hand kunnen we ons nu gaan richten op de praktische 
toepassing daarvan en op zoek gaan naar eventuele moeilijkheden die daarbij zoal opduiken. Dat 
doen we in het volgende hoofdstuk.

6.1 Vensters op de binnen- en buitenwereld
Naast de balans en resultatenrekening is er weliswaar een aantal andere veel gebruikte financiële 
overzichten - bijvoorbeeld betreffende de cash flow, en de herkomst en besteding van middelen. De 
focus hebben we echter gezet op de inrichting van de balans en resultatenrekening. Dat hebben we 
gedaan vanuit de idee, dat de balans en de resultatenrekening als onverbrekelijk stelsel - niet zo zeer 
dé centrale plaats, maar wel van oudsher een centrale plaats innemen bij het kijken naar, het 
beoordelen en het volgen van de financiële toestand en ontwikkeling van organisaties. De 
onverbrekelijkheid van het stelsel zit voor ons in de combinatie van de weergave van: het statische 
aspect in de balans en het dynamische aspect in de resultatenrekening. We brengen hiermee de 
essentie van ons betoog tot uitdrukking. Voorts beperken we ons tot eenvoudige voorbeelden en 
vermijden daarmee complexe financieel-juridische constructies die in de professionele praktijk 
voorkomen. 
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De balans en resultatenrekening bieden ons een goede gelegenheid om periodiek in de ‘financiële 
spiegel’ van een organisatie te kijken. De ‘financiële spiegel’ omvat overigens veel meer dan een 
gesaneerde balans en resultatenrekening. Wie verantwoord wil omgaan met een (gesaneerde) 
balans en resultatenrekening moet immers de werkelijkheid achter de cijfers kunnen zien. Het is 
vooral een ‘levende spiegel’, want het weerspiegelt de levende economische werkelijkheid van een 
organisatie met haar ‘interne werkelijkheid’ en haar ‘externe werkelijkheid’. Een bijzondere levende 
spiegel die men in twee richtingen moet kunnen lezen: enerzijds met de blik op de levende 
buitenwereld en anderzijds met de blik op de levende binnenwereld van een organisatie. Die 
tweezijdigheid is voor de rechtgeaarde financiële professional niet echt nieuw. Maar als we de 
metamorfose-gedachte hierin betrekken, komt onverwacht een geheel nieuwe en uiterst 
inspirerende dimensie van de financiële werkelijkheid in beeld. In een continue stroom van mutaties 
worden financiële veranderingen in ontelbare boekhoudingen geregistreerd, mede omdat de wet206 
verplicht om op een zodanige wijze administratie te voeren en op zodanige wijze te bewaren, dat te 
allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. De financiële administratie fungeert 
als een soort historisch geheugen, waarop kan worden teruggegrepen en waaruit het financiële 
heden kan worden begrepen. Dat besef haakt aan bij aanwijzingen die Steiner geeft over de 
spiegelwerking van ons eigen geheugen. Die aanwijzingen207 zijn niet gemakkelijk, maar daarom niet 
minder belangrijk: “Als we de wereld bezien, blijven daarvan in ons beelden als herinnering achter, dat 
wil zeggen, die wereldindrukken komen überhaupt binnen tot een zekere grens en daar kaatsen ze 
terug in de ziel, en wij herinneren ze ons. En wat daar uit onszelf in die herinnering terugkomt, dat 
verbergt voor ons (bewuste waarneming) het fysiek-lichamelijk inwendige van de mens. Daar kunnen 
we niet naar binnen kijken, want zouden we dat wel kunnen, dan zou elke indruk slechts een 
momentane indruk zijn. Er zou niets als herinnering worden teruggeworpen. Alleen daardoor, dat deze 
grens zich als een spiegel gedraagt- we kunnen ook niet achter de spiegel kijken- kunnen we niet in ons 
inwendige kijken, en worden ons de indrukken teruggeworpen, als we niet opklimmen tot de 
geesteswetenschap. En zouden ze niet worden teruggeworpen, dan zouden we ook niet in het 
alledaagse leven de teruggeworpen herinneringsbeelden hebben. We moeten als mens in het leven zo 
georganiseerd zijn, dat we herinneringen hebben. Daardoor echter is ons fysiek-lichamelijke organisatie 
voor ons  (bewuste waarneming) ontoegankelijk. Zoals men niet door de spiegel heen kan kijken, wat 
achter de spiegel is, zo kan men als het ware niet achter of onder de herinneringsspiegel kijken, op dat 
wat de lijfelijk-fysieke organisatie van de mens is.” … “Zo is het ook naar de andere kant toe. Zouden we 
het geestelijk-zielsmatige -niet de atomen of moleculen- dat achter het zintuigelijke is, zouden we dit 
met ons gewone alledaagse kenvermogen doorzien, dan zouden we ons als het ware niet stoten aan de 
palen, aan de grenzen van de natuurwetenschap, dan zou voor ons niet voorhanden zijn, wat wij als 
mens voor het leven nodig hebben, wat we hier moeten verzorgen tussen geboorte en dood, dan zou 
voor ons mensen de mogelijkheid van liefde er niet zijn. De menselijke liefde wordt in ons tussen 
geboorte en dood ontwikkeld, -als we niet komen tot de geesteswetenschap– doordat we (veelal 

206 Krachtens artikel 2:10 BW is het bestuur van rechtspersonen verplicht “om van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van 
alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige 
wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te 
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.”
207 Zie de Gesamtausgabe 199 blz.73-75.
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onbewust) afzien van het doorschouwen van de zintuigsluiers, afzien van het schouwen van de 
geestelijke wereld. En ons herinneringsvermogen kunnen we alleen daardoor hebben, doordat we afzien 
van het binnenzien of schouwen van ons lijfelijk-fysieke. Daardoor zijn we echter ingeperkt tussen twee 
grote illusies. De dogmatische aanhangers van het natuurwetenschappelijke wereldbeeld zijn 
ingevangen in de ene grote illusie.” Zij blijven steken bij het zintuigelijk waarneembare. “Degenen die in 
hun eigen innerlijk rondzien, zijn ingevangen in de andere grote illusie. Die blijven steken in wat zich in 
hun innerlijk terugspiegelt. De gewone mens neemt in het alledaagse leven die herinneringsbeelden 
waar, ik zou zeggen, hij herinnert zich wat hij gisteren en eergisteren heeft beleefd, of wat al jaren 
geleden is. Wie een mysticus wordt, drijft dan van alles uit zijn innerlijk naar de oppervlakte  (van de 
bewuste waarneming) en omkleedt dat met allerlei mooie mystieke bewoordingen en theorieën. Maar 
dat is toch niets anders als het koken en sudderen van het organische leven in het menselijk inwendige. 
Want als men achter deze spiegel doordringt, dan komt men niet uit op wat bijvoorbeeld Meester 
Eckhart of Johannes Tauler in hun mystiek hebben, maar dan komt men op organische processen 
waarvan de hedendaagse wereld weinig idee heeft.” Steiner plaatst hiermee de gewone (niet 
helderziende) mens tussen twee teruggespiegelde schijnwerelden: enerzijds de zintuigelijk 
waargenomen buitenwereld en anderzijds de herinneringsbeelden vanuit onze eigen innerlijke 
zielenwereld. Hij wijst erop, dat achter beide soort waarnemingen actieve geestrealiteiten 
schuilgaan, die alleen waarneembaar worden voor degene die -door de geesteswetenschap- achter 
deze spiegelwanden doordringt. En dat alles lijkt verdraaid veel op het kijken in de ‘financiële 
spiegel’, enerzijds als uitdrukking van wat zich afspeelt in de samenleving terwijl men geen oog heeft 
voor de (geest)krachten die daarachter werkzaam zijn, en anderzijds als uitdrukking voor wat zich 
afspeelt in de binnenwereld van een organisatie terwijl men geen oog heeft voor de (geest)krachten 
die daarin werkzaam zijn. Ditzelfde toegespitst op onze twee financiële overzichten: de financiële 
balans als venster op de buitenwereld en de resultatenrekening als venster op de binnenwereld. 
Deze overzichten kunnen we lezen op drie niveaus: 1) alleen de getallen, 2) de getallen met de 
achterliggende aardse realiteit, zoals processen, objecten en personen, 3) als ad.2, maar nu ook met 
oog voor de geestrealiteit die zich daarin uitdrukt, zoals ontwikkelingsrichting, toekomstbeelden, 
trends, tijdgeest, idealen, moraliteit e.d., waarin aspecten zoals duurzaamheid, bedrijfsethiek, milieu 
uiteraard volop meespelen.

6.2 Nieuwe rubricering 
In hoofdstuk 5 hebben we ons beziggehouden met de vraag, naar welke werkelijkheid de herijkte 
financieel-economische termen ons verwijzen: materieel, sociaal of cultureel. Veel van wat nu volgt, 
betreft het administratief consequent uitwerken daarvan. We zeiden het al: we kunnen helaas niet 
om enkele boekhoudkundige aspecten heen. Dat is nu zover. Op zich is dat een nogal saaie nuchtere 
aangelegenheid, maar het effect daarvan op de financiële werkelijkheid is dat allerminst! Met nadruk: 
dit boek gaat niet over boekhouden! Maar economen maken in hun werkzaamheden gebruik (veelal 
indirect) van statistieken en financiële gegevens uit de verzameling van al onze boekhoudingen. 
Daarom we kunnen er nu even niet omheen.
Degene die financieel en administratief technisch goed onderlegd is, staat in dit hoofdstuk voor de 
opgave innerlijk enige afstand te nemen van enkele vertrouwde begripsinhouden. Het kan 
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bovendien best tegenvallen om twee manieren van (financieel) denken naast elkaar te hanteren. 
Enkele opmerkingen vooraf. 

De balans betreft een momentopname, een stand van de financiële zaken, waarin de 
geldwerkelijkheid in haar statisch aspect wordt weergegeven – bijvoorbeeld de jaarultimo. De 
resultaten betreffen de geldbeweging, de geldstroom, gemeten over een bepaalde periode – 
bijvoorbeeld een heel jaar: de geldwerkelijkheid weergegeven in haar dynamisch aspect. Dat geldt 
ook voor de gesaneerde balans en resultatenrekening.

Gemaakte onderscheidingen tussen materieel, sociaal, cultureel worden in dit hoofdstuk consequent 
toegepast. We onderscheiden bijvoorbeeld drie categorieën debiteuren (afkomstig van debitor dat 
‘schuldenaar’ betekent): materiële-, sociale- en culturele debiteuren. Dit geldt ‘spiegelbeeldig’ 
uiteraard ook voor de crediteuren (afkomstig van creditor dat ‘schuldeiser’ betekent). Let op: we 
gebruiken de herijkte termen uit hoofdstuk 5. Een voorbeeld: bij ‘kostencrediteuren’ gaat het dus 
(onder de rubriek ‘materiële passiva’) om crediteuren die verbruiksgoederen hebben geleverd. Ergo: 
de nu nog gangbare maar gecorrumpeerde taalopvatting van het woord ‘kosten’ laten we bewust 
los en geven aan de term ‘kosten’ haar eigen begripsinhoud weer terug. Dat doen we ook met 
andere gecorrumpeerde termen, zoals: onkosten, winsten, interest, rente e.d.. 

6.3 Rubricering nader ingevuld
We bouwen nu vooral voort op de bevingen die we in paragraaf 5.3 hebben opgedaan. Die 
bevindingen hebben we gemakshalve in paragraaf 5.3.25 bijeen gebracht. Alle onderzochte 
financiële termen hebben we daar herleid tot de één van de volgende 3 hoofdrubrieken:
1. materiële werkelijkheid;
2. sociale werkelijkheid;
3. culturele werkelijkheid.

Aan die bevindingen voegen we nu ook een gebruikelijke boekhoudkundige indeling toe: debet en 
credit. Een voorbeeld: als we interest ontvangen, noteren we dat credit in de resultatenrekening; 
een interestbetaling noteren we debet in de resultatenrekening. En zo gaan we nu verder aan de 
slag met alle in paragraaf 5.3 onderzochte financiële termen. 
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We beginnen met de balans, de balansgeoriënteerde financiële termen (bezittingen en schulden). 
Dat levert het volgende overzicht op:

BALANS Bezittingen (debet) Schulden (credit)
Materiële 
werkelijkheid

(u/g = uitstaande gelden)  (o/g = opgenomen gelden)

Paragraaf nummer 
5.3.4/5/16
5.3.11
5.3.12
5.3.12
5.3.16/17
5.4.20
5.3.14
5.3.11/20
5.3.1
5.3.7

Objectfinanciering u/g 

Investeringen 
Opstallen 
Opstalhypotheek vorderingen 

Informatiedragers
Grondstoffenvoorraden
Gebruiksapparatuur
Interest-debiteuren
Verkoop-debiteuren

Objectfinanciering o/g 
Deel van kapitaal / Eigen vermogen

Opstalhypotheek schulden
Schadereserves

Interest-crediteuren
Kosten-crediteuren

Sociale werkelijkheid
Paragraaf nummer
5.3.4/5/16
5.3.3
5.3.3
5.3.3
5.3.13
5.3.13/14
5.3.16/17
5.3.15
5.3.7/20
5.3.7/20
5.3.20
5.3.2/17/18
5.3.7/18

Afspraakfinanciering u/g

Uitgeleend geld
Krediet gegeven
Obligaties uitgezet
Grondhypotheek vordering
Grondvergunning/pacht vordering

Kas, spaar-, RC-saldi (+)
Gebruiksvergunning vordering
Huurvordering
Programmatuurvoorraad
Rente-debiteuren
Dienstverlening debiteuren

Afspraakfinanciering o/g
Deel van kapitaal / Eigen vermogen
Ingeleend geld
Krediet opgenomen
Obligaties opgenomen
Grondhypotheek schuld
Grondvergunning/pacht schuld
Sociale reserves
RC-saldi (-)
Gebruiksvergunning schuld
Huurschuld

Rente-crediteuren
Onkosten-crediteuren

Culturele 
werkelijkheid
Paragraaf nummer
5.3.4/5/16
5.3.5
5.3.16/17
5.3.11/20
5.3.6/16/17
5.3.8

Ontwikkelingsfinanciering u/g

Aandelen, deelneming u/g

Voorraad originelen, prototypen
Dividend-debiteuren
(Uit)winst-debiteuren

Ontwikkelingsfinanciering o/g
Deel van kapitaal / Eigen vermogen
Aandelen, deelneming u/g
Ontwikkelingsreserves

Dividend-crediteuren
(In)winst-crediteuren 
(NB: Winst in de nieuwe opvatting!)
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En dan nu de termen die georiënteerd zijn op de resultatenrekening, dus op de uitgaven en 
inkomsten. Deze worden bij de nieuwe inrichting van de resultatenrekening ingedeeld in de 
volgende categorieën:

 kapitaal-georiënteerde termen die achtereenvolgens betrekking hebben op de:
1. materiële werkelijkheid;
2. sociale werkelijkheid;
3. culturele werkelijkheid;

 inkomens van eigen medewerkers, gericht op het uitvoeren van interne opdrachten;

 termen gericht op externe opdrachten die achtereenvolgens betrekking hebben op de:
1. materiële werkelijkheid;
2. sociale werkelijkheid;
3. culturele werkelijkheid;

Externe medewerkers, die worden ingezet naast eigen interne medewerkers, worden opgevat als 
derden die in opdracht werkzaamheden verrichten en waarvoor de opdrachtgever een factuur 
ontvangt. 
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Dat levert het volgende overzicht op:

RESULTATEN Uitgaven (debet) Inkomsten (credit)
Uit hoofde van Kapitaal
Paragraaf 
nummer
5.3.1/16/17
5.3.1/16/17

5.3.1/16
5.3.2/16/17
5.3.19
5.3.16/17

5.3.2/16
5.3.18
5.3.6/16/17
5.3.6/16/17

5.3.6/16

Materieel
     “
 
    “
Sociaal
    “
    “
    
    “
    “
Cultureel
    “

    “

Interest betaald
Schadeverzekeringspremie betaald

Toevoeging materiële reserve
Rente betaald 
Subsidie uitgekeerd
Sociale verzekeringspremie betaald

Toevoeging sociale reserve
Directe belastingen betaald
Dividend uitgekeerd
Kapitaalverzekeringspremie betaald

Toevoeging culturele reserve

Interest ontvangen
Schadeverzekeringspremie 
ontvangen
Onttrekking materiële reserve
Rente ontvangen 
Subsidie ontvangen
Sociale verzekeringspremie 
ontvangen
Onttrekking sociale reserve
Directe belastingen ontvangen
Dividend ontvangen
Kapitaalverzekeringspremie 
ontvangen
Onttrekking culturele reserve

Uit hoofde van Interne opdrachten
Paragraaf 
nummer
5.3.10

Inkomens van medewerkers N.v.t

Uit hoofde van Externe opdrachten
Paragraaf 
nummer
5.3.7
5.3.7

5.3.18
5.4.7/20
5.3.8

Materieel
Sociaal
    
     “
     “
Cultureel

Kosten (verbruiksgoederen)
Onkosten (van derden ontvangen 
diensten)
Indirecte belastingen betaald
Betaalde huur
(In)winsten (ontwikkelingswerk door 
derden)

Verkopen (producten)
Verdiensten (uit zelf verleende 
diensten aan derden)
Indirecte belastingen ontvangen
Ontvangen huur
(Uit)winsten (ontwikkelingswerk 
voor derden)

De bovenstaande 2 overzichten (balans en resultaten) zijn slechts een begin en tonen een eerste 
‘ruwe’ ordening. In dit overzicht is nog geen rekening gehouden met overwegingen van 
boekhoudkundige aard. 
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6.4 Materiële deelbalans
In deze paragraaf concentreren we ons op een verdergaande ordening van de financiële 
balansposten die betrekking hebben op de materiële werkelijkheid. Door alleen deze categorie 
balansposten bij elkaar te brengen ontstaat een materiële deelbalans. We brengen de balansposten 
inzake objecten, debiteuren/crediteuren en kapitaal onder in aparte hoofdrubrieken. 

NB: De onderstaande met een * gemerkte rubrieken zijn bepaald op grond van boekhoudkundige 
logica. 

In de Materiële deelbalans komen we dan tot de volgende nadere ordening:

Bezittingen (debet) Schulden (credit)

1. Objecten = Goederen
 Investeringen
 Opstallen
 Informatiedragers
 Grondstoffenvoorraad
 Apparatuur

* Cumulatieve afschrijvingen objecten/goederen
 Investeringen
 Opstallen
 Informatiedragers
 Grondstoffenvoorraad
 Apparatuur

2. Debiteuren inzake Goederen
 Productverkoop-debiteuren

* Crediteuren inzake objecten/goederen
 Productinkoop-crediteuren
    (o.a. kostencrediteuren)

3. Debiteuren inzake Schadevergoedingen
 Interest-debiteuren

* Crediteuren inzake Schadevergoedingen
 Interest-crediteuren

4. Object-financieringen u/g
 Opstalhypotheek vorderingen

* Object-financieringen o/g
 Opstalhypotheek schulden
 Schadereserves (voorzieningen)
 Benodigd deel van het Eigen Vermogen
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Samengevat ziet het grondpatroon van de materiële deelbalans er als volgt uit:

MATERIËLE DEELBALANS
Debet Credit

1. Goederen (incl. objecten) Cumulatieve afschrijvingen goederen
2. Debiteuren inzake goederen Crediteuren inzake goederen
3. Debiteuren inzake schadevergoedingen Crediteuren inzake schadevergoedingen
4. Goederenfinancieringen u/g

Debetsaldo

Goederenfinancieringen o/g
(incl. eventuele interne materiële reserves)

Creditsaldo
Totaal materiële deelbalans debet Totaal materiële deelbalans credit 

======== ========

Het debettotaal van deze deelbalans moet natuurlijk gelijk zijn aan het credittotaal. Dit geldt 
uiteraard voor elke deelbalans. In deze materiële deelbalans worden uitsluitend alle debet- en 
creditgelden, voor zover betrekking hebbend op de materiële werkelijkheid, tegen elkaar 
afgewogen. 
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6.5 Sociale deelbalans

Te spreken over Sociale deelbalans kan enige verwarring opleveren vanwege de vele politieke- en 
gevoelsfacetten, die in onze tijd zo sterk met het woord ‘sociaal’ worden opgeroepen. Toch willen 
we aan die benaming vasthouden. Het Latijnse ‘socius’ betekent onder andere ‘verbonden’. 
Daarmee komt tot uitdrukking dat de sociale werkelijkheid een verbindende werkelijkheid is, die tot 
taak heeft om de materiële- met de culturele werkelijkheid te verbinden. 
We zetten de in de vorige paragraaf gevolgde werkwijze voort, maar nu voor de sociale deelbalans.
Terugkijkend naar het overzicht in paragraaf 6.3 komen we tot de volgende indeling:

Bezittingen (debet) Schulden (credit)

5. Vergunningen 
 Grondvergunningen (betaald)
 Gebruiksvergunningen 
      -boekenvoorraad
      -softwarelicentiesvoorraad

* Afschrijving vergunningen
 Grondvergunningen
 Gebruiksvergunningen

6. Debiteuren inzake Diensten & Vergunningen
 Debiteuren verleende diensten
 Huurvorderingen

* Crediteuren inzake Diensten & Vergunningen
 Onkosten-crediteuren
 Huurschulden 

7. Debiteuren inzake Rente
 Rente-debiteuren
 Debiteuren Sociale verzekeringen

* Crediteuren inzake Rente
 Rente-crediteuren
 Crediteuren Sociale verzekeringen

8. Sociale financieringen u/g
 Lening/Krediet/Obligatie u/g 
 Grondhypotheek vorderingen
 Kas/Spaar-/RC-/Banksaldo (+)

* Sociale financieringen o/g
 Lening/Krediet/Obligatie o/g 
 Grondhypotheek schulden
 Kas/Spaar-/RC-/Banksaldo (-)
 Interne sociale reserve (= benodigd 
deel van het Eigen Vermogen)
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Samengevat ziet het grondpatroon van de (verbindende) sociale deelbalans er als volgt uit:

SOCIALE DEELBALANS
Debet Credit

5. Grond(en), concessies, vergunningen u/g Cumulatieve afschrijving grond, concessies, 
etc. 

6. Debiteuren inzake diensten Crediteuren inzake diensten
7. Debiteuren voorziening in levensonderhoud Crediteuren voorziening in levensonderhoud
8. Sociale financieringen u/g

Debetsaldo

Sociale financieringen o/g
(incl. eventuele interne sociale reserves)

Creditsaldo
Totaal sociale deelbalans debet Totaal sociale deelbalans credit 

======== ========

Het debettotaal van ook deze deelbalans moet natuurlijk gelijk zijn aan het credittotaal.
In deze sociale deelbalans worden uitsluitend alle debet- en creditgelden tegen elkaar afgewogen, 
voor zover deze betrekking hebben op de sociale werkelijkheid.
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6.6 Culturele deelbalans

Na de Materiële- en de Sociale deelbalans volgt nu de Culturele deelbalans. Een ook hier vervolgen 
we de werkwijze die we in de vorige twee paragrafen al hebben toegepast. 
Terugkijkend naar het overzicht in paragraaf 6.3 komen we tot de volgende indeling:

Bezittingen (debet) Schulden (credit)

9. Voortbrengselen vd geest 
 Originelen/Prototypen
 Octrooien/Patenten
 Auteursrechten

* Afschrijving op voortbrengs.vd geest 
 Originelen/Prototypen
 Octrooien/Patenten
 Auteursrechten

10. Debiteuren inzake Ontwikkelingswerken 
 Debiteuren ontwikkelde werken
 ‘Winst’-debiteuren (zie par.-5.3.9)

* Crediteuren inzake Ontwikkelingswerkn 
 Onkosten-crediteuren
 ‘Winst’-crediteuren 

11. Debiteuren inzake Dividend
 Dividend-debiteuren
 Te vorderen legaten/schenkingen

* Crediteuren inzake Dividend
 Dividend-crediteuren
 Verschuldigde bijdragen aan
    ontwikkelingsfondsen

12. Ontwikkelingsvermogen u/g
 Aandelen/deelnemingen u/g 
 Financiering persoonsontwikkeling
 Creditsaldo materiële deelbalans
 Creditsaldo sociale deelbalans

* Ontwikkelingsvermogen o/g
 Aandelen/deelnemingen o/g 
 Debettsaldo materiële 
deelbalans
 Debetsaldo sociale deelbalans
 Eigen vermogen (incl. interne
    Ontwikkelingsreserves) 
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Ter afsluiting volgt onderstaand samengevat het grondpatroon van de culturele deelbalans:

CULTURELE DEELBALANS
Debet Credit

9. Voortbrengselen van de geest Cumulatieve afschrijving voortbrengselen van 
de geest

10. Debiteuren inzake ontwikkelingswerken Crediteuren inzake ontwikkelingswerken 
11. Debiteuren inzake schenkingen/dividend Crediteuren inzake schenkingen/dividend
12. Culturele financieringen u/g

Debetsaldo

Culturele financieringen o/g
(incl. eventuele interne culturele reserves)

Creditsaldo
Totaal culturele deelbalans debet Totaal culturele deelbalans credit 

======== ========

In deze culturele deelbalans worden uitsluitend alle debet- en credit gelden tegen elkaar afgewogen, 
voor zover deze betrekking hebben op de culturele werkelijkheid.
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6.7 Balans opnieuw ingericht: een nieuwe grondvorm

Onderstaand brengen we de grondvorm van deze drie deelbalansen in één overzicht bijeen, zodat 
de grondvorm van de gesaneerde totaalbalans in beeld verschijnt. 

MATERIËLE DEELBALANS
Debet Credit

1. Goederen (incl. objecten) Cumulatieve afschrijvingen goederen
2. Debiteuren inzake goederen Crediteuren inzake goederen
3. Debiteuren inzake schadevergoedingen Crediteuren inzake schadevergoedingen
4. Goederenfinancieringen u/g

Debetsaldo

Goederenfinancieringen o/g
(incl. eventuele interne materiële reserves)

Creditsaldo
Totaal materiële deelbalans debet Totaal materiële deelbalans credit 

======== ========

SOCIALE DEELBALANS
Debet Credit

5. Grond(en), concessies, vergunningen u/g Cumulatieve afschrijving grond,
concessies, etc. 

6. Debiteuren inzake diensten Crediteuren inzake diensten
7. Debiteuren voorziening in levensonderhoud Crediteuren voorziening in

Levensonderhoud
8. Sociale financieringen u/g

Debetsaldo

Sociale financieringen o/g
(incl. eventuele interne sociale reserves)

Creditsaldo
Totaal sociale deelbalans debet Totaal sociale deelbalans credit 

======== ========

CULTURELE DEELBALANS
Debet Credit

9. Voortbrengselen v.d. geest Cumulatieve afschrijving voortbrengselen v.d. 
geest

10. Debiteuren inzake ontwikkelingswerken Crediteuren inzake ontwikkelingswerken 
11. Debiteuren inzake schenkingen/dividend Crediteuren inzake schenkingen/dividend
12. Culturele financieringen u/g

Debetsaldo

Culturele financieringen o/g
(incl. eventuele interne culturele reserves)

Creditsaldo
Totaal culturele deelbalans debet Totaal culturele deelbalans credit 

======== ========

De bovenstaande nieuw-ingerichte balans bevat nog geen cijfers. In paragraaf 6.12 volgt bij wijze van 
voorbeeld een ingevulde balans, om aan de hand van dat voorbeeld een nadere uitwerking te 
kunnen geven.  In bijlage 2 vindt u van elke balansrubriek de opbouw naar onderliggende 
grootboekrekeningen. 
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Deze drie deelbalansen vertonen een overeenkomstige grondvorm, elk opgebouwd uit vier 
rubrieken aan de debetzijde en vier overeenkomstige rubrieken aan de creditzijde. Maar ook als je de 
drie deelbalansen over elkaar legt, hebben de tweemaal vier rubrieken onderling kwalitatief ook een 
overeenkomstige verhouding tot elkaar. Dat we dit kunnen constateren heeft vanwege de 
metamorfose-opvatting (paragraaf 4.9.7) ook betekenis voor de organisatiekunde. (zie bijlage 4). 
In de traditionele wijze van verwerken geeft het saldo van de conventionele balans het verschil 
tussen bezittingen en schulden aan, ofwel het eigen vermogen. Het door ons voorgestelde 
model van de balans toont dat per deelbalans: het verschil tussen materiële bezittingen en 
schulden, het verschil tussen sociale bezittingen en schulden, en het verschil tussen culturele 
bezittingen en schulden.

6.7.1 Eigen vermogen en reserves

Wat gangbaar onder eigen vermogen wordt verstaan, blijkt in de nieuwe balansindeling uiteen te 
vallen in 3 componenten, te weten: interne materiële-, sociale- en culturele reserves (inclusief 
culturele financieringen o/g). Dit is analoog aan het gangbare onderscheid in de verzekeringswereld, 
de externe verzekeringsfondsen: schadefondsen, sociale fondsen en culturele fondsen. Op 
mesoniveau functioneren de interne reserves bínnen een organisatie, zoals op macroniveau de 
verzekeringsfondsen functioneren in de samenleving. Met de nieuw ingerichte balans in de hand is 
gemakkelijk in te zien, dat die in interne en externe fondsen in feite complementair zijn en ook als 
zodanig moeten worden gevolgd en gehanteerd. Dat is meteen een leidend principe voor de 
financiële professionals.

Het spreekt voor zich, dat de gehele balans in evenwicht moet zijn: debettotaal = credittotaal. Maar 
in de financieel gezonde situatie is ook elke deelbalans afzonderlijk in evenwicht. Het is dan ook de 
opgave aan elke organisatie er naar te streven dat elke deelbalans in evenwicht komt en blijft. 

Hoe gaat dat in zijn werk? Bij het opmaken van de balans moeten ter vermindering van het eventuele 
credit saldo op de materiële deelbalans -voor zover beschikbaar en toereikend- interne reserves 
worden overgeboekt naar de rubriek ‘Goederenfinancieringen o/g’ aan de credit zijde van de 
materiële deelbalans. Dat gaat ten laste van de beschikbare interne sociale en culturele reserves. 
Daarmee wordt -als er voldoende interne reserves beschikbaar zijn- de materiële deelbalans in 
evenwicht gebracht.
Vervolgens moet als tweede stap een eventueel creditsaldo op de sociale deelbalans worden 
verminderd door -voor zover beschikbaar en toereikend- de resterende interne reserves over te 
boeken naar de rubriek ‘Sociale financiering o/g’ aan de creditzijde van de Sociale deelbalans. 
Daarmee wordt -als er voldoende interne reserves beschikbaar zijn- ook de sociale deelbalans in 
evenwicht gebracht. Dat gaat ten laste van de beschikbare interne culturele reserves. Dan kan uit de 
sociale deelbalans ook worden afgelezen, of er nog andere mogelijkheden zijn om het creditsaldo op 
de sociale deelbalans naar ‘nul’ terug te brengen.
Na afronding van deze overboekingen van reserves kan tot slot uit de culturele deelbalans worden 
afgelezen hoeveel intern vrije culturele reserves beschikbaar zijn. 
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6.7.2 Deelbalans met creditsado?

Als de interne reserves niet toereikend zijn en er dus ná bovenstaande overboeking op de materiële 
deelbalans een creditsaldo zichtbaar blijft, dan is dat bedrag door de organisatie (sociaaleconomisch 
gesproken) ten onrechte ter financiering van materiële bezittingen/vorderingen aangewend. 
Als er ná bovenstaande overboeking op de sociale deelbalans een creditsaldo zichtbaar blijft, dan is 
dat bedrag door de organisatie (sociaaleconomisch gesproken) te veel en dus ten onrechte ter 
financiering van sociale activa aangewend. Het werkingsgebied van de kredietbanken betreft 
uitsluitend deze sociale deelbalans. Wanneer de kredietbanken zich daartoe beperken, komt in de 
samenleving een andere geldverdeling tot stand en zal voor andere financieringsvormen (zoals 
schadefondsen, pensioenfondsen e.d.) aanmerkelijk meer werkingsruimte vrijkomen. Dat deze 
werkwijze specifieke eisen stelt aan het management van financiële risico’s, spreekt voor zich.

We noemen dit sociaaleconomisch ten onrechte omdat we gegronde reden hebben te 
veronderstellen, dat op een geheel andere plek in onze samenleving men -onbewust van de oorzaak- 
tevergeefs probeert aan zo'n bedrag te komen ter financiering van materiële-, sociale- respectievelijk 
culturele activa. 

6.7.3 Balans als financieel saneringsinstrument

Deze gesaneerde drie-geleed ingerichte balans biedt de ondernemer/bedrijfsleiding alsook 
financierings- en bankinstellingen een houvast om per geval sociaaleconomisch verantwoord een 
organisatie in haar financiële ontwikkeling in goede banen te leiden. Voorwaarde is dat de eigen 
organisatie voldoende afstand neemt van ongezonde groeps-egoïstische drijfveren en methoden en 
de verziekte Anglo-Amerikaanse concurrentie-opvatting omvormt tot een menswaardiger associatie-
opvatting. Dat alleen de Anglo-Amerikaanse concurrentie-opvatting zou leiden tot efficiënte 
besteding van de middelen, is een navrante misvatting – autonoom aan zichzelf opgelegde 
bezuinigingen hebben voor een organisatie bijvoorbeeld precies dezelfde uitwerking. 
De door ons voorgestelde handelwijze heeft sanering van de geldverdeling tussen organisaties tot 
gevolg, wat zal bijdragen aan  reductie van werkloosheid. En juist dat gevolg versterkt de 
samenleving, het sociale organisme als geheel, en heeft dus ook – indirect – voordelige gevolgen 
voor de eigen organisatie!  In deze financiële sanering heeft iedere organisatie een eigen uniek 
aandeel. Zij blijft geheel zelf verantwoordelijk voor het anticiperen op en aanpassen aan de 
doorlopend veranderende financiële werkelijkheid. In ondernemingen dragen vooral de financiële 
managers zorg voor die aanpassingen, uiteraard ook ná invoering van deze nieuwe balansinrichting. 
Juist voor hen is dus het voorgaande van belang.
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6.8 Resultatenrekening opnieuw ingericht: een nieuwe grondvorm
Bovenstaand hebben we de grondvorm van de gesaneerde inrichting van de balans afgeleid uit de 
herijking zoals uitgevoerd in paragraaf 5.3. Onderstaand doen we dat nu ook voor de 
resultatenrekening. De (nieuwe) indeling van de resultatenrekening ziet er als volgt uit:

RESULTATENREKENING
Debet/uitgaven Credit/inkomsten

1.
Kapitaallasten
Geleden/betaalde schade, interest, 
afschrijving materiële activa

Kapitaalbaten
Ontvangen schadevergoedingen, interest

2. Betaalde voorzieningen in 
levensonderhoud, rente, sociale premies, 
afschrijving sociale activa

Ontvangen voorziening in levens-
onderhoud, rente

3. Betaalde schenkingen, dividend, 
afschrijving culturele activa

Ontvangen schenkingen, dividend, e.d.

(Debetsaldo) (Creditsaldo) 
Totaal kapitaallasten Totaal kapitaalbaten

======== ========

4.
Personeelslasten
Lonen, salarissen, honoraria 

Personeelsbaten
N.v.t.

Totaal intern verstrekte opdrachten
======== ========

5.
Extern verstrekte opdrachten
Verbruikte goederen, kosten 

Extern geworven opdrachten
Opbrengst verkopen goederen

6. Diensten verleend door derden, onkosten Opbrengst uit (ver)diensten verleend aan 
derden 

7. Ontwikkelingswerk door derden (winsten) Opbrengst ontwikkelingswerk voor derden 
(winsten)

(Debetsaldo) (Creditsaldo) 
Totaal extern verstrekte opdrachten Totaal extern geworven opdrachten 

======== ========
Totaal uitgaven Totaal inkomsten 

======== ========

In paragraaf 6.12  is een ingevuld voorbeeld opgenomen, en daarvan vindt u in bijlage 3 van elke 
resultaatrubriek de onderliggende grootboekrekeningen met daarbij de gebruikte bedragen.
Er staan hier zeven hoofdrubrieken aan de debetzijde en ook aan de creditzijde. Zij staan gepaard 
naast elkaar, omdat zij kwalitatief met elkaar overeenkomen. Deze tweemaal zeven 
hoofdgeldstromen komen voor in elke organisatie van enige omvang.
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We kunnen in deze gesaneerde indeling enkele ‘blokken’ van bijeen behorende rubrieken 
onderscheiden.

 Blok-1: De drie kapitaalgeoriënteerde rubrieken 1 t/m 3 - interest, rente, dividend; 
 Blok-2: De drie rubrieken 5 t/m 7 - kosten, onkosten, winsten. Dit blok omvat alleen de externe 

werkopdrachten;
 Blok-3: De rubrieken 4 t/m 7 omvatten het gehele gebied van de werkopdrachten, zowel de 

interne als de externe. 

Het gaat hier om de herijkte termen: interest, rente, dividend, kosten, onkosten en winsten! Uit de 
herijking en sanering komt naar voren, dat deze oude termen  zeer bruikbare verzamelnamen zijn. 
Door de herijking is de inhoud niet in alle gevallen hetzelfde gebleven. Daarom hier over de 
betreffende inhoud van de herijkte termen nog even in een samenvattend overzicht:

1. Interest = alle vormen van materiële- en kapitaalschade, inclusief risico-opslag en 
toevoeging/onttrekking materiële reserves;

2. Rente = alle vormen van bijdragen aan het voorzien in het levensonderhoud van natuurlijke- en 
rechtspersonen, inclusief risico-opslag en toevoeging/onttrekking sociale reserves;

3. Dividend = alle vormen van uitkeringen van financiële overschotten bedoeld voor 
ontwikkelactiviteiten, inclusief toevoeging/onttrekking culturele reserves;

5. Kosten = alle uitgaven aan verbruiksgoederen / Verkopen = alle inkomsten uit levering van 
verbruiksgoederen;

6. Onkosten = alle uitgaven aan diensten verleend door derden / Verdiensten = alle inkomsten uit 
verleende diensten aan derden;

7. Winsten = alle inkomsten uit c.q. uitgaven aan ontwikkelactiviteiten. 

(Punt 4 is bewust weggelaten, want dat betreft de Personeelslasten).
Aan de hand van het voorgaande kunnen we nu de aanwijzingen van Rudolf Steiner over de 
organiserende rol van de kapitaalwereld nader invullen. Die organiserende werkzaamheid verloopt 
via een financiële delta van organisatie-externe geldschieting, kredietverstrekking en 
objectfinanciering, en vervolgens via (vaak) complexe organisatie-interne investerings-, 
budgetterings- en managementprocessen:
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6.9 Getrouwe weergave (3): meervoudigheid van representaties?

Op grond van de metamorfoseopvatting, waarbij subjectiviteit en objectiviteit samenvallen, kan 
v.w.b. de inrichting van de jaarrekening van meervoudigheid van ‘getrouwe weergave’ geen sprake 
zijn, maar alleen van enkelvoudigheid! Deze conclusie is voor ons verdere betoog een zwaarwegend 
punt, een kernpunt. 

Representaties zoals financiële overzichten en statistieken, samengesteld in de financial accounting, 
worden veelal gebruikt in de sociale context van de eigen organisatie. Dit feit legitimeert niet 
noodzakelijkerwijze dat in de accounting altijd en voor alle financiële overzichten sprake moet zijn 
van meervoudigheid. Op grond van de metamorfose-opvatting kunnen we de meervoudigheid in 
ieder geval uitsluiten voor de inrichting van het stelsel ‘balans en resultatenrekening’. Voor alle 
doelgroepen geldt dat de inrichting van de ‘jaarrekening’ van een organisatie dezelfde moet zijn, wil 
sprake blijven van getrouwe weergave in kwantitatief én kwalitatief opzicht. Immers: zoals iedere 
mens normaliter dezelfde anatomie vertoont, ongeacht de vraag of hij/zij produceert, diensten 
verleent of ontwikkelingswerk verricht, zo geldt dat ook voor organisaties. Het feit dat bij de één 
bepaalde lichaamsdelen en/of lichaamsfuncties beter ontwikkeld zijn dan bij de ander, doet daar 
niets aan af. 



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 230

Natuurlijk gelden voor een overheidshuishouding andere financiële verhoudingen dan voor een 
productie- of handelsonderneming, maar dat zegt meer over de bedragen die op de nieuwe balans 
en resultatenrekening verschijnen, dan over de inrichting van die balans en resultatenrekening.
Uiteraard kan die meervoudigheid wel van toepassing zijn voor andersoortige financiële overzichten, 
maar dat valt buiten de scope van dit boek.

6.10 Geld uit verkeerde bronnen (2)
In paragraaf 3.3.4 hebben we aangegeven dat in de huidige financiële praktijk geld probleemloos uit 
verkeerde bronnen kan worden betrokken. Ook hebben we gesteld, dat dit inzicht met de gangbare 
begrippenkaders moeilijk is aan te tonen, onder andere vanwege de aantoonbare begripsvervaging. 
Aan de hand van enkele metaforen willen we de essentie hiervan illustreren.

De eerste metafoor: de geldcompositie. Wie de kwalitatief verschillende financieringsgebieden 
(materieel, sociaal, cultureel)  met elkaar vermengt, handelt als een kleurenblinde die werkt aan een 
schilderij, maar die helaas, blind voor de verfkleuren, een onooglijk kunstwerk maakt. Blauw, groen 
en rood worden gebruikt alsof het dezelfde kleur betreft. Wie deze verfkleuren vermengt ziet voor 
zijn ogen een afstotelijke grauwe kleur ontstaan. In de gangbare financiële praktijk is men vrijwel 
blind geraakt voor de drie verschillende geldkwaliteiten: materieel (kopen), sociaal (lenen), cultureel 
(schenken). 

De tweede metafoor: de geldwerking. Wie de drie kwalitatief verschillende financieringsgebieden 
verwisselt, handelt als een fytotherapeut of kruidenapotheker die het verschil niet kent tussen de 
medicinale werking van de wortels, de bladeren met stengels en de bloemen of vruchten van 
planten. Aangezien de medische werking van betreffende plantendelen wezenlijk verschilt, laten de 
gevolgen daarvan zich raden. Voor de inzet van geldmiddelen in het sociale organisme is dit voor wat 
betreft de geldwerkingen (materieel, sociaal, cultureel) niet anders.

De derde metafoor: de geldwerelden. Wie de drie kwalitatief verschillende financieringsgebieden 
verwisselt, handelt als iemand die het verschil ontgaat tussen mineralen, planten en dieren. Het 
vraagt weinig fantasie om zich een beeld te vormen van de chaotische werkelijkheid waarin zo’n 
betrokkene zich waant.

De vierde metafoor: de 
geldbesteding. In 1943 wees Maslow208 
op een ‘hiërarchie (piramide) van 
menselijke behoeften’, waarin een 
zeker mate van invulling van lagere 
behoeften voorwaarde is voor het 
invullen van de hogere behoeften van 
laag naar hoog – als volgt: eerst 

208 Abraham Maslow, zie zijn boek ‘A Theory of Human Motivation’ (1943), Psychological Review 50(4): 370-96.
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lichamelijke behoeften (materieel), dan veiligheid en sociale behoeften (sociaal), waardering, en tot 
slot zelfverwerkelijking (cultureel). Kort gezegd: hongerende mensen vullen hun maag niet met 
uitstekend dienstbetoon of mooie idealen, maar uitsluitend met voeding. Zo ook de 
financieringsbehoeften van organisaties: eerst moet de financiering van de materiële deelbalans 
worden ingevuld, daarna die van de sociale deelbalans, en tot slot de financiering van de culturele 
deelbalans. Dit hangt samen met hun respectieve gradatie van reflexiviteit (zie paragraaf 4.5).

Deze set van metaforen belichaamt een ‘verplichtende waarheid’209 voor de inrichting de 
geldhuishouding.

Bij elke deelbalans kan de organisatie waarde c.q. vermogen toevoegen, waarbij dan feitelijk sprake 
is van ‘vermogensontwikkeling’. En dat weerspiegelt per geleding de ontwikkeling van de 
organisatie en geaccumuleerd de ontwikkeling van de samenleving. 

In de geschetste opeenvolging geldt als grondregel voor elke organisatie: in de materiële 
werkelijkheid werkt de de ‘worteling’, ontkieming en groeikracht, in de sociale werkelijkheid werkt 
de levenskracht, en in de culturele werkelijkheid werkt de bloei, vrucht- en kiemvorming210. Vanwege 
dit kwalitatieve onderscheid kan in het gesaneerde model van de balans geen sprake zijn van één 
rubriek ‘eigen vermogen’, maar valt dat in drie kwalitatief verschillende componenten uiteen. 

Uit de inzichten ontwikkeld in dit boek komt naar voren dat het goed mogelijk is om na te gaan in 
hoeverre geldbron en geldbesteding verwijzen naar de zelfde ‘werkelijkheid’ van het sociale 
organisme: materieel, sociaal of cultureel. Dit niettegenstaande hun onderlinge verwevenheid. Drie 
verschillende werkelijkheden die ieder vanuit hun eigen krachtencomplex werkzaam zijn in het 
sociale organisme. Denk bijvoorbeeld aan het gangbare onderscheid tussen schadefondsen, sociale 
fondsen en culturele fondsen. 

Uit het omgaan met de materiële- en sociale werkelijkheid in de samenleving kunnen overschotten 
ontstaan, die in de culturele werkelijkheid dienen te worden aangewend. Het is in deze natuurlijk 
bepaalde volgorde dat reserves in de drie verschillende werkelijkheden mogen worden aangewend. 
Andere volgorden zijn weliswaar technisch mogelijk, maar druisen in tegen het natuurlijke 
opklimmende grondpatroon. Dit indruisen komt binnen het sociale organisme neer op een werken 
tegen de stroom van opbouwende levenskrachten in. Zie ook paragraaf 4.9.6.
Financiering ‘tegen de stroom in’ chaotiseert de geldverdeling en creëert sociaaleconomisch 
onrecht. 

We noemen dit onrecht, omdat op een geheel andere plek in onze samenleving anderen -onbewust 
van de oorzaak- tevergeefs proberen aan zo'n bedrag ter financiering te komen. Beschikbare gelden 
kunnen immers maar op een plek tegelijk worden ingezet. Als de gezonde natuurlijke geldstroom 

209 Wilhelmus Luijpen, zie zijn boek ‘Rechtvaardigheid’, (1975), blz. 4, ISBN 90.271.1105.7.
210 Een kiem is de in het rijpe zaad ingesloten aanleg tot een nieuwe plant. Hier: de ingesloten aanleg tot een nieuwe organisatie.
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wordt verstoord, waardoor her-en-der ongezonde geldconcentraties ontstaan, treedt onder meer 
polarisatie op tussen rijkdom en armoede en is toename van werkloosheid het onvermijdelijke 
gevolg. Het is analoog aan de wereldomspannende waterhuishouding: financieel-economisch gezien 
zitten we immers wereldwijd allemaal aan elkaar vast in een complex wereldomspannend financieel 
‘gesloten systeem’ van lokale banken, nationale banken, wereldbank, muntunies, monetaire unies, 
(groot)bedrijven, overheden, consumenten, etc.. 

6.11 De balans: een drievoudig evenwicht

Om in de complexe processen van ons sociale organisme het financiële evenwicht te kunnen 
bepalen, hebben we het gesaneerde instrument van de financiële balans hard nodig: het bewaren 
van een kwalitatief drievoudig evenwicht. Tegen die achtergrond is het van vitaal belang, dat er in de 
financiële verslaggeving een kwalitatief onderscheid wordt gemaakt tussen de materiële, sociale en 
culturele bezittingen en schulden op de balans. De financiële balans dient inzicht te geven in 
hoeverre wij ons in financieel opzicht evenwichtig verhouden tot de materiële, respectievelijk sociale 
en culturele werkelijkheid.

De financiële evenwichtsoefening heeft een ‘intern-gerichte’ kant en een ‘extern-gerichte’ kant.
De intern-gerichte kant ontstaat door de invloed van de resultatenrekening op de drie 
deelbalansposities; de extern-gerichte kant handelt over de financiering van de drie deelbalansen 
vanuit externe fondsen en over de uitkering aan derden van door onze organisatie zelf 
gegenereerde overschotten (dividend).

De dynamische invloed van de resultatenrekening op de balans is weergegeven in onderstaand 
schematisch overzicht:  
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Dat een objectfinanciering naar de materiële werkelijkheid verwijst, spreekt voor zich: een object is 
een voorwerp en heeft ‘ding’-karakter. Zo spreekt ook de tegenpool daarvan voor zich, dat een 
subjectfinanciering naar de culturele werkelijkheid verwijst,  want alleen (rechts)personen kunnen 
zichzelf ontwikkelen.
In financiële termen betekent dit, dat objectfinancieringen ook daadwerkelijk op objecten betrekking 
moeten hebben, dat relatie- of afspraakfinancieringen ook daadwerkelijk aan een loutere afspraak 
moeten worden verbonden (dus niet aan objecten of subjecten), en dat subject- of 
persoonsfinancieringen ook daadwerkelijk aan (rechts)persoonsontwikkeling moeten worden 
verbonden (dus niet moeten worden verankerd aan objecten of afspraken!). Een organisatie kan en 
mag in het gesaneerde (denk)model geen ‘kredietlijn’ (meer) krijgen om z’n business te ontwikkelen. 
Dat betekent immers een ongewenste vermenging van materiële-, sociale- en culturele financiering. 

Bij objectfinancieringen verschaft de (variabele) marktvraag naar het desbetreffende object de 
(on)zekerheid aan de financier; bij subjectfinanciering verschaft het gefinancierde subject met zijn 
persoonlijke ontwikkelings-wil/-potentie zekerheid aan de financier. Dat een afspraakfinanciering 
naar de sociale werkelijkheid verwijst, is niet zo vanzelfsprekend. Bedenk hierbij, dat men zich bij een 
afspraak met het ’woord’ aan elkaar verbindt; de zekerheid daarbij strekt net zover als beide partijen 
zich aan hun woord, hun afspraak houden. Dit handelt dus niet over garantstellingen, want dat 
betreft niet de afspraakfinanciering zelf en gaat niet gepaard met een balansmutatie – tenzij achteraf 
de garantie moet worden uitgewonnen omdat de gefinancierde zich niet aan zijn/haar afspraak 
heeft gehouden.

De werkelijkheidsgebieden van de materiële objecten, de sociale afspraken, en van de culturele 
(rechts)persoonsontwikkeling zijn fundamenteel verschillend qua ondergrond en qua kenmerken. 
Het is niet om het even op welke zekerheidsgronden de desbetreffende financieringsvormen rusten. 
Zelfs wanneer men zich weinig om de gezondheid van het sociale organisme bekommert, dan nog is 
het herkennen van dit onderscheid en het respecteren daarvan in de financieringspraktijk voor 
ondernemer én financier ook van eigen belang. Immers, wie dit onderscheid niet in aanmerking 
neemt, verwisselt zekerheidsgronden en introduceert daarmee schijnzekerheden. Ook de financier 
kan daarvan het schade lijden.

Evenals de levende natuurrijken heeft ook het sociale organisme een zeer krachtig 
aanpassingsvermogen. Naarmate we in de natuur meer van dat aanpassingsvermogen vergen, zal 
het milieuvraagstuk grotere vormen aannemen en de gezondheid van het aarde-organisme 
verzwakken. Zo zal in het sociale organisme het economische, sociale en culturele vraagstuk steeds 
groter vormen aannemen en de gezondheid van het sociale organisme verzwakken vanwege de 
mankementen in onze opvattingen en begrippen over de financiële werkelijkheid. Dat komt tot 
uitdrukking in onder meer de diepte van de crises en het niveau van werk-, relatie- en zinloosheid. De 
natuur en het sociaal organisme gedragen zich in dit opzicht precies hetzelfde... Daarom is het van 
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levensbelang, dat continu het dynamische evenwicht per deelbalans wordt bewaakt en waar nodig 
tijdig wordt hersteld. Aanpassen is dus geen eenmalige aangelegenheid.

6.12 Een ingevuld voorbeeld

In deze paragraaf geven we bij wijze van voorbeeld een concrete invulling van de gesaneerde 
inrichting van de balans en de resultatenrekening. Het betreft gefingeerde cijfers. De gehanteerde 
cijfers zijn dan ook niet altijd realistisch, maar dat is in dit geval ook niet nodig. In bijlage 2 en 3 vindt u 
van elke balans- en resultatenrubriek de opbouw naar onderliggende grootboekrekeningen inclusief 
de gebruikte cijfers. 
Deze concrete invulling bouwt voort op paragraaf 6.7 en 6.8. Aan de hand van het ingevulde 
voorbeeld kunnen we onze uitwerking verder vervolgen.
 
In dit voorbeeld hanteren we de herijkte termen:

1. Interest = alle vormen van materiële- en kapitaalschade, inclusief risico-opslag en 
toevoeging/onttrekking materiële reserves;

2. Rente = alle vormen van bijdragen aan het voorzien in het levensonderhoud van natuurlijke- en 
rechtspersonen, inclusief risico-opslag en toevoeging/onttrekking sociale reserves;

3. Dividend = alle vormen van uitkeringen van financiële overschotten bedoeld voor culturele- en 
ontwikkelactiviteiten;

4. -
5. Kosten = alle uitgaven aan verbruiksgoederen / Verkopen = alle inkomsten uit levering van 

verbruiksgoederen;
6. Onkosten = alle uitgaven aan diensten verleend door derden / Verdiensten = alle inkomsten uit 

verleende diensten aan derden;
7. Winsten (herijkt !) = alle inkomsten uit c.q. uitgaven aan ontwikkelactiviteiten. 

Vooral de herijkte opvatting van het begrip ‘winst’ voelt in het begin nogal ‘vreemd’ aan!

Op de volgende bladzijde treft u aan het ingevulde voorbeeld van de gesaneerde balansinrichting. 
Per balansrubriek vindt u in bijlage 2 de detaillering van het vermelde bedrag. Die detaillering is 
vooral van belang voor de lezer die zelf in zijn eigen bedrijfspraktijk met deze nieuwe balansinrichting 
aan de slag wil gaan.
In dit ingevulde voorbeeld vindt u nog geen vermelding van een interne reserve per deelbalans. Om 
die (benodigde) reserves te kunnen bepalen moet het totaal van de intern beschikbare reserves 
worden opgesplitst en toegedeeld aan de respectievelijke deelbalans. Dit boekhoudkundige proces 
van opsplitsing is beschreven in paragraaf 6.14.
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Ná het voorbeeld van de gesaneerde balans volgt een concreet ingevuld voorbeeld van de 
gesaneerde resultatenrekening.
In paragraaf 6.14 werken we verder met de genoemde bedragen, uitgaande van de vraag welke 
maatregelen nodig zijn om elke deelbalans meer in financieel evenwicht te brengen. 

6.12.1Rubricering van financiële mutaties

In de dagelijkse boekhoudkundige praktijk stuiten we op een verscheidenheid van facturen, nota’s, 
aktes e.d. Deze verscheidenheid moet op zodanige wijze in de financiële administratie worden 
verwerkt, dat de financiële rapportage (ook) overeenkomstig het gesaneerde model daaruit kan 
worden samengesteld. Daarom staan we hier eerst even stil bij die verscheidenheid en hoe die te 
rubriceren naar de drie financiële werkelijkheden: materieel, sociaal en cultureel. 
Wij kwamen in de praktijk onder meer de volgende financiële boekingen tegen:

Materieel Sociaal Cultureel
Gebouwen Grond/Afkoop erfpacht Goodwill (uitfaseren !)
Brandstoffen Porti Agio/disagio (verdwijnt)
Oogst, vee en veevoeder Reparatie/onderhoud Kortingen
Pandbrieven Deposito’s Octrooirechten
Verpakkingsmaterialen Tijdschriftabonnement Valutakoers voor-/nadelen
Folder materiaal Bezorg-onkosten Artsen nota
Apotheek nota Verpleegnota Adviseurs/consultants nota
Kantoormaterialen Boekhouders nota Accountantadvies nota
Materiaalverbruik Telefoon / vervoer Architecten nota
Statiegeld Uitzendbureau nota Loterij/kansspelen deelname
Financial lease (Ver)huur Giften / donaties
Schade-uitkering Ziektewet uitkeringen Aanmoedigingspremies
Interest nota Rente nota Dividend nota

Accountantscontrole
Toevoeging/onttrekking aan:
Schadereserves Sociale reserves Ontwikkelingsreserves
Voorziening voor apparatuur Vakantiefonds Aandelenkapitaal

Afschrijving van o.a.:
Apparatuur/machines Oninbare leningen Lasten uitgifte van aandelen
Oogstinvesteringen Vergunningen/licenties Lasten onderzoek/ontwikkeling.

Deze lijst is uiteraard niet volledig. Toch biedt het als referentiemateriaal houvast voor de verwerking 
van concrete financiële mutaties in de financiële administratie. Soms is het gericht speurwerk om de 
achterliggende financiële werkelijkheid van een bepaalde financiële mutatie te achterhalen, zoals bij 
derivaten. Het voorgaande in dit boek en ook de bijlage 2 en 3 is hiertoe als leidraad bedoeld.
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6.12.2Een ingevulde driegelede balans
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6.12.3Een ingevulde driegelede Resultatenrekening

 SOCIAALECONOMISCHE JAARREKENING  
 RESULTATENREKENING  
 Debet/uitgaven € Credit/inkomsten €

Kapitaallasten  Kapitaalbaten  
13. Geleden ‘interest’: betaalde 

schade, interest, afschrijving 
materiële activa

    133.500 Ontvangen ‘interest’: 
schadevergoedingen, interest

            -   

14. Betaalde ‘renten’: 
voorzieningen in 
levensonderhoud, rente, 
sociale premies, afschrijving 
sociale activa

    270.000 Ontvangen ‘renten’: voorziening 
in levensonderhoud, rente

           
7.000

   

15. Betaalde ‘dividenden’: 
schenkingen, dividend, 
afschrijving culturele activa

    265.500 Ontvangen ‘dividenden’: 
schenkingen, dividend, e.d.

         
18.000   

(Debetsaldo              -)   (Creditsaldo   644.000) 

Totaal kapitaallasten     669.000 Totaal kapitaalbaten      25.000 

 Personeelslasten *Personeelsbaten  
16. Lonen, salarissen, honoraria  1.150.000 N.v.t. -

Totaal verstrekte interne 
werkopdrachten

 1.150.000 Totaal geworven interne 
werkopdrachten

 

 Externe opdrachten  Externe opdrachten  
17. ‘Kosten’: verbruikte 

(verbruiks)goederen, kosten
    743.500 ‘Verkopen’: opbrengst verkochte 

goederen
1.700.000 

18. ‘Onkosten’: diensten verleend 
door derden

    417.500 ‘Verdiensten’: opbrengst uit 
diensten verleend aan derden

   500.000 

19. ‘In-winsten’: ontwikkelingswerk 
door derden

    145.000 ‘Uit-winsten’: opbrengst uit 
ontwikkelingswerk voor derden

   900.000 

(Debetsaldo 1.794.000) (Creditsaldo -)

Totaal extern verstrekte 
opdrachten

 1.306.000 Totaal extern geworven 
opdrachten 

3.100.000 

 Totaal uitgaven  3.125.000 Totaal inkomsten 3.125.000 
========  ======== 
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6.13 Huidig model versus nieuw model

Ons voorstel is niet om álles te veranderen: we spoelen de goede kapitalistische kinderen uiteraard 
niet met het vervuilde badwater weg. Evenals in het huidige Anglo-Amerikaanse model211 wordt in 
het door ons voorgestelde gesaneerde model gewerkt met een stelsel van baten en lasten, waarbij 
de posten worden toegerekend aan de perioden waarop ze betrekking hebben. Voorts is ‘going 
concern’ in beide gevallen het uitgangspunt. In beide modellen moeten debet en credit met elkaar in 
evenwicht blijven en wordt dus de vertrouwde methode van het ‘dubbel boekhouden’ toegepast. 
Voorts blijven technieken zoals kostenverdeling, business cases, tarifering onverkort van toepassing, 
zij het met benodigde inhoudelijke en intentionele aanpassing. 

In de huidige inrichting van de jaarrekening wordt een aantal (sub)doelen gecombineerd, wat ons 
inziens leidt tot ongewenste en vermijdbare vermenging en inconsistenties. We geven een 
voorbeeld: de huidige indeling aan de debetzijde van de balans in Vaste Activa, Vlottende Activa en 
Liquide Middelen. Daarop is heel wat af te dingen. Waarom Liquide Middelen i.p.v. Liquide Activa? En 
in paragraaf 3.8.6 zagen we al, dat de aggregatie-indeling niet consequent wordt gehanteerd:

 een grondstof, die á-la-seconde kan worden doorverkocht (olie bijvoorbeeld) is praktisch 
gesproken in te delen bij de Liquide middelen. Gangbaar wordt die ingedeeld bij de Vlottende 
middelen;

 een opstal, dat zeer gewild is, behoort feitelijk tot of de Liquide middelen. Een opstal dat 
normaliter binnen enkele maanden kan worden verkocht behoort feitelijk tot de Vlottende 
middelen. En een opstal dat incourant is, behoort feitelijk tot de Vaste middelen, want je komt er 
niet van af – je zit er gewoon aan vast. Of de onderneming wel/niet van het opstal af wil, is voor 
de liquiditeitsvraag eigenlijk niet relevant;

 zelfs bij valuta kunnen we, naast de (her)waardering tegen de valutakoers, onderscheiden 
tussen zeer courante (= liquide) en zeer incourante (= vlottende) valuta.

Daarbij geldt bovendien als regel: hoe lager de vraagprijs des te sneller de verkoop tot stand komt. 
Voor de balans betekent dit: hoe lager een actief op de balans is gewaardeerd, des hoger de 
liquiditeitsgraad van het actief. In dit verband is opvallend, dat men in specifieke situaties dit inzicht 
al jaren toepast, namelijk bij het opstellen van een balans tegen liquidatiewaarde. Dan worden alle 
activa gewaardeerd tegen liquidatiewaarde. Goed beschouwd dient elke rubriek -bij een gegeven 
waardeniveau- te worden onverdeeld naar: Vast-Vlottend-Liquide. Dat is echter, zeker bij 
jaarrekeningen, geen algemeen gepraktiseerd inzicht.

211 Ook wel aangeduid met: Angel-Saksische model.
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In het door ons gesaneerde model worden bij de inrichting van de jaarrekening geen verschillende 
rapportdoelen gecombineerd. Dergelijke combinaties zijn in het huidige digitale tijdperk met 
doorwrochte financiële pakketten in het geheel onnodig en dus vermijdbaar. Zo dient de gesaneerde 
balansinrichting geen inzicht te geven in de mate van liquiditeit. Dat behoort in een apart financieel 
overzicht zichtbaar te worden gemaakt. Zo ook het berekenen van het zogenoemde werkkapitaal. 

De balans volgens ons gesaneerde model heeft tot doel antwoord te geven op de vraag in hoeverre:
1. de materiële deelbalans in evenwicht is, dan wel corrigerende financiële maatregelen behoeft;
2. de sociale deelbalans in evenwicht is, dan wel corrigerende financiële maatregelen behoeft;
3. de culturele deelbalans voldoende interne reserves toont, om a) de eigen materiële- en sociale 

deelbalans in evenwicht te brengen en te houden, b) dividend uit te keren, c) aandeel te nemen 
in schenkingen aan andere organisaties. Dan wel bij een tekort d) schenkingen te verwerven in 
de vorm van aandelenuitgifte of anderszins ter versterking van het eigen vermogen.

Op die manier wordt bewaakt of de onderneming bijdraagt aan een gezonde geldverdeling in het 
sociale organisme, of daarentegen die gezondheid verzwakt. En in dat laatste geval, welke 
corrigerende maatregelen moeten worden genomen.

Daartoe moet men zich bij elke balanspost in het gesaneerde model zorgvuldig afvragen, naar welke 
werkelijkheid de desbetreffende post verwijst: materieel, sociaal of cultureel. Dat is in de beginfase 
onwennig en vraagt enige training. Zo moet een herwaarderingsreserve u.h.v. opstallen worden 
geplaatst op de materiële deelbalans, en u.h.v. grond op de sociale deelbalans. Eenzelfde redenering 
geldt voor de verschillende voorzieningen die een organisatie heeft getroffen. In sommige gevallen 
is de toedeling naar ‘materieel, sociaal of cultureel’ ronduit lastig – denk aan bijvoorbeeld de 
derivaten. Maar dat is bij derivaten niet uniek voor het gesaneerde model, want dat geldt ook voor 
het huidige Anglo-Amerikaanse model. 

In het huidige model wordt de voorziening incourante voorraad als een waarde-correctie in 
mindering gebracht op het desbetreffende actief. Zo ook de voorziening dubieuze vorderingen en 
verliezen op langlopende projecten in opdracht van derden. Dit in tegenstelling tot de voorzieningen 
aan de creditzijde waarbij de voorzieningen het karakter hebben van (voorwaardelijke) 
verplichtingen, zoals voorzieningen in verband met pensioenen, garanties, belastingen. In het 
gesaneerde model wordt hier bij voorkeur consequent mee omgegaan, waarbij afwaardering niet op 
het betreffende actief in mindering wordt gebracht, maar dat die herwaarderingen ook in de vorm 
van voorzieningen zichtbaar wordt gemaakt op de resp. deelbalans.

In het huidige model  is aan de creditzijde van de balans voor het Eigen Vermogen een aparte 
hoofdrubriek ingeruimd, zie het onderstaande overzicht. Dat voert terug op de bedrijfs-egoïstische 
benadering van het Anglo-Amerikaanse (denk)model. Die benadering van het Eigen Vermogen is ons 
inziens misleidend en corrumpeert door de mondiale toepassing de geldverdeling in de samenleving. 
Hoe ‘eigen’ is dan het Eigen Vermogen? In het gesaneerde model is er niet slechts één hoofdrubriek 
Eigen Vermogen, want dat ‘eigen vermogen’ werkt binnen de samenleving in drie verschillende 
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werkelijkheden: materieel, sociaal en cultureel. Het ‘eigen vermogen’ van een organisatie moet 
vanuit sociaaleconomisch oogpunt worden gedifferentieerd naar deze drie gebieden: de materiële-, 
sociale- en culturele deelbalans.  Zie de paragraaf 6.7.1 en vooral ook de vierde metafoor in paragraaf 
6.10.

Op de huidige balans komt ‘afschrijving op materiële activa’ niet voor, het wordt aan het oog 
onttrokken. In het nieuwe gesaneerde model wordt dat wel zichtbaar gemaakt. Transparantie is ook 
op dit onderdeel van belang.

Het hier gepresenteerde gesaneerde model van de balans en resultatenrekening dient op elk niveau 
van de organisatie consequent te worden toegepast. Ook een groepsmaatschappij is een 
zelfstandige organisatie, niettegenstaande dat die deel uitmaakt van een groep organisaties. En een 
deelneming in een andere organisatie betekent niet meer, dan dat de ene organisatie aandeel (= 
schenking) heeft in het vermogen van een andere organisatie, wat de zelfstandigheid van beide 
organisaties niet aantast. Zie paragraaf 5.3.6.
Door de consequente toepassing op het niveau van de zelfstandige organisatie, is consolidatie 
weinig anders dan in de huidige situatie – vermoedelijk zelfs iets eenvoudiger, omdat een aantal 
mankementen (combinerende, corrumperende en verhullende facetten) van het Anglo-
Amerikaanse model geen deel uitmaken van het Europese model.

In het onderstaande overzicht is212 een vergelijking gemaakt tussen het bestaande en het door ons 
voorgestelde balansmodel:

212 Met dank aan Tom van der Kroef
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En dan volgt nu eenzelfde vergelijking, maar dan tussen de conventionele resultatenrekening en onze 
nieuwe Europese resultatenrekening.

Er is in de huidige situatie keuze uit een aantal wettelijk voorgeschreven modellen. Daarom hebben 
wij  ook een modelkeuze moeten maken. We hebben een wat uitgebreide modelvariant gekozen – 
omwille van de illustratiewaarde, te weten: de winst- en verliesrekening volgens het wettelijke model 
G.

De vergelijking treft u aan in het overzicht213 op de volgende pagina.
.

213 Met dank aan Tom van der Kroef!
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6.14 Maatregelen voor balanssanering

Deze paragraaf beschrijft het sluitstuk van het drievoudig financiële balanceren. Aan de hand van 
het voorbeeld uit de vorige paragraaf, kunnen we nu nagaan wat die onderneming kan doen om -
niet vanuit bedrijfseconomisch standpunt maar nu vanuit sociaaleconomisch standpunt- de 
onevenwichtigheid in de financiering te reduceren of weg te nemen. We gaan daarbij als volgt te 
werk (het gaat om het voorbeeld, niet om de gebruikte getallen).

De totaal beschikbare reserve wordt daarbij boekhoudkundig opgesplitst: eerst de materiële 
reservering op de materiële deelbalans en daarna de sociale reservering op de sociale deelbalans. Dit 
is een wetmatige c.q. natuurlijke en voor ons dus verplichte volgorde, zoals we hebben beschreven 
in paragraaf 6.10 (dit is in overeenstemming met de daar beschreven opeenvolgende ‘lagen’ -
bottom up- in de piramide van Maslow214).

De materiële deelbalans wordt in evenwicht gebracht, door het saldo op die deelbalans tot nihil 
terug te brengen door middel van een overboeking vanuit de totaal beschikbare interne reserves 
(voorheen de ‘algemene reserves’) naar de rubriek ‘interne materiële reserve’ op de materiële 
deelbalans.
Deze werkwijze wordt vervolgens herhaald voor de sociale deelbalans. 

De onevenwichtigheden in de drie deelbalansen kunnen bijvoorbeeld als volgt worden weggewerkt:

 het debetsaldo € 245.000 op de Culturele deelbalans als Interne Schadevoorziening op te voeren 
op de Materiële deelbalans ten laste van de rekeningen a) ’Resultaat dit boekjaar’ voor € 
230.000 en b) ’Algemene reserve’ voor € 15.000;

 een expliciete voorraadfinanciering aan te gaan voor de resterende € 443.500, die als 
‘Objectfinanciering o/g’ op de Materiële deelbalans verschijnt;

 met de beschikbaar komende gelden uit de voorraadfinanciering vervolgens een aantal 
schulden op de Sociale deelbalans af te lossen. Bijvoorbeeld:

 103.500 Onkosten crediteuren
   35.000 Sociale lasten Bedrijfsvereniging
   85.000 Onderhandse lening
   10.000 Borgsom o/g
 210.000 Banksaldi euro

214 Abraham Maslow, zie ‘A Theory of Human Motivation’ (1943), Psychological Review 50(4): 370-96.
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Dit betreft dus niet louter een boekhoudkundige evenwichtscorrectie, maar heeft ook externe 
financiële werking – zoals in dit voorbeeld het aantrekken van € 443.500 ‘Objectfinanciering o/g’ en 
het aflossen van schulden op de sociale deelbalans. Dit aantrekken zou redelijk soepel kunnen 
plaatsvinden vanaf een rekeningcourant met een objectfinancieringsmaatschappij.
Zou onze voorbeeldonderneming over toereikende culturele reserves beschikken, dan zou met een 
boekhoudkundige evenwichtscorrectie kunnen worden volstaan voor wat betreft het 
bewerkstelligen van het evenwicht op de materiële- en sociale deelbalans. Op de culturele 
deelbalans zou vervolgens duidelijk worden, hoeveel culturele reserve vrij resteert om als dividend 
te worden uitgekeerd of als ‘Aandelen o/g’ deel te nemen in schenkingen aan andere organisaties.

Die financieringsmaatregelen leiden ertoe (indien op of voor de balansdatum genomen) dat alle 
deelbalansen weer meer in evenwicht komen. Onze voorbeeldonderneming draagt dan zelfstandig 
bij aan het saneren van ons sociale organisme. Ook de financier doet dat wanneer hij daaraan actief 
meewerkt. Binnen de onderneming zal daarvan geen directe invloed merkbaar zijn; dit geldt 
uiteraard niet voor financieringsinstellingen.We kunnen onze voorbeeldondernemer ter financiering 
van de voorraden onder andere naar schadefondsen verwijzen, want schadefondsen zijn expliciet 
actief in de materiële werkelijkheid. Zie ook paragrafen 5.3.18 en 6.7.3.
Geaccumuleerd hebben deze ingrepen ingrijpend sanerende gevolgen voor de huidige 
vermogensverdeling, vooral in de bancaire- en fondsenwereld, en daarmee voor de geldverdeling in 
de hele samenleving. Dat vereist dan ook geleidelijkheid om financiële ongelukken te voorkomen.

6.15 Waarom is dit gesaneerde model heilzaam?
Als verziekte ideeën en opvattingen worden gestandaardiseerd en in wetten verankerd, dan wordt 
de ‘ziekte’ zelf tot wettelijke standaard verheven. Dat is helaas wat zich over langere tijd heeft 
voltrokken met de opkomst en vestiging van het westerse kapitalisme. Steiner zegt daarover in 1919: 
“Men heeft geleerd over het kapitalisme na te denken in een tijd, waarin het kapitalisme het sociale 
organisme heeft verziekt.” (215) Het onevenwichtige verloop van de economie toont overtuigend aan 
dat hij gelijk heeft: ons sociaal organisme is regelmatig ‘ziek’, soms zwaar ziek. Steiner wijst op een 
belangrijke oorzaak daarvan: “Men moet gaan inzien, dat die ziekte haar oorsprong vindt in het 
opzuigen van in kapitaal werkzame krachten door de kringloop van het economisch leven.” Vroeger 
gebeurde dat slechts op lokale schaal, hooguit op regionale schaal, maar in de moderne tijd is dat 
opgetild naar het mondiale niveau van de ‘global economy’: deze ziekte accumuleert én globaliseert!
Een tweede belangrijke oorzaak is volgens Steiner: “Het sociale organisme lijdt aan de onmacht van 
het geestesleven. En die ziekte verergert door de onwil om het bestaan van het geestesleven te 
erkennen”.216 Die ziekte is door ideologische dogmatiek, met name in de wetenschappelijke wereld, 
de afgelopen 100 jaar eerder verslechterd dan afgenomen. In weerwil van deze dogmatiek is in ons 
gerenoveerd instrumentarium voor het culturele- of geestesleven in de financiële werkelijheid 
expliciet een eigen plaats ingeruimd.

215 Zie Gesamtausgabe 23 blz. 100.
216 Zie Gesamtausgabe 23 blz.50.
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Het in dit boek gepresenteerde nieuwe model moet aan de praktijk worden getoetst, zoals elk 
nieuw model.  Er is echter alle reden om voor het sociale organisme, onze samenleving, een 
heilzame werking te verwachten van dit gesaneerde model. Het nieuwe model van de balans en de 
resultatenrekening is gebaseerd op een drietal in hoofdstuk 4 geëxpliciteerde uitgangspunten: 
1. Een organisatie is als inter-menselijk organisme een (onbewuste) metamorfose van het intra-

menselijk organisme (zie ook bijlage 4);
2. Er zijn -geheel  in overeenstemming met het voorbeeld van ons eigen menselijk lichaam217- in het 

sociale organisme drie werkelijkheidsgebieden die fundamenteel van elkaar verschillen: 
materieel, sociaal en cultureel. Die worden daarom door middel van ons gesaneerde 
instrumentarium financieel goed uit elkaar gehouden;

3. De gesaneerde inrichting van de balans plus resultatenrekening is -na herijking van gangbare 
financiële termen- direct afgeleid uit onze eigen levende taal, ons collectief erfgoed. Dat is om 
die reden een levensvriendelijke of levenseigen inrichting.

De onaangetaste inrichting van ons eigen intra-menselijk organisme, ons eigen lichaam, staat garant 
voor een gezond en vitaal leven. Toepassing van het metamorfosebeginsel op het 
inrichtingsvraagstuk van onze samenleving resp. organisaties biedt ons diezelfde garantie, maar dan 
voor het inter-menselijk organisme. Dat vereist dan wel de ‘doorvertaling’ daarvan naar de nieuwe 
inrichting van de balans en resultatenrekening, dit is de gesaneerde versie die we in dit hoofdstuk 
hebben uitgewerkt.

Maar er is nog een andere reden. Wat gebeurt er als we doorgaan op de nu nog gangbare weg? We 
laten hierover de grondlegger van de driegeleding, Rudolf Steiner, aan ’t woord. “U ziet daarin 
echter meteen, hoe men moet aanvoelen, dat het balspel, dat Ahriman (Mammon, de godsgeest van 
het duister, kwaad en ellende) met de mensen speelt, het juiste eruit moet ontwikkelen. En de ernst 
van dit juiste zal men alleen voelen, als men de gang over de drempel (naar de geestwereld) in de vijfde 
na-Atlantische periode in ogenschouw neemt en weet, dat, omdat de hele mensheid in het sociale 
organisme leeft, een driegeleding van het sociale organisme moet intreden, evenzeer als bij de 
individuele mens een driegeleding van zijn zielenleven (denken-voelen-willen) moet intreden bij de 
overgang over de drempel (naar de geestwereld).” (218) We staan daar volgens Steiner voor een 
belangrijke morele en apocalyptische keuze: “Óf evolutie, óf revolutie –, u heeft de keuze, óf dat nu te 
doen uit inzicht, óf u zult revoluties en rampen beleven.” (219) Kortom: nu écht leren en ten halve 
keren, óf ten hele dwalen met een reeks crises.
“Het snelste moet het zelfstandig worden van het geestesleven voortgang boeken, want dat moet, als 
de mensheid niet een groter onheil tegemoet will gaan, aan het eind van de vijde na-Atlantische 
(ontwikkelings)periode zelfstandig zijn.” (220) “In veel opzichten is de hele levensgang van de 

217 Drie stelsels in ons eigen lichaam: zenuw-zintuig stelsel, rithmische stelsel ademhaling/bloedsomloop, ledematen/stofwisseling 
stelsel.
218 Zie Gesamtausgabe 190 blz. 161.
219 Zie Gesamtausgabe 329 blz.51.
220 Zie Gesamtausgabe 190 blz. 54.
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mensheidsontwikkeling gelijkend op de levensgang van de individuele mens. Alleen zijn de dingen 
verschoven. Wat de mens doormaakt, als hij bewust de drempel naar geestwereld overgaat en daar tot 
schouwen komt, dat moet de hele mensheid in de vijde na-Atlantische ontwikkelingsperiode onbewust 
doormaken. Daarin heeft zij geen keuze, ze maakt dat onbewust door. Niet de enkele mens, maar de 
enkele mens mét de mensheid. Wat betekent dat? Wat in de mens in het denken, voelen en willen 
samenwerkt, dat neemt in de toekomst een gescheiden karakter aan, maakt zich op verschillende 
velden geldend. De mensheid maakt die drempelovergang zó door, dat de gebieden van het denken, 
voelen en willen uit elkaar gaan. Dat echter legt ons de verplichting op, om het uiterlijke leven zo vorm 
te geven, dat de mens deze omschakeling van zijn innerlijk ook in het uiterlijke leven kan doormaken. De 
vereiste driegeleding hangt samen met het geheim van de mensheidswording in dit tijdperk.“ (221)Stein
er schetst hiermee een inspirerend vergezicht, dat de huidige economische crisis in een veel breder 
ontwikkelingskader plaatst. De financiële spiegel hebben we nodig om individueel en collectief te 
leren, maar dan mag die spiegel onze blik op de financiële werkelijkheid niet vervormen en moet dus 
een driegelede inrichting hebben.
“De mensen ‘verdelen‘ zich innerlijk op een andere wijze in een driegelede mens, dan dat vroeger het 
geval was. Dit gadeslaan van de mens bij de gang over een zekere drempel (naar de geestwereld) leert, 
dat de driegeleding van het sociale organisme uit de geestelijke ondergronden van het bestaan wordt 
gedicteerd. Als we in de toekomst een beeld van ons in de buitenwereld willen vinden, zodat we 
daarmee (met ons innerlijke leven) een goede ‘fit‘ hebben, dan móéten we de driegeleding in het 
sociale organisme hebben.” (222) „Zoals de bewuste mens moet begrijpen dat zijn denken, voelen en 
willen zich op een bepaalde wijze scheiden en hij deze in hogere zin (geestelijk) bijeen moet houden, zo 
moet de nieuwe mensheid begrijpelijk worden gemaakt, dat het geestesleven, het rechts- of staatsleven 
en het economisch leven van elkaar moeten scheiden en een hogere band moet worden gecreëerd voor 
het bijeenhouden, dat voorheen de staat was.“ (223) Het huidige kapitalisme vormt een belangrijke 
hindernis om deze noodzakelijke stap in de maatschappelijke ontwikkeling gezamenlijk te maken! 
Dat onderstreept de urgentie en noodzaak om ons sociaal organisme van het Anglo-Amerikaanse 
kapitalisme te bevrijden. In dit boek geven we concreet met een voorbeeld aan hoe die bevrijding 
eruit kan zien.

221 Zie Gesamtausgabe 193 blz. 118.
222 Zie Gesamtausgabe 192 blz. 60.
223 Zie Gesamtausgabe 202 blz 257.
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7. SANERING-2: HOE VERDER?

In dit hoofdstuk werpen we een blik voorwaarts naar te verwachten gevolgen en implementatie-
aspecten van het gesaneerde instrumentarium. Ook doen we suggesties voor verder onderzoek en 
attenderen we op enkele pioniers die enige ervaring hebben met de driegele samenleving. We 
sluiten het hoofdstuk af met een oproep, vooral aan ideëel gedreven succesvolle ondernemers. 

We vermijden negatieve mensbeelden, scepsis, en premature afwijzing vanwege vermeende 
onmogelijkheden.  Dat doen we niet naïef. Maar zonder krachtig ‘geloof’ geen nieuwe 
perspectieven, geen nieuwe toekomst. Daarom hanteren we bewust een positief mensbeeld en 
zoeken we naar oplossingen en mogelijkheden.

De huidige -historisch bepaalde- economische en financiële praktijk rust voor een belangrijk deel op 
vele ingesleten gewoonten, ingeburgerde systemen en technieken. De ervaring leert dat het 
veranderen daarvan moeilijk is. Systemen aanpassen is lastig, risicovol en kostenintensief. Eenmaal 
ingesleten gewoonten zijn taai en weerbarstig. Hoe meer men zich met het gangbare heeft 
vereenzelvigd en dit in het eigen gewoonteleven heeft opgenomen, des te meer moeite zal men 
hebben om daarvan los te komen. Het is een ervaringsfeit dat verkeerde gewoonten op termijn een 
ziekmakende uitwerking hebben. Zoals stoppen met teveel eten of stoppen met roken. Veranderen 
van een ziekmakende (soms dodelijke) gewoonte is echter een noodzakelijke voorwaarde voor 
verbetering of herstel. In dit geval gaat het niet om ons eigen lichaam, maar om ons collectieve 
sociale organisme. Het loskomen van het huidige ongezonde kapitalisme inclusief het complex van 
verziekte opvattingen en praktijken in de financiële wereld. Dit boek zoekt het herstelproces in de 
sanering van opvattingen en praktijken onder meer door:
 Herijking van het economische en financiële begrippenkader;
 Sanering van de indeling van de balans en resultatenrekening;
 Invoering van het drievoudige financieel uitbalanceren met behulp van de driegelede balans;
 En als gevolg daarvan de herverdeling van a) de vermogensverdeling en b) de 

inkomensverdeling;
 Aanpassing van de context: organisatorische inrichting plus wet- en regelgeving;
 Verzelfstandiging van de culturele geleding van het sociale organisme.
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De hier ontwikkelde werkwijze is van toepassing op elke organisatie. In het licht van de 
driegelede samenleving is er geen enkele reden, waarom er enige organisatie buiten de 
(oer)wetten van de geldhuishouding geplaatst zou moeten worden. Op grond van het 
metamorfose-principe kan in dit kader geen enkele organisatie zich beroepen op uniciteit, ook de 
overheid niet. De deelname in het sociaaleconomische verkeer als zodanig is bepalend, niet de 
aard van die deelname. Zie ook bijlage 4. Branche-specifieke overzichten, zoals die ook nu 
worden gebruikt, houden natuurlijk wel rekening met het bedrijfstype, de branche, de omvang 
e.d. En die blijven dan ook gewoon gehandhaafd, wellicht met enige aanpassing.

In het vorige hoofdstuk hebben we een inrichting voor de balans en resultatenrekening gevonden, 
die –uitgaande van het driegeledingsprincipe- impliciet in onze taal aanwezig is. Op grond van de 
uitgangspunten en de gehanteerde onderzoeksmethode mag van deze nieuwe inrichting 
verbetering worden verwacht. Verbetering, omdat zij de mogelijkheid biedt om financieel-
economische onevenwichtigheden in het sociale organisme op het niveau van individuele 
organisaties op te sporen en te saneren. Daarmee belooft dit gesaneerde instrumentarium een 
goede remedie te zijn tegen huidige mankementen en zorgpunten zoals die in hoofdstuk 3 naar 
voren kwamen. 

Samenvatting
Omarmen van onze voorstellen brengt vele veranderingen teweeg. Dat kan ook niet anders bij een 
fundamentele aanpak. We doen eerst twee oproepen tot concrete veranderingen: 1) invoering van 
de ‘universele rechten van de rechtspersoon’ en 2) wijziging van de  inkomstenbelasting door 
schenkingen aan gesubsidieerde organisaties aftrekbaar te maken van de inkomstenbelasting zelf. 
Dit in plaats van de huidige aftrekbaarheid van het inkomen vóór belastingbepaling.
Daarna belichten we eerst veranderingen inzake het politieke bedrijf. De politieke arena dient niet 
langer te streven naar monopolisering van de eigen ideologie, maar naar harmonische afstemming 
tussen respectievelijk: 
1. het vrijheidsbeginsel (liberalisme) in het ontwikkelings- of culturele leven, 
2. het gelijkwaardigheidsbeginsel (socialisme) in het relationele- of rechtsleven, en 
3. het broederlijkheidsbeginsel (communisme) in het materiële- of economische leven. 
Politici komen (nationaal en internationaal) voor een lastige opgave te staan. De complexe wet- en 
regelgeving met betrekking tot de financiële wereld moet aangepast, inclusief die met betrekking 
tot de accountancy, belastingen en subsidies. Een lange moeizame weg ligt dus voor ons.

Voorts wijzen we op het belang van scheiding van rollen: vermogensverschaffer, ondernemer, 
bedrijfsleiding, medewerker. Dat hangt samen met twee ingrijpende  saneringen die moeten 
worden doorgevoerd. De opvatting dat aandeelhouders eigenaar van een onderneming zijn, is 
(wederom) ontmaskerd als vals en moet worden omgevormd: ‘aandelen nemen’ komt in feite neer 
op deelnemen in een schenking. Daaruit vloeit een schokkende maar ook bevrijdende sanering 
voort, met grote gevolgen voor de geldverdeling, de beleggerswereld en de culturele geleding van 
de samenleving inclusief het onderwijs. De rol van de aandelenbeurs verdwijnt. Een tweede sanering 
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betreft de valse juridische opvatting dat grondoppervlak privaat eigendom zou kunnen zijn. Dat 
heeft grote gevolgen voor de hypotheekwereld, de sociale voorzieningen, de landbouw(subsidies) 
en de grootgrondbezitters. Bij invoering van de driegelede balans vervalt de gangbare balansrubriek 
‘Algemene Reserve’, want die wordt opgedeeld in een materiële reserve op de materiële deelbalans, 
een sociale reserve op de sociale deelbalans en een culturele reserve op de culturele deelbalans. We 
geven in dit hoofdstuk een eerste ‘ruwe houtkoolschets’ van veranderingen in de geldstromen en 
van organisatorische en juridische veranderingen.

We wezen bij Ricardo al op de grote betekenis voor de theorie(om)vorming van het maken van 
juiste onderscheidingen in onze begrippenwereld. Dat geldt ook voor ontwikkeling van 
economische theorieën. In dit boek hebben we vastgesteld dat bestaande financiële termen 
moeten worden herijkt. En die herijking hebben we uitgevoerd in hoofdstuk 5. Dat houdt in, dat ook 
de bestaande theorieën die met de betreffende begrippen werken overeenkomstig moeten worden 
herzien. We doen een aantal suggesties. We merken op dat er een belangwekkende opgave ligt 
voor genees- en organisatiekundigen om zich wederzijds door elkaars wetenschap te laten 
inspireren en structureel hun onderzoeksresultaten uit te wisselen. Er ontstaat een uiterst boeiend 
ontwikkelingsgebied: de ontwikkeling van een organisatieleer en een organisatie-ziekteleer, 
uitgaand van de opvatting dat een organisatie als intermenselijk organisme een metamorfose is van 
het intra-menselijk organisme. Mits beide wetenschappen zijn / worden gebaseerd op hetzelfde 
uitgangspunt: het driegeledingsprincipe.  

Tot slot doen we een appèl aan ondernemers om het initiatief te nemen en niet te wachten op de 
overheid, de financiële instellingen of de wetenschap. We bepleiten om te beginnen bij de eigen 
onderneming. En parallel daaraan te starten met een onderlinge ‘inhouse bank’, kredietunie of 
‘ondernemersbank’ én daarnaast (bijvoorbeeld door fusies en overnames) een ‘aandelenunie’ of 
‘vermogensunie’. En vooral ook afstand te houden van de huidige bancaire wereld en wetgever, 
zodat er ruimte ontstaat en blijft voor het oefenen met de driegelede samenleving, het uitvoeren 
van onderzoek, het opdoen van praktijkervaring en het vinden van werkbare samenwerkings-
vormen en overgangsregelingen. We attenderen daarbij op enkele pioniers, om de eerste valkuilen 
te vermijden en om de onvermijdelijke sceptici en negativisten te kunnen weerstaan.

7.1 Twee urgente oproepen
We beginnen met twee urgente oproepen aan iedereen die dit leest en het belang ervan inziet.

7.1.1 Uinversele rechten van de rechtspersoon

Het is van groot belang dat met urgentie wordt toegewerkt naar een manifest ‘universele rechten 
van de rechtspersoon’. Naar het voorbeeld van de ‘universele rechten van de mens’, de natuurlijke 
persoon. De handel in rechtspersoonlijke goepswezens, de intermenselijke slaven, móét stoppen! 
Door het universele recht komt de rechtspersoon geheel op zichzelf te staan. Als immaterieel 
(groeps)wezen wordt zij slechts vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon, maar is verder 
onafhankelijk en rechtsbekwaam, heeft een eigen vermogen en een eigen naam, eigen 
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aansprakelijkheid en eigen ‘lichaam’ in de vorm van haar eigen organisatie. Haar eigen vermogen 
behoort uitsluitend toe aan de rechtspersoon zelf, niet (ook) aan private personen of publieke 
instellingen. De natuurlijke vertegenwoordiger zoals een bestuurder of directeur vertegenwoordigt 
de rechtspersoon, niet zichzelf!
Zoals mensenhandel is verboden, zo moet ook de private- en publieke handel in BV’s, NV’s, en 
andere rechtsvormen internationaal én grondwettelijk worden verboden. 
Met dit pleidooi sluiten we aan bij paragraaf 5.3.6.

Daarmee verdwijnt de gehele handel in aandelen, de ongezonde aanwas van privaat vermogen (zie 
Pikkety), het ongezonde winstbejag, en ook de huidige ongezonde wijze van dividendbestemming. 
Dat gaat overigens om zeer hoge bedragen: in 2014 werd224 wereldwijd € 1.022 miljard aan dividend 
uitgekeerd! De behoefte van beleggers aan winstmaximalisatie en van bestuurders aan 
winst(cijfer)manipulatie zal aanzienlijk reduceren. En de kille knechtende rendementseisen die aan 
beursgenoteerde bedrijven worden opgelegd, kunnen worden aangepast aan de economische 
realiteit inclusief de belangen van arbeiders en consumenten.

De functie van de effectenbeurs (bepalen aan-/verkoopprijs, verhandelen, bemiddelen) vervalt voor 
wat betreft de aandelenhandel. In Bijbelse termen: de aandelenhandel wordt, samen met de 
geldwolven, de tempel van onze samenleving uitgedreven225. Dat komt voort uit de ontmaskering 
van de eigendomsillusie: aandelenbezit maakt de aandeelhouder niet langer ‘eigenaar’ van een 
onderneming. En als gevolg daarvan moet de waarde van het aandeel worden ontkoppeld van de 
waarde van de onderneming. Waarbij het aandeel als schenking in de financiële verantwoording 
gewoon overal haar oorspronkelijke waarde behoudt: de nominale waarde (voor alle partijen blijft 
de koers = 100). Daardoor beweegt de marktwaarde van het aandeel (als schenking) niet langer mee 
met de waarde van de onderneming, maar blijft constant ‘nominaal’ in de boeken en daalt intrinsiek 
onder invloed van de inflatie (sterft op den duur weg). Het nut van gangbare begrippen in relatie tot 
aandelen, zoals gerealiseerde waarde, actuele waarde, marktwaarde, vervalt.

7.1.2 Oproep: wijziging wet inkomstenbelasting

De hier voorgestelde maatregel is op zich niet ingewikkeld en gemakkelijk te begrijpen. 
Schenkingen gedaan aan instellingen en organisaties (al dan niet met een zogenaamde ANBI-
status), die nu nog zijn aangewezen op overheidssubsidies, die moeten niet langer aftrekbaar 
worden gesteld van het inkomen waarover de belasting wordt geheven. Die schenkingen 
moeten volledig in mindering worden gebracht van de verschuldigde inkomstenbelasting. 
Immers, dergelijke schenkingen hebben een directe daling van de behoefte aan 
overheidssubsidies tot gevolg. Uit die belasting wordt immers die subsidie betaald. Nu wordt de 
schenker voor zijn giften (ondanks de verhogingsfactor 1,25) voor een deel dubbel aangeslagen en 
dus extra ‘gestraft’. De overheid blijkt hier geen neutrale of waardevrije partij te zijn.

224 Volkskrant dd. 18-02-2015.
225 Mattheus 21:12-13, Marcus 11:15-17, Lucas 19:45-46, Johannes 2:15-17
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Zo’n maatregel bevrijdt grote delen van onze cultuur uit de houdgreep van de overheid en de 
partijpolitiek. Het voorkomt dat onderweg veel geld weglekt door frustrerende bemoeienis van 
onnodige en ongewenste ambtenarij. De voorgestelde maatregel maakt onze cultuur vrij van de 
normerende overheidsinvloed. Dan wordt weer recht gedaan aan onze grondwet: vrijheid van 
onderwijs inclusief de inhoud van onderwijs (zie ook paragraaf 3.6.2, -3.6.3 en -5.4.3). Dan wordt 
überhaupt culturele vrijheid weer werkelijkheid…
Een dergelijke aanpassing van de inkomstenbelasting is maatschappelijk evenzeer urgent als van 
ongelooflijk grote betekenis! Het stimuleert particulieren om aan culturele instellingen zoals scholen, 
kunstenaarscollectieven, onderzoeksinstellingen e.d. te schenken. Deze maatregel moet overigens 
geleidelijk worden ingevoerd, zodat de culturele geleding van onze samenleving voldoende 
gelegenheid krijgt om zich goed te organiseren en kan leren om (weer) geheel op eigen benen te 
staan. En ook de burgers en bedrijven moeten tijd krijgen om bewust (weer) te leren schenken en 
hun essentiële invloed en betrokkenheid op de cultuur te organiseren en concreet in te vullen. 

7.2 Wat zijn zoal de gevolgen van onze saneringsvoorstellen?
In deze paragraaf nemen we alvast een ‘tastend’ voorschot op het vervolg van dit boek. Dat doen 
we met enkele voorbeelden, die dus een voorlopig karakter dragen. Zo’n voorschot helpt om de 
beeldvorming, de discussie en daarmee het onderzoek op gang te brengen. Dit voorschot moet dus 
‘tussen de oogharen door’ worden gelezen. 

We maken in deze paragraaf onderscheid tussen gevolgen in de vorm van:
 verschillen tussen de huidige situatie en de gesaneerde eindsituatie en
 veranderingen die samenhangen met de overgangsperiode op weg naar de eindsituatie.

7.2.1 Bevrijding van politiek-ideologisch monopolisme 

De principes van de driegelede samenleving kunnen -tegen de achtergrond van de gesaneerde 
inrichting van de balans en resultatenrekening- op een eigentijdse en concrete manier worden 
ingevuld en gepraktiseerd.
Het gebied van de vrijheid is het gebied van de cultuur, de ontwikkeling van mens en samenleving: 
religie, kunst, opvoeding/scholing en wetenschap. Dat is het gebied van de culturele deelbalans, het 
dividend en de in- en uitgaande winst (herijkte begripsinhoud!). In dat gebied is het vrijheidsprincipe 
dominant. 
Het gebied van de gelijk(waardig)heid is het gebied van het recht, de gelijkberechtiging: wetgeving, 
toezicht en dienstverlening,  Dat is het gebied van de sociale deelbalans, en de rente, de inkomende 
verdiensten en de uitgaande onkosten (herijkte begripsinhoud!). In dat gebied is het 
gelijkheidsprincipe dominant.
Het gebied van de broederschap is het gebied van de economie inclusief bedrijfsleven. Het omvat de 
middelenverdeling: goederen(productie), circulatie en geld(verkeer). Dit is het gebied van de 
materiële deelbalans, en  de interest, de verkoopopbrengsten en de uitgaande kosten (herijkte 
begripsinhoud!). In dit gebied is het broederlijkheidsprincipe dominant. (Zie ook paragraaf 5.5).
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Op weg naar de gezonde driegelede samenleving moet het gangbare ideologisch monopolisme in 
de nationale en internationale politiek worden omgevormd naar een bewuste en op inzicht 
gebaseerde afstemming. Met andere woorden: liberalisme, socialisme en communisme zijn alle drie 
gezond, mits elk principe zich beperkt tot het eigen deelgebied en positief op de andere principes 
afstemt. Als volgt:

Gebied van de 
vruchtbare werking:

Broederlijkheids-
principe in het

Gelijk(waardig)heid-
principe in het

Vrijheidsprincipe in het

Communisme Materiële econo-
mische leven

Socialisme Relationele rechtsleven

Liberalisme Culturele 
ontwikkelingsleven

De kunst en opgave is deze drie oerprincipes ieder binnen het eigen vruchtbare werkgebied te 
houden, zodat het sociale organisme, onze samenleving zich gezond kan dóórontwikkelen. 
Ideologisch monopolisme moet in de lokale, nationale en internationale politiek worden 
omgevormd naar een vrije en bewuste afstemming. Niet in achterkamertjes (zoals het ‘torentje’), 
maar transparant. Niet langer gecorrumpeerd door dictatuur binnen de partijen, maar –
verankerd in de grondwet- met vrije meningsuiting buiten de Kamer en vrij stemrecht binnen de 
Kamer voor alle volksvertegenwoordigers! Daarmee behoren de ‘dissidenten’ tot het verleden.
Dan wordt realiteit wat Steiner tijdens zijn ‘Nationaal-economische cursus’ in 1922 naar voren 
brengt: “Vanuit economische optiek is er geen enkele aanleiding om politiek te zijn. Politiek is de in het 
geestelijk leven overgedragen moderne oorlog. Over politiek gesproken: men zou er naar moeten 
streven om de politiek in alles te overwinnen, zelfs in de politiek. In de kern van de zaak hebben we 
namelijk pas dan werkelijke politiek, als zich alles wat op het politieke veld speelt, zich afspeelt in 
juridische vormen. Dan hebben we immers de rechtstaat.” (226) Politiek gaat niet louter over het 
maken van afwegingen en keuzes, het is ook het machtsspel dat wordt gespeeld bij het proces van 
beslissen over de onderlinge verdeling van geld, goederen en rechten. Daarbij spelen onvermijdelijk 
persoonlijke meningen, wensen, vooroordelen, (groeps)belangen en ook emoties steeds mee. Maar 
dat behoeft niet te ontaarden in misleiding, machtsstrijd of politisering. Een strijd die gewoonlijk 
sterker wordt naar mate gemeenschappelijkheid van geobjectiveerde inzichten en/of een gedeelde 
moraliteit ontbreekt. 

De in dit boek ontwikkelde inzichten stellen met andere woorden niet alleen een opgave aan 
managers, ondernemers, financiers,  accountants en adviseurs, maar ook aan politici. 

7.2.2 Verandering van wet- en regelgeving

Er is Europese regelgeving en een afgeleide nationale wetgeving met betrekking tot het inrichten en 
samenstellen van jaarrekeningen. Die huidige wetgeving is echter niet louter gebaseerd op 

226 Zie Gesamtausgabe in 341 blz. 41-42.
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geobjectiveerde inzichten, maar is ook tot stand gekomen op basis van onderhandeling tussen 
deskundigen. Daarin was en is het Anglo-Amerikaanse financiële denkmodel dominant, waarbij 
teveel is voorbijgegaan aan noodzakelijke autonomie van het geestesleven en aan Europese normen 
en waarden. Het is een Anglo-Amerikaans gekleurd compromis. En dat geeft niet alleen te denken, 
het is –uitgaand van de metamorfose opvatting- een verwerpelijk compromis. De inrichting van de 
balans en resultatenrekening is vanuit die opvatting bij uitstek geen onderwerp voor compromissen, 
zoals we hebben gezien in paragraaf 5.1. Het aanpassen van de wet- en regelgeving naar aanleiding 
van de door ons voorgestelde inrichting van de balans en resultatenrekening is een urgente opgave.

Van belang is om deze aanpassingen door te laten werken in de regelgeving vanuit het Standard 
Business Reporting Programma (SBR) rond financiële rapportages. En ook in de Nederlandse 
taxonomie inclusief de Bankentaxonomie. Naar aanleiding daarvan wordt vervolgens, zoals dat nu 
ook al is geregeld,  alle financiële software verplicht aangepast.

7.2.3 Aanpassing van subsidieregelingen

De corrumperende werking van onpersoonlijke overheidssubsidies kwam aan de orde in paragrafen 
3.6.1 en 5.3.21. Dit levert al voldoende stof op om op relatief korte termijn te beginnen met 
voorbereiding van aanpassingen van de vele subsidieregelingen vanuit de overheid. Met als 
uitgangspunt, dat de overheid zich rond subsidies beperkt tot de rechtsregels (rechten en plichten) 
en het toezicht respectievelijk controle op een juiste toepassing van de rechtsregels. En voorts het 
uitgangspunt dat het bedrijfsleven zich concentreert op het organiseren van gezonde alternatieven 
voor bestaande subsidies inclusief de implementatie, uitvoering, bekostiging en monitoring daarvan. 
Dit heeft ook gevolgen voor de procedures en processen rond subsidies. Omdat de subsidiegever 
verandert, verandert uiteraard ook de verantwoording of terugkoppeling door de subsidie-
ontvanger aan de subsidiegever. In tegenstelling tot de huidige situatie zal daarbij wederzijdse 
persoonlijke belangstelling tussen subsidiegever en -ontvanger een belangrijke rol gaan spelen.

De vroegtijdige start van de voorbereiding is meteen een prima toets voor de politieke bereidheid en 
wil om afstand te nemen van de Anglo-Amerikaanse school en zich sterk te maken voor de 
menswaaardiger Europese waarden en normen. Kortom, om met de door ons voorgestelde 
sanering daadwerkelijk onderweg te gaan. 

7.2.4 Sanering van ‘vrije markten’

Vrije circulatie van goederen, talenten, en kapitaal is een groot goed. Maar dat betekent niet, dat 
sprake moet zijn van de huidige ‘vrije markten’ van het kapitalisme 2.0 naar Anglo-Amerikaans 
signatuur. Integendeel. Aandelenkapitaal en arbeid zijn verworden tot verhandelbare zaken. Dat 
type ‘vrije markten’  verdwijnt in de gesaneerde situatie geheel van het toneel: geen kapitaalmárkt 
en geen arbeidsmárkt meer. Natuurlijk blijven we wel volop aan onze arbeid en maken we 



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 259

onverminderd gebruik van kapitaal, maar nu niet meer via de krachten van vraag en aanbod op een 
‘vrije markt’. Om de volgende reden.

Het aandelenkapitaal is qualitate qua geschonken kapitaal, zoals we in paragraaf 5.3.6 hebben 
aangetoond. Schenkingen behoren niet als handelswaar te circuleren op een ‘markt’ of ‘beurs’. 
Aandelenkapitaal moet langs andere banen worden geleid en gezonder worden ingezet in de 
samenleving. De aandelenmarkt moet worden omgevormd tot een zelfstandig cultureel platform  
voor het toewijzen van schenkingen, de beschikbaar gekomen ontwikkelingsgelden – geheel vrij van 
politieke of ambtelijke invloed. De wijze waarop komt verderop aan de orde.

In paragraaf 5.3.12 constateerden we dat arbeid is gebonden aan de arbeidende mens, en ook dat de 
arbeidsovereenkomst een aangelegenheid is van rechten en plichten. Beide zijn geen verhandelbare 
zaken, geen marktobjecten. De ‘vrije arbeidsmarkt’ moet daarom worden omgevormd tot een 
georganiseerd platform voor het aangaan en ontbinden van arbeidsovereenkomsten. De transitie 
van de klassieke ‘vaste baan’ naar de zogenoemde ‘stapelbaan’ is voor werkgevers binnen 
kapitalisme 2.0 wellicht een zege227. Maar of dat ook door de werknemers hartelijk moet worden 
verwelkomd, valt nog zeer te betwijfelen. Want als grondregel moet gelden, dat de arbeider als 
mens (met zijn gezin) verzekerd moet zijn van inkomen voor zijn levensonderhoud. En hoe 
bewerkstellig je dat met ‘stapelbanen’? In de gesaneerde situatie zoekt de arbeider vanuit die 
inkomenszekerheid verplicht actief naar zinvolle inzet van zijn capaciteiten. En daartegenover staat, 
dat de werkgever verzekerd moet zijn van arbeidskrachten voor de uitvoering van maatschappelijk 
zinvolle werkopdrachten. Hij zoekt vanuit die zekerheid actief naar betaalde werkzaamheden en 
inkomen voor zijn organisatie. E.e.a. voor de continuïteit en het welzijn van de samenleving, en 
daarmee indirect ook voor hemzelf. Nederland is -afgezien van de zzp-ers- niet ver van die situatie 
verwijderd, maar wordt vooral belemmerd en gefrustreerd door de gevolgen van de ‘vrije’ 
aandelenmarkt en het private winstbejag.

7.2.5 De levende ‘vraag’ moet het ‘aanbod’ bepalen

Een gezonde marktwerking wordt belemmerd door een aantal factoren: de huidige ‘vrije markten’, 
intensieve reclame, concurrentiedenken, etc.. Bij de huidige marktwerking zijn de vrije krachten van 
vraag en aanbod bepalend voor de prijs. Met uitbundige en intensieve reclame-activiteiten wordt de 
‘vraag’ opgeroepen en aangewakkerd, wat een gezonde spontane ‘vraagontwikkeling’ 
corrumpeert. Dat verdwijnt in de gesaneerde situatie.  
Anonieme ’vrije’ markten worden, zoveel als mogelijk, omgebogen naar gepersonifieerde vragers 
dan wel consumentenverenigingen. Het ‘aanbod’ wordt in de gesaneerde situatie georganiseerd en 
gerealiseerd naar aanleiding van de werkelijk levende ‘vraag’. Via bemiddeling van professionele 
tussenpersonen en (bonusvrije) handelaren bepalen producenten en vragers in onderling overleg 
het volume van het aanbod en ook de productprijs. Met daarbij de verplichting om het 

227 Sonja Schasfoort, zie het artikel ‘Stapelbaan is de ‘echte baan’ van morgen’ in het Financieeel Dagblad van 23-04-2015.
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overeengekomen aanbod af te nemen. De prijsvorming vindt plaats met ‘open calculatie’; de prijs 
wordt bij het vaststellen van de ‘vraag’ met de vragers zoveel mogelijk bindend overeengekomen. 
PR-activiteiten van zowel ‘vragers’ als ‘aanbieders’ zijn daarbij uiteraard noodzakelijk om hun 
aanwezig-heid in de samenleving kenbaar te maken. Maar conventionele reclamecampagnes voor 
producten en diensten worden aan banden gelegd (zoals nu al gebeurt met cigaretten e.d.). 
Kortom: geen geraffineerde marketing meer, geen agressieve push- en pull-strategieën meer! Echte 
gezonde ‘vraag’ ontstaat bij de consument op vrije wijze en van binnenuit. 

7.2.6 Economisch concurrentiedenken verdwijnt

Als het ongezonde ‘vrije markt’-denken uit het economisch leven verdwijnt, verdwijnt ook de 
voedingsbodem voor het ongezonde concurrentiedenken. Concurrentie behoort niet te gaan over 
een strijd om het lijfsbehoud, de strijd om het bestaan. Zolang je leeft, zit je vast aan je lichaam en 
dus ook aan de normale dagelijkse lichamelijke noden. Het is geen vrije keus om in de noden van 
bed, bad en brood te voorzien! Strijden met anderen omwille van het eigen lijfsbehoud zaait slechts 
kwaad en ellende. Dat moet worden gestopt. Concurrentiekrachten behoren niet thuis in de 
globaliserende economie, waarin we allemaal in gebondenheid de wereldwijd beperkte middelen 
moeten delen. Dit boek doet daartoe concrete voorstellen.

Maar strijden met jezelf  omwille van je innerlijke ontwikkeling (geestesstrijd) is een goede zaak.  Of 
je die innerlijke strijd met jezelf aan wilt gaan, is een soevereine vrije keus. Concurrentiekrachten 
behoren thuis in het vrije gebied van de cultuur c.q. ontwikkeling. Dat is inclusief de 
ontwikkelingsinspanningen binnen organisaties. Zulke concurrentie-inspanningen zijn in het belang 
van de samenleving, mits dat niet afglijdt naar commerciële (prijs)concurrentie en economische 
machtsvorming. Bereikte ontwikkelingsresultaten worden zoveel mogelijk vrijelijk gedeeld met 
collega-bedrijven, ter bevordering van het welzijnsniveau in de samenleving.

De paragrafen 7.2.4 t/m 7.2.6 impliceren een grondige verandering van de context voor de TTIP- en 
ISDS-onderhandelingen. Beide –zoals bekend- doorspekt met verziekt Anglo-Amerikaans 
gedachtegoed, zie ook paragraaf 1.1.

7.2.7 Sanering van oneigenlijk eigendom

We zijn gestoten op twee vormen van oneigenlijk eigendom, allebei met ongelooflijk grote 
gevolgen.

Bedrijfseigendom
Aan de gangbare opvatting van de woorden ‘aandeel’ en ‘dividend’ kleeft de verwerpelijke idee van 
‘eigendom’ en dat heeft de afgelopen eeuwen ernstige gevolgen gekregen. Uitgangspunt moet zijn: 
elke onderneming is een zelfstandige reële rechtpersoon die aan zichzelf toebehoort, inclusief het 
eigen vermogen van die rechtspersoon. Wat de rechtspersoon toebehoort, kán niet (ook) 
toebehoren aan een natuurlijke persoon!
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De opvatting dat de aandeelhouder (mede)eigenaar is van een onderneming is vals, (zie 
paragraaf 5.3.23). In paragraaf 5.3.6 kunnen we niet anders concluderen dan dat de storting van 
aandelenkapitaal feitelijk een schenking is. Een schenking aan een rechtspersoon, zijnde een reëel 
geesteskind of aartsengel. Jazeker, een onthutsende conclusie: met het nemen van een aandeel, 
nemen we deel aan het schenken van economische groeikracht (groeivermogen) aan een 
organisatie.  Om dit besef te borgen bepleiten we in paragraaf 7.2.16 de ‘universele rechten van de 
rechtspersoon’. 

Het huidige aandeel is feitelijk een onbewuste schenking. Aan het bewust schenken van 
ontwikkelingsvermogen zijn we op grote schaal gewend, namelijk aan onze eigen kinderen en sinds 
enige tijd ook aan de zogenaamde ontwikkelingslanden. Maar dat we -kijkend naar de wet- 
bovendien al heel lang schenken in de vorm van aandelenkapitaal, dat is zijn we ons collectief niet 
bewust. Sterker: de gangbare opvattingen staan de bewustwording daarvan in de weg. Aan het 
aandeelhouderschap zijn rechten verbonden. Maar nu we e.e.a. aan het licht hebben gebracht, 
moeten we die rechten urgent aanpassen.

Dat geldt ook voor het dividendbestemmingsrecht. De wijze waarop nu met dividend  wordt 
omgesprongen, moet worden aangepast. De overschotten van onze volwassen kinderen eisen we 
als ouder niet op, maar die van geesteskinderen (organisaties) eisen de aandeelhouders wél op. Het 
dividendbestemmingsrecht wordt door hen egoïstisch ingevuld. Met gevolg dat culturele 
organisaties (scholen en wetenschap, kunsten en religies), die eigenlijk afhankelijk zijn van vrije 
dividendgelden, aan overheidssubsidies zijn overgeleverd. Dat verandert in de gesaneerde situatie. 
Vrijkomende dividend dient -wettelijk verplicht- te worden doorgeleid naar culturele instellingen, 
culturele doelen, culturele beroepsbeoefenaars en (investeringen in) organisatieontwikkeling. 

Grondeigendom
De andere vorm van oneigenlijk eigendom betreft de valse opvatting, dat grondoppervlak in 
eigendom kan worden verkregen en gehouden. Ook al zullen juristen en grondbezitters ons daarin 
ongetwijfeld niet willen volgen. In paragraaf 3.7.3 stelden we vast dat het vestigen van eigendom op 
grond desastreuze gevolgen heeft gekregen. In tegenstelling tot het ‘opstal’ (als handwerk van 
mensen) kan grond (als oppervlak) vanuit haar natuurlijke aard niet worden gekocht of verkocht. De 
rechten op ‘grond’ betreffen niet het eigendom, maar alleen het (erfpacht- en pacht)recht van 
gebruik op basis van een gebruiksvergunning. Zo'n vergunning is goed beschouwd een afspraak 
met de gemeenschap, dus uiteindelijk de overheid. De enorme hoeveelheid gelden, betaald voor de 
valse idee van grondeigendom, berust met andere woorden op oneigenlijke vormen van 
financiering. Sanering daarvan gaat wellicht heel lang duren, omdat ‘grondeigendom’ kan worden 
opgevat als een ‘afgekochte eeuwigdurende erfpacht’ en ook omdat grootgrondbezit gepaard gaat 
met macht en grootvermogen. Daar afstand van nemen zal niet zonder slag of stoot verlopen.
Via omwegen heeft deze valse eigendomsopvatting bijgedragen aan onbeheersbare en 
onvoorstelbare subsidiestromen in de EG-landbouw. Ook in de particuliere woningmarkt is de 
ontwrichtende werking goed waarneembaar in de ontwikkeling van de prijzen op de huizenmarkt in 
de afgelopen decennia. 
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Maar er zijn ook lichtpuntjes. Jaap van Duijn228 schetst in zijn boek ‘De Schuldenberg’ de historische 
ontwikkeling van schulden en signaleert aan de hand daarvan dat in de schuldontwikkeling al enige 
tijd een kentering gaande is. Een ander lichtpunt vormt de groeiende onderstroom van mensen die 
actief financieel bijdragen aan het vrijkopen van grond ten behoeve van gezonde (biodynamische of 
biologische) land- en tuinbouw.229 

7.2.8 Verzelfstandiging culturele geleding

Van de huidige verziekte opvatting van het verschijnsel ‘aandeel’ nemen we afscheid. Daarmee 
vervalt ook de huidige verziekte opvatting van ‘aandeelhouder’ en ook de huidige marktrol van de 
aandelenbeurs. Het ‘aandeel’ wordt bevrijd uit de handen van de commerciële-, private- en publieke 
beleggers. Ze krijgt haar ware gedaante, dit is ‘schenking’ terug, evenals haar vrijheid.

Toch moet de toewijzing van vrij beschikbaar gekomen vermogens gewoon door kunnen gaan, 
maar dan wel op andere wijze en door geheel andere instellingen. De aandelenbeurs en de rol van 
de huidige beleggers in aandelen houden op te bestaan. Die rol wordt overgenomen door:
 geestgeoriënteerde culturele organisaties, die dividendstromen, legaten en schenkingen hun 

ontwikkelingsbestemming geven. In deze organisaties gaan professionele (tijd)geest- en 
milieubewuste vermogensbeheerders die taak voorzetten; 

 bestuurders van organisaties die zelf aan de overschotten van hun onderneming rechtstreeks 
een culturele bestemming geven;

 particulieren die uit eigen beweging (bijvoorbeeld via crowd funding) deelnemen aan het 
verschaffen van ontwikkelingskapitaal -in de vorm van een schenking- aan een ondernemer, 
initiatiefnemer of pionier. 

(In de bijlage 2 hebben we de gevolgen hiervan voor de administratieve verwerking van aandelen in 
grote lijnen beschreven.)

7.2.9 Toekenning ontwikkelingsgelden voor individuele organisaties

Ook in de gesaneerde situatie blijven ondernemingen evenals nu gewoon financiële overschotten 
genereren. Die overschotten zijn noodzakelijk voor de culturele geleding, voor de 
(door)ontwikkeling van de samenleving. Die overschotten worden echter -in de vorm van dividend- 
uitsluitend uitgekeerd aan culturele-/ontwikkelingsdoelen (dus niet langer aan de private of publieke 
aandeelhouders). Dat is aan natuurlijke personen in de culturele sector: kunstenaars, onderzoekers, 
religieuzen. Maar ook aan rechtspersonen voor hun (door)ontwikkeling. 
Idealiter keren ondernemingen elk jaar hun overschotten volledig uit. Ze behouden hun 
overschotten niet voor de eigen ontwikkeling. In de gesaneerde situatie is elke onderneming voor 
zijn ontwikkeling en innovatie afhankelijk van de ontwikkelingsgelden die hij daartoe ontvangt van 
geestbewuste culturele instellingen, andere ondernemingen of particulieren. Ondernemingen zijn er 
niet voor zichzelf, maar voor de samenleving. Elke ondernemer vraagt daarom idealiter elk jaar zelf 

228 Jaap van Duijn, zie zijn boek ‘De Schuldenberg’, De Bezige Bij, 2011.
229 Zie bijvoorbeeld de websites: http://www.bdgrondbeheer.nl/ , http://de-ring.com/partners/ , http://transitiontowns.nl/voorpagina. 
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om het geld dat hij nodig heeft voor de (door)ontwikkeling van de eigen onderneming. Dat geldt 
overigens voor alle (ontwikkel)initiatieven die in en voor de samenleving worden genomen.

Het is van groot belang voor iedereen, dat mensen met ondernemerstalent alle gelegenheid krijgen 
om dat talent te ontwikkelen en in te zetten voor de samenleving. En daartoe in samenwerking met 
‘kredietunies’ (vooral) door de geestgeoriënteerde culturele instellingen of ‘aandelenunies’ de 
benodigde financiële middelen vrijelijk ter beschikking krijgen (wat nu nog via aandelenemissies en 
door de private beleggers wordt gedaan).

Bij de toekenning van ontwikkelingsgeld aan organisaties weegt overigens de ontwikkeling van de 
samenleving zwaarder dan de ontwikkeling van de individuele onderneming. Als het voor de 
samenleving beter is, dat een bepaalde onderneming haar activiteiten verplaatst, intensiveert, 
verminderd of mogelijk geheel stopt, dan prevaleert juist dát. Evenals natuurlijke personen een 
natuurlijke dood tegemoet gaan, zo hebben ook ondernemingen een natuurlijk moment van 
beëindiging. Over de inzet van vrij beschikbaar ontwikkelingsgeld in organisaties wordt telkens 
besloten vanuit het perspectief van de lokale, regionale of (inter)nationale samenleving als geheel. 
Zo kunnen groepsegoïstische krachten goed in toom worden gehouden.

Van beloning aan aandeelhouders voor verstrekt kapitaal is in de gesaneerde situatie geen sprake 
meer. Echte schenkingen worden niet beloond. En concurrentiekrachten die in de huidige situatie 
voortkomen uit onderlinge strijd op de ‘vrije markten’ en de opgelegde rendementsdwang vanuit de 
beleggers, zijn in de gesaneerde situatie ontmanteld en spelen dan geen rol meer. 

7.2.10Scheiding van bedrijfsleiding en bedrijfsvermogen

Voor transparante verhoudingen en om te komen tot rechtvaardige inkomensverdeling is het van 
belang de verschillende basisrollen goed uit elkaar te houden: vermogensverschaffer, 
ondernemer/initiatiefnemer, directeur/bedrijfsleiding, medewerker/arbeider. Scheiding van bedrijfs-
leiding en verschaffing van bedrijfsvermogen is ook bij kleinere ondernemingen langzamerhand 
bittere noodzaak geworden. Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar vereist overgangssituaties.

Daarbij is van belang dat een bestaande rechtsongelijkheid wordt weggenomen: premie van 
inkomensverzekering230 dient gelijk te worden gesteld voor alle werkenden, zoals medewerkers,  
gesalarieerde ondernemers (inclusief zzp-ers) en bestuurders. Harmonisatie van premieniveaus 
wordt gemakkelijker, naarmate topinkomens van bestuurders en ondernemers gezonder proporties 
krijgen. 

Het wegnemen van deze rechtsongelijkheid is -als overgangsfiguur- tamelijk eenvoudig te realiseren 
door bijvoorbeeld private ondernemingen in een stichting onder te brengen, die de huidige 
(vermeende eigenaar-) directeur als directeur van de onderneming in dienst neemt. Een groot 

230 Toepassing van behoefte-inkomens is niet strijdig met toepassing van inkomensverzekeringen.
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struikelblok vormt hier de hoge sociale premie, die (sociaal gezien ten onrechte maar wettelijk 
helaas met rechte) de ondernemer momenteel niet hoeft te betalen. Is hij als directeur in dienst van 
zo’n stichting, dan wordt voortaan ook voor hem sociale premie betaald. Dat kan de kleine 
onderneming helaas in de huidige financiële verhoudingen meestal net niet (meer) opbrengen. 
Dergelijke Stichtingen tot Beheer van Ondernemingen kunnen veel ‘stille’ ellende in 
ondernemersland wegnemen. 

De eigenaar-ondernemer, die echt met het wezen van zijn onderneming verbonden is, zal daar als 
goed 'huisvader" van zijn ‘geesteskinderen’ weinig problemen mee hebben. Gewaarborgde 
continuïteit van zijn onderneming is hem zeer veel waard. Zie ook paragraaf 3.5.1. De eigenaar-
ondernemer echter, die behept is met een ongezond-kapitalistische imborst, en dus slechts uit is op 
het verwerven van een zo hoog mogelijk inkomen en privévermogen, zal zich daar tegen verzetten. 
Hij zal willen vasthouden aan zijn recht op het periodiek vrijkomende dividend en ook de opbrengst 
van de verkoop van zijn onderneming. Dat geldt ook voor de eigenaar-ondernemer die de waarde 
van zijn onderneming ziet als een vorm van privéreserve, familiekapitaal en/of pensioenopbouw. 
We hebben naast privaat- en publieks eigendom ook het (bedrijfs)eigendom van de 
rechtspersoon. In de gesaneerde situatie zijn ondernemingen niet langer privaat eigendom. Dan 
raakt de invloed van mensen met zo’n ongezond kapitalistische imborst uitgefaseerd. Dan zijn alle 
directeur-eigenaren niet langer eigenaar, maar gewoon leidinggevend en in die rol eerste 
medewerker onder hun medewerkers. De weg daarheen kan overigens nog een aantal decennia 
vergen. Maar het begin kan uiteraard worden gemaakt.

7.2.11Omvorming van ondernemingsbestuur

In de gesaneerde situatie zijn er vele lokale en/of regionale producentenraden, consumentenraden, 
etc., voor georganiseerde belangenbehartiging. Die zijn niet door de staat georganiseerd, maar door 
de betrokken producenten, handelaren, consumenten en toeleveranciers zelf. Veel van dergelijke 
belangenorganisaties bestaan al. Maar de kunst is om die belangen te ontdoen van ongezond 
egoïsme, en maatschappelijk verantwoord aaneen te smeden in de vorm van netwerken van 
verenigingen, coöperaties, associaties e.d.. 
Daartoe worden de bestaande raden van bestuur omgevormd. Er komen raden van bestuur waarin 
alle belangrijke stakeholders vertegenwoordigd zijn: producent, handel / leverancier, consument. Zij 
besturen gezamenlijk de ondernemingen, bepalen gezamenlijk wat er wordt geproduceerd en 
tegen welke prijs (met open calculatie), wat de doelgroep is, en wat de ontwikkelingsrichting van de 
onderneming zal zijn. Ook beslissen zij over de beloning231 van hun topmensen en ondernemers, en 
over het ‘loongebouw’ van de directeuren tot en met hun medewerkers, etc.. Gezonde 
belangenafweging en ketendenken staan in deze besturen centraal.

231 De medewerkers van een onderneming dienen mee te beslissen over de hoogte van het inkomen van de ondernemers en 
bestuurders van hun onderneming. Een topman, die in hun ogen topprestaties levert, mag een topinkomen verdienen, mits het budget 
van de onderneming dat topinkomen kan dragen.
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De rol van de consument is geborgd tot in de bestuursraden. De ongezonde kapitalistische ‘prikkel 
van de markt’ wordt omgevormd: niet langer produceren om vraag op te roepen en te stimuleren, 
maar produceren naar aanleiding van werkelijke vraag uit de markt. 

Winstvorming is een groot goed, maar uitsluitend voor culturele doeleinden, niet voor egoïstische 
private- of (rechts)persoonlijke verrijking. Eventuele bewustzijnsvernauwing van monomaan 
winstbejag wordt doorbroken. Het buitensporige graaien door de bestuurlijke top uit de resultaten 
van ondernemingen is afgelopen. 
De alsmaar toenemende wettelijke arbeidsdwang via het UWV kan tamelijk snel en gemakkelijk 
worden omgebogen naar zinvolle samenwerking en gezonde inzet van beschikbare capaciteit. Een 
ontspannen en eerlijke verdeling van arbeidsdeelname, arbeidsinspanningen en inkomen-uit-arbeid 
komt binnen bereik.

7.2.12Toekenning van en adviesrecht bij dividendbestemming

Per organisatie moet –indien van toepassing- in de statuten het advies- en stemrecht inzake 
dividendbestemming worden geregeld. Die rechten kunnen proportioneel worden toebedeeld aan 
de betrokken ‘partijen’, zoals medewerkers (al dan niet via de ondernemingsraad), ondernemers, 
bestuurders.

In de huidige situatie hebben medewerkers geen enkele invloed op de bestemming van het 
dividend, dat als vrucht van hun arbeid beschikbaar komt. Dat kan anders. De medewerkers zijn 
immers degenen die, samen met de ondernemingsleiding, deze overschotten creëren!  In de 
driegelede samenleving kan aan medewerkers resp. ondernemingsraden het recht worden 
toegekend om te adviseren  over de bestemming van het vrijgekomen dividend. Zij adviseren 
daarover hun bestuurders en/of de culturele organisatie aan wir het dividend wordt geschonken. 
Waarbij die bestemming (uiteraard) wettelijk beperkt blijft tot culturele doeleinden. Dit kunnen 
doelen zijn van andere organisaties en/of natuurlijke personen, maar ook doelen van de eigen 
organisatie. 
Als de medewerkers over de bestemming van het dividend adviseren, blijft het vrije 
bestemmingsrecht volledig intact, hoewel zo’n advies in sommige gevallen ‘zwaarwegend’ zal 
worden opgevat. 

Door de toenemende robotisering, vervroegde pensioneringen en het verslechterde economische 
tij is het vrij inzetbare arbeidspotentieel fors gegroeid. Anderzijds is er de individuele behoefte van 
mensen om in de samenleving een zinvolle bijdrage te (blijven) leveren en is er de groeiende vraag 
naar vrijwilligers binnen het verenigingsleven, de mantelzorg en de minder draagkrachtige 
dorpsgemeenschappen. 
In de gesaneerde situatie zal van ongepast vrijwilligerswerk weinig of geen sprake zijn, omdat dan 
dat werk normaal betaald zal worden. Eventuele concurrentievervalsende werking van 
vrijwilligerswerk in de goed georganiseerde driegelede samenleving verdwijnt. Bij gezonde 
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maatschappelijke verhoudingen komt het accent te liggen op onderlinge samenwerking en 
dienstbetoon, in plaats van onderlinge strijd om de marktpositie of het voortbestaan.

In de huidige- en ook de overgangssituatie staat vrijwilligerswerk al snel op gespannen voet met 
concurrentiekrachten. In de overgangssituatie kan een organisatie deze concurrentievervalsing 
voorkomen. Daartoe zal de organisatie het vrijwilligerswerk administratief waarderen tegen de 
gemiddelde salarisniveaus232. Vervolgens kan de organisatie aan de desbetreffende vrijwilliger -over 
het bedrag van die waardering- het recht toekennen om te adviseren over de culturele bestemming 
daarvan. De vrijwilliger kan besluiten dat geld (toch) te bestemmen voor de eigen organisatie, 
waarbinnen hij/zij vrijwillig actief is. Maar dan wel, bij wet bepaald, uitsluitend voor interne culturele 
doeleinden, zoals: donatie aan de Interne Culturele Voorzieningen, betaling van 
ontwikkelingsopdrachten die door de organisatie zijn verstrekt aan derden, aanschaffing van 
kunstobjecten, opleidingen, e.d..

7.2.13Omvorming van de ‘algemene reserve’

In de paragrafen 5.3.2, 5.3.3 en 5.3.7 kwam het wezenlijke verschil tussen interest, rente en dividend 
aan de orde. Gebleken is in paragraaf 6.8 dat aan elk van deze drie in de indeling van de 
resultatenrekening een geheel eigen positie (hoofdrubriek) toekomt. In paragraaf 6.11 vindt u deze 
drie in een overzicht van de samenhang tussen de nieuwe resultatenrekening en balans. We vatten 
ze nog even kort samen:

De interesten of wegstervende geldkrachten in de economie wortelen in de materiële wereld. Deze 
materiële wereld komt het sterkste tot uitdrukking in de ons omringende objecten of goederen en 
productiemiddelen. De interesten hangen samen met de materiële deelbalans en werken door in de 
interne materiële (reserve)fondsen van de organisatie.

De renten of (leven)bewarende krachten in het maatschappelijke leven wortelen in de sociale 
wereld. Deze komen bij uitstek tot uitdrukking in de afspraken of (ver)gunningen die in het 
maatschappelijk verkeer met elkaar worden aangegaan. De renten hangen samen met de sociale 
deelbalans en werken door in de interne sociale (reserve)fondsen van de organisatie.

De dividenden of opbouwende vormende krachten in de samenleving wortelen in de culturele 
wereld. Deze komen bij uitstek tot uitdrukking in de immateriële activa of beschikbare 
cultuurgoederen. De dividenden hangen samen met de culturele deelbalans en werken door in de 
interne culturele (reserve)fondsen van de organisatie.

Het nu nog gangbare ‘toevoegen van een deel van de winst aan de algemene reserve’ moet in het 
door ons voorgestelde model worden afgewezen als een ongeschikte werkwijze. Zo’n algemene 
reserve kan alleen nog bestaan als boekhoudkundige ‘tussenstap’ tijdens het samenstellen van de 

232 Ook bij toepassing van behoefte-inkomens blijft sprake van gemiddelde salarisniveaus.
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definitieve driegelede balans. Maar in de definitieve driegelede balans bestaat zo’n algemene 
reserve niet meer. Want die reserve is in de gesaneerde balansinrichting opgesplitst in drie 
specifieke reserves: een specifieke reserve per deelbalans. Die reserve per deelbalans heeft voor de 
materiële- en de sociale deelbalans tot doel, om de deelbalans in evenwicht te brengen.  Voor de 
culturele deelbalans heeft de deelbalansreserve tevens tot doel om te bepalen welk bedrag kan 
worden vrijgemaakt als uitkeerbaar dividend. In paragraaf 6.14 hebben we dit proces van opsplitsen 
aan de hand van de voorbeeld-onderneming beschreven.

7.2.14Sanering van geldstromen en geldverdeling

In hoofdstuk 3 hebben we de huidige situatie beschreven, waarin een aantal mankementen en 
zorgpunten van de gangbare werkwijze en opvattingen over de financiële werkelijkheid naar voren 
kwam. In hoeverre gaat het door ons voorgestelde model hierin verandering en verbetering 
brengen? Op voorhand is duidelijk, dat de huidige inkomsten- en vermogensverdeling ingrijpend zal 
veranderen door de herijking van het begrip ‘aandeel’ en de introductie van de drievoudige balans. 
Het moet de wettelijke opgave zijn voor elke organisatie om voortaan:
1. Materiële activa te financieren uit interne en/of externe materiële fondsen;
2. Sociale activa te financieren uit interne en/of externe sociale fondsen;
3. Culturele activa te financieren uit interne en/of externe culturele fondsen.

In paragraaf 6.11 hebben we dit onderbouwd en in paragraaf 6.14 aan de hand van een voorbeeld 
met concrete (gefingeerde) cijfers  ingevuld. Invoering van het door ons voorgestelde model en 
deze nieuwe handelwijze heeft een kanaliserende en harmoniserende werking op de geldstromen 
en vermogensposities, die in de huidige situatie ontbreekt. Dat er dan veel gaat veranderen is 
evident. Wat gaat er zoal veranderen? We noemen hieronder enkele voorbeelden van financiële 
aard, waarbij substantiële veranderingen op zullen treden in de huidige geldverdeling. Die 
voorbeelden tezamen vormen een eerste houtkoolschets, en geven niet meer dan een eerste ruwe 
indruk. Stuk voor stuk items voor nader onderzoek:

a) Bij het kopen van een eigen woonhuis of vakantiehuis in een recreatiepark wordt de financiering 
van de grondgebruiksvergunning losgekoppeld van de opstalfinanciering. De opstalfinanciering 
wordt ondergebracht in de materiële deelbalans en de grondgebruiksfinanciering wordt 
ondergebracht in de sociale deelbalans;

b) Het verkrijgen van een bouwvergunning, grondfinanciering en grondgebruiksvergunning zijn 
onderdeel van een pachtconstructie. Die worden ondergebracht in de sociale deelbalans;

c) Idem bij het verlengen van een pachtvergunning (zoals nu nog bij o.a. de gemeente 
Amsterdam);

d) Het vrijkopen van grondoppervlak resp. het omzetten van ‘grondeigendom’: het 
grondeigendom verdwijnt uit de materiële activa en verhuist als ‘pachtvergunning’ naar de 
sociale activa. En zo ook het herpositioneren van (mijnbouw)concessies en andere 
vergunningen/licenties;
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e) Het in de boeken ‘terugwaarderen’ van de waarde van aandelen in andere ondernemingen: van 
koerswaarde terug naar nominale waarde;

f) Het opsplitsen van persoonlijke leningen voor particulieren in persoonlijke leningen (onder te 
brengen in de sociale deelbalans) en studiefinancieringen (die hebben de facto 
schenkgeldkwaliteit en zijn daarom onder te brengen in de culturele deelbalans);

g) De financial leasecontracten als materiële objectfinanciering onderbrengen in de materiële 
deelbalans;

h) Het scheiden van risicomijdende krediet-/spaarbank-activiteiten (onderdeel van de sociale 
deelbalans) enerzijds en risicozoekende zakenbank-activiteiten anderzijds (objectfinanciering op 
de materiële deelbalans). In de gesaneerde situatie zijn er geen ‘aandelen’ meer;

i) Idem v.w.b. de pensioenfondsen en beleggingsfondsen. In de overgangssituatie komt dat neer 
op het ontvlechten van het samenstel van sociale fondsen (leningen/obligaties) en culturele 
fondsen (nu nog: aandelen / deelnemingen).

De hier ontwikkelde zienswijze heeft vérgaande gevolgen voor met name de huidige beleggingen in 
aandelen en deelnemingen. En ook voor de inkomsten daaruit in de vorm van dividenden en 
koerswinsten. Deze dienen voortaan met een ontwikkelingsdoel toe te vloeien naar natuurlijke- en 
rechtspersonen. Het voorbeeld van de scholen werken we ter illustratie van dividendstromen nog 
iets verder uit. Wanneer aandeelhouders collectief besluiten bijvoorbeeld aan enkele lagere scholen 
de vrijkomende overschotten te schenken, dan ontstaat daarmee de volgende rechtsgang:
 
1. De school leidt de kinderen op die later zullen werken als medewerkers en ondernemers;
2. Uit dank daarvoor ontvangt de school uit de bedrijven, waarin medewerkers en ondernemers 

vruchtbaar samenwerken, vrij dividend weer terug voor de opleiding van de volgende generatie.

In aansluiting hierop moet de ‘lening’ als vorm van studiefinanciering principieel worden afgewezen. 
Studie behoort te worden gefinancierd met vrije gelden, zoals schenkingen en dividenden, zonder 
enige bemoeienis van overheid of politiek.

Rentegelden zijn gelden om te voorzien in het levensonderhoud, zonder enig 
ontwikkelingsoogmerk daaraan te verbinden. Spaargelden en ontvangen renten kunnen worden 
aangewend om te voorzien in levensonderhoud - bijvoorbeeld in de vorm van een pensioen. Een 
omvangrijk deel van de inkomsten uit beleggingen van met name pensioenfondsen bestaat echter 
uit dividenden en koerswinsten, die vervolgens worden uitgekeerd in de vorm van pensioenen. Deze 
handelwijze degradeert vrijgekomen dividend (dat ontwikkelingsdoelen zoekt) naar het renteniveau 
(dat levensonderhoud zoekt). Omvorming van die beleggingen in aandelen zal tijd vragen en moet 
met wijs beleid worden uitgevoerd.
Deze herverdeling van financieringen leidt tot aanzienlijke veranderingen in de macroverdeling van 
beschikbare middelen, en dus tot veranderingen in de heersende machtsverhoudingen: een 
broodnodige ontwikkeling! Dit zal daarom langs de weg der geleidelijkheid moeten gaan, zodat het 
sociale organisme met al haar deelnemers in onze samenleving de tijd krijgt zich daarnaar te voegen. 
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7.2.15Invoering van een wereldvaluta

Door het globaliseren van de economie ontstaat ook de behoefte aan een wereldvaluta, een global 
currency, niet zijnde een specifieke landsvaluta. Dit belangrijke onderwerp komt gelukkig steeds 
meer op de financiële- en politieke agenda. Door invoering van een wereldvaluta komt er een einde 
aan het achterhaalde en corrumperende instrument van de ‘valutakoers’, waarmee lokale 
economieën in het verleden onderling werden geharmoniseerd. Onrechtscheppende 
waardeverandering in internationale vorderingen- en schuldenposities door schommeling van 
valutakoersen kunnen worden uitgebannen. Koersveranderingen veroorzaken financiële 
waardeveranderingen en daarmee impliciete waardeoverdrachten, waar geen enkele reële prestatie 
tegenover staat. Met oneigenlijke verarming respectievelijk verrijking als gevolg. Het is daarom van 
groot belang dat er een wereldvaluta wordt ingevoerd, zoals ook het IMF-rapport ‘Reserve 
Accumulation and International Monetary Stability’ van 2010 bepleit. Dan kan elk land in eigen 
tempo toewerken naar opheffing van de eigen valuta, om op te gaan in de wereldvaluta. Dan komt 
ook het actuele vraagstuk van de ‘quantative easing’ in een geheel ander (politiek ‘vrij’) perspectief 
te staan! En kunnen wereldwijde ‘valuta-oorlogen’ worden voorkomen.

De US-dollar moet weer wordt opgevat als een gewone landsvaluta en worden ontdaan van de 
oneigenlijke –zo niet valselijke- rol van wereldvaluta. De rol die zij al sinds het akkoord van Bretton 
Woods uit 1944 speelt. Aan dat akkoord kwam een einde, toen in 1971 president Nixon zich 
gedwongen zag om de US-dollar los te koppelen van de goudstandaard. Daarna zijn de zogenaamde 
Special Drawing Rights (SDR) van het IMF ingezet als instrument waaraan landsvaluta kunnen 
worden gerelateerd. Alle landsvaluta kunnen vrijelijk in waarde bewegen ten opzichte van deze SDR. 
De SDR-waarde wordt bepaald door een ‘mandje’ van enkele belangrijke valuta (44% dollar, 34 % 
euro, 11% pond en 11% yen). Door de samengestelde en gewogen waarde is de SDR helaas ongeschikt 
om volwaardig als een wereldvaluta gebruikt te kunen worden in bijvoorbeeld het dagelijkse 
betalingsverkeer. 

Goede timing helpt aanzienlijk. Aan het 
eind van 2002, het jaar van de 
invoering van de euro, lagen de 
koersen van de US-dollar en de euro op 
hetzelfde niveau: 1,00. Sindsdien is de 
eurokoers ten opzichte van de US-
dollar opgelopen tot boven de 1,50 in 
2008. Inmiddels zakt de eurokoers 
gestaag, ondanks alle 
‘steunmaatregelen’ van de ECB. Een 
koers van 1,00 in 2015 ligt in de lijn der 
verwachtingen, zoals valt op te maken uit de grafiek hierboven (bron: Volkskrant). Dat zou een goed 
moment kunnen zijn voor invoering van een wereldvaluta, waarin de US-dollar en de euro definitief 
samensmelten.
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Ideeën over een wereldvaluta zijn niet nieuw. Maar er zijn krachten die belemmerend werken. 
Invoering van een wereldvaluta vereist, dat financiële en economische zaken uit de handen van de 
overheid, resp. politiek worden bevrijd. Het bedrijfsleven behoort te gaan over de economische zaken 
inclusief de daarbij behorende financiële zaken en de omvang van de circulerende geldhoeveelheid. 
De overheid behoort te gaan over rechtsaangelegenheden, niet over geldzaken.  Veel ellende komt 
voort uit de financiële en economische invloed die politieke machthebbers kunnen uitoefenen door 
deze ongezonde vervlechting  van politiek en economie. 

Dat een muntunie een politieke unie zou vereisen, is geen natuurwet, maar vloeit voort uit de 
ongezonde vervlechting van bedrijfsleven en overheid, ofwel van de economische geleding en de 
rechts- en politieke geleding van de samenleving. Bovendien vervalt dan de schijnbare noodzaak, 
dat een wereldvaluta ook een wereldregering zou vereisen.
Waar het recht en politiek rechtstreeks aan de geldkraan kunnen draaien, kunnen enerzijds 
onbeheersbare militaire machten worden opgebouwd en vernietigende oorlogen worden ingezet, 
en kunnen anderzijds economische grootmachten hun overmacht onbelemmerd financieel 
uitbuiten. Van beide zijn er in de huidige tijd schrijnende voorbeelden. Ook daaruit blijkt overduidelijk 
de ongezonde werking van die vervlechting.

7.2.16Organisatorische en juridische veranderingen

Naast de veranderingen van financiële aard zijn er ook veranderingen door te voeren van 
organisatorische en juridische aard. Ook daarvan volstaan we met enkele voorbeelden, die nadere 
uitwerking en aanvulling behoeven: 

a) Invoering van een wettelijk maximum hoogte voor privévermogen en een maximum looptijd 
voor privévermogen. Bijvoorbeeld: de hoogte maximaal 50 x het jaarsalaris van de minister-
president, en de looptijd maximaal tot aan het overlijden van de vermogensbezitter en -met een 
jaarlijkse afbouw- tot uiterlijk 35 jaar na het verwerven van een erfenis. Dat kennen we nu wel voor 
bijvoorbeeld auteursrechten, maar niet voor vermogensbezit. Een uiterst gevoelig issue;

b) Leninggeörienteerde beursactiviteiten (obligaties) onderbrengen bij de kredietverlenende 
banken;

c) In de overgangssituatie herpositioneren en zo nodig opsplitsen van participatiemaatschappijen, 
beleggingsfondsen, ontwikkelingsfondsen, etc.. Participatiemaatschappijen, aandelenfondsen 
en  ‘aandelenunies’ worden ingedeeld in de culturele geleding, het geestesleven;

d) Afbouwen van aandelengeörienteerde beursactiviteiten en het opheffen van de aandelenbeurs 
inclusief (het exces daarvan) de flitshandel;

e) Afbouwen van huidig ongezond –voor privaat winstbejag- kapitalistisch beleggen in aandelen;
f) Ontvangen en vervolgens wegschenken van vrijgekomen dividenden en ontwikkelingsgelden 

onderbrengen in geestgeoriënteerde culturele organisaties of vrije ‘aandelenunies’ voor 
ondernemers. Het inzetten van professionele milieu- en geestbewuste vermogensbeheerders;
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g) Herindelen van balansposten: objectfinancieringen gaan naar de materiële deelbalans; 
obligaties, kredieten en leningen naar de sociale deelbalans; en aandelenkapitaal als schenking 
opgevat naar de culturele deelbalans;

h) Stimuleren van crowd funding, met dien verstande dat ook die vorm van vermogensinzet wordt 
behandeld als alle andere schenkingen (voorheen aandelen en deelnemingen). Deze gelden zijn 
uitsluitend bestemd voor ontwikkelingsdoeleinden. Gelden die worden ondergebracht in de 
culturele deelbalans;

i) Terugdringen van de algemene banken (als nutsbedrijven) naar voornamelijk hun eigen 
werkterrein: zuivere kredietverlening. Ofwel: het financieren van alleen de sociale deelbalansen 
van organisaties;

j) Onderbrengen van al het betalingsverkeer inclusief betaalsystemen in aparte interbancaire 
organisaties zoals Equens (voorheen Interpay BGC). De saldi van de rekeningencourant zijn geen 
zuiver onderdeel van het betalingsverkeer en dus tot de zuivere taken van banken;

k) De Nederlandsche Bank is al opgesplitst in enerzijds de munt-/geldscheppende- en 
geld(markt)regulerende activiteiten en anderzijds de toezichthoudende taken. De 
geldscheppende activiteiten zijn recentelijk overgedragen aan de ECB. Deze behoren in de 
gesaneerde situatie tot de economisch geleding van de samenleving, het bedrijfsleven. 
Daarentegen behoren de toezichthoudende activiteiten aan de overheid, resp. het rechtsleven. 
Ook de andere toezichthouders, zoals AFM en Autoriteit Consument en Markt (ACM), blijven 
onderdeel van de overheid. Voor het AFM vervalt in de gesaneerde situatie het toezicht op de 
aandelenmarkt, maar blijft het toezicht op de obligatiemarkt bestaan;

l) Bevorderen van de overgang naar één wereldvaluta. In de overgangssituatie: zoveel mogelijk 
collectief neutraliseren van gevolgen van valutakoersbewegingen. Want het op-/afwaarderen 
van een valuta betekent grootschalige koersverlies/-winst = grootschalige onrechtvaardigheid;

m) Consequente scheiding tussen rechtsleven inclusief politiek en anderzijds het economische 
leven inclusief de bedrijven. Op de achtergrond speelt diezelfde scheiding op Europees niveau: 
de voortgaande scheiding in Europa tussen de (economische) muntunie en de politieke unie 
(rechtsleven);

n) Stapsgewijs verzelfstandigen en vrijmaken van het culturele (geestes)leven inclusief het lager-, 
midden-, hoger- en universitaire onderwijs. Dat impliceert het organiseren en financieren van 
zowel het veranderingsproces alsook de situatie ná de verandering. Hierbij is er een grote rol en 
verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven, omdat de politieke krachten zich hiertegen sterk 
zullen verzetten. 

o) Invoering van het wettelijke verbod op de handel in ‘blote’ finaniële derivaten.

7.2.17Invoering ‘behoefte-inkomen’ uitgaand van ‘basisinkomen’

Basisinkomen
Het ‘basisinkomen’ is een statistisch te berekenen gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking in 
een bepaald gebied, zoals we dat in paragraaf 5.3.3 hebben beschreven. Dat gebied wordt gevormd 
door een economisch bestuurd geheel, zoals een: dorp, stad, regio, provincie of land. Maar het kan 
natuurlijk ook een landengroep, continent of zelfs de wereld als geheel omvatten.
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Het totaal van de oogstopbrengsten, bodemopbrengsten plus de grondrente dat binnen een 
bepaald gebied wordt opgebracht, vormt economisch gezien het reële bestaansminimum of 
gezamenlijke basisinkomen van alle bewoners van dat gebied. (Alle overige inkomsten komen voort 
uit bredere organisatorische en institutionele samenwerking.) Om de beschikbaar komende 
opbrengsten eerlijk met elkaar te delen, moet uit deze gebiedsgebonden opbrengsten ook in het 
levensonderhoud worden voorzien van de arbeidsongeschikten en zieken, de gepensioneerden en 
arme gezinnen, asielzoekers, zwervers, gevangenen, etc.. Het basisinkomen betreft geen casuïstiek. 
Telkens moet rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden. Het statistisch 
berekende basisinkomen is een belangrijk uitgangspunt voor het bepalen van het behoefte-
inkomen, zie de toelichting hieronder. 

De door ons voorgestelde sanering sluit enige private vermogensopbouw niet uit. Integendeel. Ook 
in de gesaneerde situatie is het voor private personen mogelijk en verstandig om vermogen op te 
bouwen, zij het dat daaraan wettelijke beperkingen worden verbonden: een maximumbedrag, een 
maximale looptijd en de voorwaarde dat het vermogen gezond en maatschappelijk verantwoord 
wordt beheerd. Ook het invoeren van behoefte-inkomen sluit zo’n vermogensopbouw in de 
gesaneerde situatie allerminst uit. Dat kan plaatsvinden door (conventioneel) te sparen, ervan 
uitgaande dat in het behoefte-inkomen voldoende financiële ruimte wordt gegeven voor 
pensioenopbouw en om te sparen. Maar ook bijvoorbeeld door extra financiële waardering voor 
geleverde prestaties, een gelukkig levenslot (erfenis of loterij), extra beloning voor lucratieve 
vindingen, e.d..

Minimum-inkomen
Het basis-inkomen volgt uit de opbrengst van een grondgebied en het aantal bewoners van dat 
gebied.
Het minimum-inkomen is het inkomen dat nodig is voor een minimum bestaansniveau. Het 
minimum bestaansniveau is afhankelijk van de kosten van ‘brood-bed-en-bad’ en de lokale 
maatschappeljke context. De hoogte van het minimuminkomen moet daarom door de lokale 
gemeenschap worden bepaald.  233 (Per 1-1-2015: Nederland € 1.501, Portugal € 589, UK € 1.378). 

Behoefte-inkomen
Het behoefte-inkomen is het inkomen dat iemand naar eigen inzicht nodig heeft om in zijn 
levensonderhoud te voorzien, een soort benodigd gezinsbudget. Daarin is ook begrepen het sparen 
voor een gezinsvermogensbuffer, plus ook de AOW- en de pensioenpremie.

De wijze waarop het behoefte-inkomen kan worden bepaald, hangt af van de persoonlijke situatie.
Dat ligt voor vermogenden anders dan voor werkenden, en voor werkenden weer anders dan voor 
inkomensafhankelijken:

233 Zie het WSI-report nr. 14 / 1-1-2015 en het artikel ‘Jongeren boos om oneerlijk laag minimumloon’ in de Volkskrant dd. 24-3-2015. 
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1) Het behoefte-inkomen van vermogenden omvat niet alleen het ‘basisinkomen’ (zoals nu het 
wettelijk minimuminkomen), maar ook het AOW en inkomen uit het zelf opgebouwde pensioen:
a. Indien nog niet met pensioen, maar toch met voldoende inkomen uit vermogen, is men 

‘zelfdragend’ en is het behoefte-inkomen dus geen issue;
b. Alle gepensioneerden hebben recht op het ‘basisinkomen’ (vergelijk het minimuminkomen of 

de AOW), aangevuld met hun zelf gespaard pensioen;
c. Gepensioneerden met onvoldoende inkomen vanwege overmacht (ziekte, bijzondere zorg, 

grote schadegevallen, e.d.) vallen onder de sociale zorg van de lokale gemeenschap;
2) Het behoefte-inkomen van iemand die werkt in een onderneming of organisatie, en daaraan zijn 

inkomen ontleent, is een persoonlijke aangelegenheid. Desalniettemin is het voor de 
salarisafspraken toch onderwerp van overleg binnen die onderneming. Stap 1: bij de aanvang van 
die salarisgesprekken is het lokale basisinkomen het vertrekpunt. Stap 2: dan wordt dat 
basisinkomen aangepast op basis van het ‘loongebouw’ van de onderneming, ofwel aan wat 
budgettair voor de inkomens van medewerkers in de onderneming beschikbaar is.  In de huidige 
situatie stopt het op dit punt en wordt het salaris bepaald. Stap 3: in de gesaneerde situatie 
wordt nog een derde stap gezet. Binnen elke budgettaire eenheid -meestal een afdeling- wordt 
deze functiegebonden salarisindicatie onderwerp van aanpassing, om rekening te houden met 
de persoonlijke situatie van de betrokken medewerkers. Dit is een belangwekkende sociale 
oefening.  Deze derde stap is bedoeld om te komen tot een ‘eerlijke verdeling’ van het voor de 
afdeling beschikbare salarisbudget. Dat is een gevoelig proces, dat goed moet worden ingericht 
en met tact moet worden gehanteerd. In die laatste stap wordt het salaris aangepast naar de 
persoonlijke situatie, dus met ‘aanzien des persoons’. Alle betrokkenen moeten bij die laatste 
stap leren om de privacy en de persoonlijke levenskeuzes van anderen te respecteren, en om te 
gaan met de krachten van het egoïsme. Geen eenvoudige, maar wel een zinvolle opgave;

3) Het behoefte-inkomen van inkomensafhankelijken is een sociale zorg van de lokale 
gemeenschap. In de gesaneerde situatie wordt dat inkomen bepaald met ‘aanzien des persoons’ 
en met persoonlijke belangstelling. Dus ook daar kunnen de behoefte-inkomens verschillen 
(zoals ook nu bij bijstandsuitkeringen, in beperkte mate, rekening wordt gehouden met de 
persoonlijke situatie).

Kortom, het behoefte-inkomen leidt duidelijk tot inkomensverschillen. Dat is in de gesaneerde 
situatie niet anders dan nu. Maar de reden van die verschillen is duidelijk wel anders, is in ieder geval 
veel persoonlijker. Uitgangspunt is in alle gevallen dat iedereen de arbeidsbijdrage levert waartoe hij 
redelijkerwijze in staat is. Ofwel: geen arbeidsprestatie, geen inkomen… tenzij sprake is van 
overmacht (onvoldoende werkgelegenheid, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, e.d.). 

Invoering van behoefte-inkomens doet niets af aan pensioenopbouw, ruimte om te sparen, etc.. Het 
werken met een behoefte-inkomen staat private vermogensvorming niet in de weg. Integendeel.  
Getalenteerde en succesvolle ondernemers binnen een arbeidsgemeenschap kunnen vrijelijk door 
de medewerkers van hun eigen organisatie bijzondere waardering ontvangen. Die 
arbeidsgemeenschap kan aan de ondernemingsleiding voorstellen om zo’n ondernemer extra 
inkomen te verschaffen – binnen de wettelijk bepaalde grenzen. Arie de Geus gaf jaren geleden al 
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aan, dat een hoog top-inkomen prima en maatschappelijk gezond is, mits de medewerkers van 
betreffende organisatie dat rechtvaardig vinden. Niet de bestuurders of commissarissen bepalen 
dan dat top-inkomen, maar de arbeidsgemeenschap van de organisatie die dat topinkomen moet 
opbrengen.

Leidend principe moet zijn: de rechtsstaat gaat over wettelijke rechten/plichten en de 
rechtvaardigheid daarvan. Het bedrijfsleven met haar maatschappelijke instellingen gaat over 
berekening van draagkracht en rechtvaardige uitvoering.

Loongebouw
De CAO-onderhandelingen spelen ook in de gezonde situatie een belangrijke rol. Die 
onderhandelingen hebben betrekking op de loongebouwen, de statistische inkomenscijfers, de 
verdeling van totaalbudgetten, de secundaire arbeidsvoorwaarden, e.d..  CAO’s hebben –net als nu- 
geen betrekking op individuele gevallen.

7.3 Over de implementatie

7.3.1 Creëer een onderneming als startpunt 

We hebben niet de illusie dat financiële professionals, ondernemers noch overheden en masse op 
korte termijn over willen gaan tot implementatie van de hier voorgestelde denk- en werkwijze. Maar 
dat zegt niets over de urgentie daarvan. Het zegt wel iets over de wijze waarop een stevig 
beginpunt moet worden gecreëerd. 
En zo’n beginpunt schetst Rudolf Steiner234. We geven daarvan enkele tekstfragmenten weer. Een 
beginpunt zou volgens hem moeten liggen bij de start van een bank-achtige instelling. Maar wel een 
bank “die zich onderscheidt van andere banken, doordat het niet alleen de financiële gezichtspunten 
dient, maar ook de werkelijke bedrijfsprocessen die door het financiële worden gedragen.” En: “De 
bankier moet minder het karakter van een uitlener hebben, maar veel meer die van een terzake kundige 
koopman, die met gezond verstand de draagwijdte van een te financieren bedrijfsproces kan inschatten 
en met realiteitszin de bedrijfsinrichting voor de procesuitvoering kan regelen.” Het moet daarbij 
vooral gaan om “financiering van ondernemingen die geschikt zijn om het bedrijfsleven op een gezonde 
associatieve leest te schoeien en het geestesleven zo vorm te geven dat goede talenten en capaciteiten 
op een positie worden ingezet waardoor hun capaciteit op een sociaal vruchtbare wijze zich kan 
uitleven.” Zo’n bankier lijkt veel op de nog jonge Ondernemersbank. En ook op de Chief Financial 
Officer (CFO), de ’inhouse-bankier’ of treasurer van een grote onderneming die goed bij kas is, maar 
dan wel een met veel hart voor de zaak, met organiserend vermogen en die zelf toegang heeft tot 
de kapitaalmarkt. In dat laatste geval is van belang, dat de betrokken ‘inhouse bankier’ deel 
uitmaakt van de gesloten gemeenschap van zijn eigen organisatie, en dus sprake is van echte 
collegialiteit en ook deelnemerschap in het loongebouw.

234 Zie Gesamtausgabe 24 op blz. 460-464.
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“Voor de bankmedewerkers is het noodzakelijk dat zij inzicht hebben hoe de levensbeschouwing vanuit 
de geesteswetenschap kan worden vertaald naar economisch vruchtbare werkzaamheid. Daarvoor is 
noodzakelijk, dat er een streng associatieve verhouding wordt gecreëerd tussen de bankbeheerders en 
degenen die door hun ideële werkzaamheid het begrip, het inzicht voor een in het leven te roepen 
onderneming kunnen bevorderen.” “Basisvereiste is dat de geestelijke ambities en aspiraties met al het 
materiële innig verbonden zijn.” Tja, dat raakt aan een open -maar verdoofde- zenuw: 
levensbeschouwing en bankieren gaat in de moderne tijd niet samen, ook niet vanuit de huidige 
geesteswetenschap. De mainstream in de financiële wereld is, evenals de mainstream in de 
wetenschappelijke wereld, welhaast allergisch voor het idee dat ‘geest’ realiteit zou kunnen zijn en 
waarmee dus concreet rekening zou moeten worden gehouden in hun werk, beleid e.d..
“Een school komt daarvoor pas dan in aanmerking, als zij financieel kan worden gedragen door de 
ondernemingen die zijn opgezet vanuit geesteswetenschappelijke kringen. ” En: “Het komt erop aan, 
dat georganiseerde krachten in de  -op de geesteswetenschap georiënteerde- geestelijke beweging zelf  
de ondernemingen scheppen. Dat wil zeggen dat bankiers, fabrikanten, etc., zich in deze beweging 
aaneensluiten, zodat het gebouw in Dornach235 het werkelijke middelpunt van een nieuwe 
ondernemingsgeest wordt.” “Wie zich aansluiten, moeten financieel en economisch werkelijk 
oordeelkundige lieden zijn met breed overzicht, die inzien dat dóór willen gaan met voortworstelen op 
de oude weg betekent: zichzelf een zeker graf graven.” 

Nu, dit betrof de situatie rond 1920. Maar anno 2015 zou Steiner precies hetzelfde kunnen zeggen. 
Want zo’n bankachtige instelling met bijbehorende associatief samenwerkende ondernemingen en 
scholen is er helaas nog steeds niet. Hele grote kapitaalkrachtige concerns, zoals Microsoft, Google 
en Apple of, dichter bij huis, Shell, Philips en Unilever zouden tamelijk vlot in de geschetste richting 
kunnen gaan. Ware het niet, dat met name in de ICT en veel productiebedrijven een geest waait, die 
ons krachtig richting de robotisering blaast en (gaande in diametraal tegenovergestelde richting) 
zich juist niet geestbewust oriënteert op de driegelede samenleving. Bovendien worden zij 
gecorrumpeerd door het winstbejag van de parasitaire aandelenbeursen.

7.3.2 Begin bij uw eigen onderneming

Iedereen kan in zijn eigen situatie met dit boek aan de slag gaan. Als u zich de beginselen van het 
driegelede mensbeeld en de driegelede samenleving heeft eigen gemaakt, kunt u bijvoorbeeld gaan 
‘oefenen’ met de financiële gegevens van uw eigen organisatie door -aan de hand van dit boek- een 
begin te maken met het samenstellen van een driegelede balans en resultatenrekening. Dat is een 
belangrijke leerfase, waarin onder meer helder wordt, welke vragen daarbij moeten worden 
beantwoord en welke knelpunten moeten worden opgelost. 
Hoe ver u met deze ontwikkeling kunt gaan, zal sterk afhangen van uw functie en positie in uw 
organisatie en vooral ook of u financiële verantwoordelijkheid draagt. Behoedzaamheid en wijs 
beleid is in elk geval geboden, zeker tijdens het ontdekken en pionieren in de nieuwe financiële 
praktijk op basis van onze voorstellen.

235 Het gebouw in Dornach is het -destijds nieuwe- centrum van de internationale Antroposofische Vereniging.
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Ziet u kans om dit samen met collega’s en/of collega-bedrijven te doen, dan heeft dat zeker de 
voorkeur vanwege het grote voordeel om ervaringen te kunnen delen en het scheppen van 
maatschappelijk draagvlak.

7.3.3 Gebruik overgangsregelingen en wegsterfconstructies 

Bestaande organisaties die concrete en verdergaande stappen willen zetten op deze 
ontwikkelingsweg, kunnen te maken krijgen met complexe veranderingen. Dat betreft niet alleen 
personele-, organisatorische- en systeemveranderingen binnen de eigen organisatie. Het kan ook 
gaan over benodigde veranderingen in de samenwerking met anderen in de buitenwereld van de 
eigen organisatie, zoals leveranciers en afnemers, of banken en verzekeringsmaatschappijen. Dat 
gaat veelal gepaard met aanpassing van contracten, overeenkomsten, licenties, vergunningen, etc.. 
Veranderingen die wellicht stap voor stap zullen moeten worden gerealiseerd, ondersteund met 
benodigde overgangsregelingen en tijdelijke aanpassingen. Het kan zelfs de start van geheel nieuwe 
organisaties vereisen, waarbij enerzijds het nieuwe uitgroeit, terwijl het oude geleidelijk wordt 
afgebouwd.
En dat alles moet natuurlijk goed gecontroleerd gebeuren, want het gaat ook om (veel) geld.

7.3.4 Aanpassing van de financiële  administratie

Wie de beschikking heeft over een computer kan met een standaard administratiepakket het 
voorgaande met weinig bijkomend werk invoeren. Deze softwarepakketten zijn voorzien van de 
mogelijkheid zelf financiële overzichten te definiëren. Bij herinrichting van bestaande of het 
invoeren van nieuwe journaliseringen en financiële overzichten is dat een eenmalige inspanning. 
Naast de aanpassing van programmatuur zullen ook financiële databanken en interfaces 
aanpassing behoeven. Bijvoorbeeld de databanken voor statistieken of gegevens van 
jaarverslagen.

7.3.5 Aanpassen  van voorschriften, boeken, etc.

In paragraaf 7.2.2 stelden we dat de wet- en regelgeving moet worden aangepast. Dat is op zich al 
een Titanenklus, die bovendien -vanwege het politieke proces rond wetgeving- heel gevoelig is voor 
irrationele invloeden met soms aanzienlijke vertragingen. Dat zal niet voetstoots gaan, want het 
verandert de bestaande geldverdeling en daarmee de machtsverhoudingen. Vooral vanuit de Anglo-
Amerikaanse school zal alles uit de kast worden gehaald om het aanpassingsproces tegen te houden 
en te frustreren. In Londen hebben de rijksten op 27 mei 2014 al de handen ineen geslagen “om het 
huidige kapitalistische systeem voor de eerstkomende honderd jaren veilig te stellen”, zie paragraaf 
3.1.4.
Maar stel dat die hindernis toch met succes wordt genomen. Dan moet vervolgens enerzijds een 
veelheid van (soms complexe) financiële systemen met de daaraan gerelateerde formulieren en 
overzichten, voorschriften, procedures en handleidingen worden aangepast en anderzijds een 



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 277

veelheid van vakliteratuur, lesmaterialen en studieboeken. Deze worden door zeer veel mensen in 
vele organisaties gebruikt bij hun financiële werkzaamheden in de dagelijkse praktijk. En niet te 
vergeten de aanpassing van de vele internetsites en intranetsites. Kortom, dat is zeer omvangrijk! 
Het illustreert tevens hoezeer het bestaande schadelijke gedachtengoed tot in de haarvaten van 
onze samenleving is ingesleten.

7.3.6 Inrichten van een monitor

Ingrijpende verandering van de geldverdeling heeft vele gevolgen, waarbij vele organisaties en 
individuen betrokken zijn. Elke organisatie zal die gevolgen in de eigen organisatie en de eigen markt 
met eigen klantenkring moeten en willen bewaken. Goed doordachte monitors zijn een probaat 
hulpmiddel. Zulke monitors moeten worden ingericht en verzorgd, zowel algemene als branche- en 
organisatie-specifieke. Inzet van zo’n bewakingsinstrument is eigenlijk vanzelfsprekend. Aan de 
hand van de rapportages uit de monitor kunnen de ontwikkelingen worden gevolgd, geanalyseerd 
en becommentarieerd, zodat (hopelijk) tijdig en gericht kan worden bijgestuurd. Dat geldt voor de 
bedrijfsleiding op het niveau van de eigen organisatie, maar ook voor de bestuurders op de hogere 
niveaus in het bedrijfsleven, politiek, culturele leven, etc.. (regionaal, landelijk en internationaal).

7.4 Suggesties voor verder onderzoek

Met de herijking van opvattingen en praktijken, en de vernieuwing van de balans en de 
resultatenrekening is de ‘klus’ uiteraard niet af. Het resultaat van de herijking vormt slechts een 
begin voor nader onderzoek, pionieren en voortgezette ‘sanering’! 

7.4.1 Begripsvorming en theorieontwikkeling

Juiste begripsvorming ligt aan de basis van vruchtbare theorieontwikkeling. Bij Ricardo hebben we 
daarvan een treffend voorbeeld gezien (zie paragraaf 5.1.): een goed onderscheid tussen rente en 
dividend. Dat vormde de basis voor een belangrijke stap in de ontwikkeling van de waardetheorie. 
De herijking in paragraaf 5.3 onderstreept het wezenlijke karakter van het verschil tussen rente en 
dividend. Dit onderscheid heeft directe gevolgen voor de inrichting van de balans en 
resultatenrekening, zo blijkt uit hoofdstuk 6.

In dit boek hebben we vastgesteld dat een aantal bestaande begrippen dringend moest worden 
herijkt. Dat houdt in, dat ook de bestaande theorieën -die met de betreffende begrippen werken- 
eveneens moeten worden herzien. Zo ook de huidige financiële (banken)taxonomie.

We denken hier overigens niet alleen aan (bedrijfs)economische theorieën, maar ook aan 
aangrenzende bedrijfs- en organisatiekundige theorieën. Zie ook paragraaf 4.9.6 en bijlage 4.
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7.4.2 Onderzoekslijnen

Er zijn verschillende onderzoeklijnen aan te wijzen, die parallel kunnen worden gevolgd.

Bijvoorbeeld ‘forensisch’ veldonderzoek voor de bewijsvoering, dat de door ons voorgestelde 
‘herijking en sanering’ daadwerkelijk een effectieve remedie is voor de crises uit het verleden. Dat 
komt o.a. neer op onderzoek naar de concrete gevolgen van onze voorsstellen voor de huidige 
geldverdeling. Dit is de inkomensverdeling en de vermogensverdeling tussen: particulieren, 
bedrijven, banken en verzekeringen/fondsen, overheden, etc.. 

Een andere onderzoekslijn betreft de vraagstukken, knelpunten en belemmeringen bij de 
toepassing van wat in dit boek naar voren komt. En ook het onderzoek naar de in- en externe 
gevolgen ervan voor individuele en/of bepaalde typen organisaties. 

Verder praktijkonderzoek is ook nodig voor aanpassing van kengetallen / ratio’s, de betekenis en 
ook de bandbreedte daarvan, en naar de betekenis van de nieuw ontwikkelde inzichten voor de 
monetaire geldhuishouding, kapitaalmarkt, accounting, accountancy, de bedrijfs- en 
organisatiekunde. ‘Verbouw’ van de huidige situatie betreft de vele methoden, overzichten en 
instrumenten die zijn voortgekomen uit de momenteel gangbare inzichten. Want de 
consequenties die wij in dit boek trekken raken aan een veelheid van aangrenzende onderwerpen, 
zoals: 

 De verdeling van inkomens en vermogens;
 De verdeling van overschotten (dividenden);
 De prijsvorming en waardetheoretische aspecten van de accounting;
 De waardevorming en waardering van (bijvoorbeeld) bezittingen of schulden;
 De  juistheid van de gepresenteerde cijfers;
 De presentatie van ‘off balance’ posten;
 De rechtsverhoudingen en jurisprudentie;
 De wet- en regelgeving op de jaarrekening, respectievelijk de accountancy;
 Het gebruik van de jaarrekening;
 De economische geschiedenis;
 De aspecten van fiscaliteit en economische politiek;
 De veelvormige management accounting (interne verslaggeving), ‘reflexieve accounting’, 

decision accounting, e.d..

Zij vormen even zovele onderwerpen voor verder onderzoek en ‘sanering’. Op deze onderwerpen 
zelf zijn we in dit boek niet uitgebreid ingegaan, hoewel we er soms niet geheel aan konden 
ontkomen om enkele opmerkingen te maken236. 

236 Zie: Tony Tinker en George Soros. En ook Martin Hoogendoorn, zijn boek Het belang van de jaarrekening, Academic Service.
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Een andere onderzoekslijn betreft het verder doordenken van de aanwijzingen over de 
inrichtingsprincipes van de driegelede samenleving:

 binnen de nationale context (voor ons in Nederland). 
 in de internationale context, te beginnen bij de Europese Unie. Er is binnen Europa een groot 

verschil in de cultuur van de Zuid-Europese landen en de Noord-Europese landen. Zuid-Europa 
kenmerkt zich door ‘rekkelijkheid’ met gedetailleerde regelgeving en controle (die invloed is 
bijvoorbeeld te zien bij de regelgeving rondom besteding van ESF-gelden). De ‘preciezen’ in 
Noord- Europa gaan meer uit van normen en waarden, en zijn -vanuit een Calvinistische 
grondslag- meer ’principle based’ dan ‘rule based’. De inrichtingsprincipes van de driegelede 
samenleving passen ons inziens in de beide levensstijlen: rekkelijk en precies. 

Door juridisering verschuift er in de huidige situatie steeds meer van principle based naar rule-based. 
De roep van ondernemers om het aantal regels te reduceren wordt dan ook steeds meer gehoord. 
In een periode van vele ingrijpende veranderingen in financiën én in rechtsverhoudingen, zoals wij 
voorstellen,  zal de contraproductieve juridisering kunnen versterken en versnellen. Die dreiging 
moet dus met kracht worden tegengegaan!

7.4.3 Organisatieleer en organisatie-ziekteleer

Tot slot is er voor pioniers nog een uiterst boeiende onderzoeksveld aan te wijzen. De financiële 
huishouding van een organisatie op te vatten als een soort ‘energiehuishouding’, is analoog aan de 
zienswijze in bijvoorbeeld de acupunctuur. Dit biedt heel interessante mogelijkheden. Dit sluit prima 
aan bij wat we in paragraaf 4.9.6 hebben gevonden over het tweezijdige gezicht van ‘geld’: een 
sociaal verbindende respectievelijk bevrijdende kracht. Het wordt nog interessanter  indien een 
organisatie (intermenselijk organisme) wordt opgevat als een metamorfose van het intramenselijk 
organisme. Want in dat geval kunnen we voor het begrijpen van maatschappelijke ‘ziekteprocessen 
en ziektebeelden’ voor inspiratie te raden gaan bij overeenkomstigheden in het intramenselijk 
organisme. Hier ligt een belangwekkend veld voor onderzoek en samenwerking tussen 
geneeskundigen en organisatiekundigen. Dat houdt wel in, dat eerst een goed fundament voor zo’n 
samenwerking moet worden gelegd, en dat die is gebaseerd op dezelfde grondslagen. In bijlage 4 
geven we hiertoe een aanzet. Een dergelijke zienswijze is echter allerminst gangbaar. Het veld van 
onderzoek -met als basis het metamorfosebeginsel- is nog vrijwel onbetreden, zodat we nog aan het 
begin staan.
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7.5 Er zijn pioniers
Tegenwoordig zijn het ontwikkelingsthema’s als ‘duurzaamheid’ en ‘vergroening’, die de 
boventoon voeren. Maar dát het in het maatschappelijke leven anders zou moeten gaan, 
daarvan waren en zijn al velen lange tijd overtuigd. Vooral in de ’70-er jaren, de tijd van de Club 
van Rome (zie: het rapport Grenzen aan de groei, 1972). Toen ontstond er in de westerse wereld 
een levendige ‘alternatieve beweging’ van waaruit vele bedrijven, maatschappen en instellingen 
zijn gestart, bijvoorbeeld de biologische- en biodynamische bedrijven, de alternatieve 
geneeskundige artsen en instellingen, de milieubewuste productiebedrijven, fair-trade handel, 
etc.. Daaruit zijn inmiddels complete organisaties voortgekomen. Zoals in Nederland de ASN-
bank en de internationale Triodosbank, de ongeveer 100 Vrije Scholen, de ruim 100 Broodfondsen 
(voor zzp-ers), het netwerk van de stichting Fair Trade Original, etc.. En internationaal zijn er er 
ook goede voorbeelden, zoals de GLS-Gemeinschaftsbank met een balanstotaal van € 5 miljard 
en 125.000 klanten, de holding Sekem in Egypte die momenteel onder meer circa 3.000 hectare 
ecologische landbouwgrond beheert,  de Terre de Liens  in Frankrijk die hetzelfde doet met circa 
2.400 hectare. Op de website van de Summer Foundation vindt u nog meer internationale 
voorbeelden van organisaties die ‘anders’, ofwel  ‘maatschappelijk verantwoord en 
vernieuwend’ willen werken. En in paragraaf 5.3.6 wezen we al op Breman Installatiebedrijf. Het 
is hier wel van belang om goed op te letten wat dat ‘anders’ precies inhoudt. Niet elke 
verandering is een ontwikkeling. Omschakelen naar de biologisch teeltmethode is bijvoorbeeld 
niet hetzelfde als omschakelen naar de biodynamische teeltmethode. En zo is werken volgens de 
drie-P’s237 (People, Planet, Profit) niet hetzelfde als het werken volgens de principes van de 
driegelede samenleving. 

Er zijn pioniers op het gebied van de driegelede samenleving. Zij hebben op verschillende 
terreinen een begin gemaakt met het werken volgens de principes van de driegelede 
samenleving. Daarbij is met veel durf en inzet te werk gegaan en zijn soms pijnlijke 
teleurstellingen opgelopen of grote offers gebracht. Maar met vallen en opstaan is de afgelopen 
decennia door hen in de praktijk veel geprobeerd en geleerd. Op hun waardevolle ervaringen kan 
en moet worden voortgebouwd. De dingen ‘anders’ willen inrichten en doen is prima, mits dat 
niet naïef gebeurt. We geven hier enkele voorbeelden die hun bestaansrecht hebben bewezen:
 De Stichting Grondbeheer, die eind 2013 circa 185 hectare ‘vrijgemaakte’ biodynamische grond 

beheert;
 De Stichting Sleipnir238, waarin nu 8 ondernemingen werken op basis van ‘geneutraliseerd 

eigendom’. Een goed voorbeeld van een ‘aandelenunie’;
 De Coöperatie Odin, met een BV van 350 medewerkers, 18 winkels plus een groothandel.
U kunt voor meer informatie terecht op de websites van deze organisaties.

237 Achter hartverwarmende succesverhalen over vernieuwing, milieu, etc., kan een ‘as usual’ werkelijkheid schuilgaan. 
Het PPP-concept opgevat als de polariteit ‘Natuur  Mens Kapitaal’ (Planet  People Profit) kán richting driegelede samenleving 
gaan. Maar hoeft dat niet. Om dat in het concrete geval te kunnen beoordelen, moet de uitwerking ervan voor de dagelijkse praktijk erbij 
worden verteld, inclusief de financiële uitwerking zoals bijvoorbeeld in ons boek is uiteengezet.
238 Zie ook het artikel over broederschap ‘Samen delen’ van John Hogervorst in het maandblad Motief van mei 2015.
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7.6 Tot slot: een appèl aan ondernemers
Het gangbare -de bestaande theorie en praktijk- kwam in ons betoog niet uitgebreid aan de orde. 
Ons inziens zou dat ook niet veel verder helpen. We hebben daarentegen het achterliggende 
begrippenkader tegen het licht gehouden. Deze ligt immers aan de basis van de heersende 
financieel-economische praktijk inclusief de economische crises.

Aangrijpen aan heersende opvattingen over geld en geldverdeling is vragen om forse 
weerstanden. Voor die weerstand staan borg: 1) de heersende machtsverhoudingen voor zover 
deze worden gedragen door hoge inkomens en het bezit van grootvermogen, 2) het bestaan van 
een internationale wetgeving op de inrichting van jaarrekeningen, en 3) de mores van de 
gevestigde orde in vakkringen van: economen, accountants, bankiers, fiscalisten, beleggers, 
controllers. Dit is een duivelsdriehoek van onvoorstelbare fixerende tegenkrachten. Het bezit van 
vermogen (1), de bevoegdheid tot wet- en regelgeving (2), en het hebben van capaciteit en 
kennis (3) zijn immers notoire bronnen van macht en invloed. Deze zorgwekkende fixatie is een 
internationaal fenomeen! Soros wijst op de overmacht van het marktfundamentalisme: “Helaas 
lopen we opnieuw het risico de verkeerde les uit de geschiedenis te trekken. Deze keer sluimert het 
gevaar niet in het communisme, maar in het marktfundamentalisme. Beide uitersten zijn onjuist. Wat 
we nodig hebben is het juiste evenwicht tussen politiek en markt, tussen het maken van regels en het 
naleven ervan. Geen enkele staat kan nog weerstand bieden aan de macht van de mondiale financiële 
markt… Er bestaan eenvoudigweg geen collectieve besluitvormingsmechanismen voor de 
wereldeconomie… maar als financiële markten intrinsiek instabiel zijn, betekent het opleggen van 
marktdiscipline in feite dat er instabiliteit wordt opgelegd… Er is sprake van een wereldeconomie 
zonder een mondiale samenleving. Deze situatie is onhoudbaar.”
Ondanks stevige kritieken is ook de situatie in Nederland niet hoopgevend, zoals we zagen in de 
paragrafen 3.2 en 3.8.1. Samenstellers van de jaarverslagen -de ondernemingen- hebben het 
vetorecht in de Raad voor de Jaarverslaggeving. Onze topbankiers239 en topondernemers blijken 
nog steeds hardleers en slagen er niet goed in zich te beheersen in de zelfverrijking (ondanks 
maatschappelijk protest en invoering van bijvoorbeeld de Wet ‘Claw Back’ dd. 1-1-2014 tegen 
overnamebonussen). En Herman Wijffels stelt op 26-1-2014 in ‘De Biecht van een Bankier’: 
“Banken kijken nog steeds met oude ogen naar nieuwe ontwikkelingen.” Maar die banken gaan wél 
met nieuwe ogen -veelal weinig zichtbaar voor derden- onverminderd door met standaardisering, 
mathematisering, automatisering, robotisering en ‘Vernetzung’. Aan kop de brutale flitshandel op 
de effectenbeurs, die elke nanoseconde uitnut om te profiteren van (soms zelf veroorzaakte) 
minieme koersverschillen. En de ‘big data’ als booming business voor de directe beïnvloeding c.q. 
manipulatie van de consument door toepassing van slimme algoritmen en gepersonaliseerde 
profielen, door inzet van zelflerende systemen. Deze ‘wapenuitrusting’ van het Anglo-Amerikaanse 
kapitalisme 2.0 is niet zomaar omgebogen en teruggebracht tot een maatschappelijk gezond 
instrumentarium.

239 De grondleggers van het internationale westerse bankbedrijf, de tempelridders (1119-1307), legden de gelofte van armoede af!
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Medio oktober 2014 melden alle kranten dat de economie in Europa, Amerika en China weer 
hapert. Plots sloeg de vertwijfeling weer toe: “Komt er weer een nieuwe crisis aan?” Toch heeft 
een crisis ook z’n voordelen: zolang er crises zijn, is er hoop! We kunnen ervan leren. We kunnen 
zelf onze opvattingen, gedrag en wet- en regelgeving aanpassen aan nieuwe inzichten. Een 
wettenstelsel is een stelsel van afspraken, dat veelal pas achteraf wordt aangepast aan 
veranderde opvattingen. Zelden andersom. Een nationale wet aanpassen kost veel tijd; een 
internationaal wetstelsel aanpassen vergt heel veel tijd. De vooruitzichten op verandering op 
relatief korte termijn zijn dus niet bepaald gunstig. Moeizaam bereikte compromissen in een 
internationale politieke arena te veranderen is op zich al een bijna onmogelijke opgave. De 
gevestigde top-orde, vertegenwoordigd door een exclusief gezelschap van ‘captains’ en 
grootvermogenden, heeft zich op 27 mei 2014 in Londen al beraden en gezamenlijk haar plan 
getrokken (zie paragraaf 3.1.4)! Vermogend en georganiseerd verzet is dus in ieder geval uit die 
hoek te verwachten: private aandeelhouders en professionele beleggers, de conservatieve 
financiële wereld zelf en de politieke groeperingen die deze kapitalistische krachten 
vertegenwoordigen. En dat verzet begint doorgaans met een veelbeproefde methode: 
categorisch negeren en doodzwijgen. 

Een ding is helder: het heeft geen enkele zin om te gaan vechten tegen die financiële bierkaai en te 
pogen om het conservatieve bastion van de mondiale financiële machtsblokken te doorbreken. Dat 
is gedoemd te mislukken en zou ten koste gaan van onze positieve energie. Onze hoop op 
duurzame vernieuwing zou al snel vervliegen. De nieuwe orde, gebaseerd op de driegelede 
samenleving, zal voort moeten komen uit vrije initiatieven van ideëel gedreven pioniers. Mensen 
met een groot ‘geloof’ in die nieuwe orde en in de medemens. Samenwerkende ondernemers die 
lokaal starten, bereid zijn tot offers en (tegen de verdrukking in) geleidelijk uitgroeien – naast de 
huidige ‘oude’ kapitalistische orde. Dus twee parallelle economieën, ofwel een scheiding der 
geesten. Dit boek is niet geschreven voor wie zelf snel rijk wil worden. Het is vooral geschreven voor 
ideëel gedreven en tóch succesvolle zakelijke ondernemers met het hart op de goede plaats. En die 
zijn er, zoals we in de vorige paragraaf zagen. En ook voor frisse jonge politici met een open mind, 
wars van partijpolitiek, met een goed gevoel voor wat leeft in de samenleving.

Steiner appelleert nadrukkelijk aan onze moed: “Men zal het materialisme pas dan effectief bestrijden, 
als men ook de moed heeft, niet alleen te zeggen dat er geest in de wereldbeschouwingen zou moeten 
werken, maar deze geest werkelijk tot inhoud van zijn bewustzijn maakt. Het idee van de driegelede 
samenleving richt zich tot die mensen, die deze moed hebben. Die moed poogt door te dringen tot het 
innerlijke wezen van het alledaagse leven. Zij begrijpen de noodzaak van het verzorgen van een vrij, 
onafhankelijk geestesleven, omdat zij inzien dat een gekneveld geestesleven het op z’n hoogst brengt 
tot een teken van de geest, niet echter tot een leven in en met de geest.” “Alleen hij werkt met de 
geest, die de geest in zijn bewustzijn opneemt.” (240) En: “Niet een vernieuwing van de staat, van het 
economische leven door de oude geestelijke machten kan een perspectiefrijk doel zijn, maar alleen de 
vernieuwing van het geestesleven zelf. Men zal de moed moeten opbrengen te erkennen, dat nieuwe 

240 Zie Gesamtausgabe 24 blz. 111.
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geestelijke bronnen moeten worden ontsloten. De idee van de driegeleding van het sociale organisme 
sluit die moed in.” (241)

We zullen weliswaar aartsengel Michaël, onze regerende Tijdgeest, heel hard nodig hebben. Maar 
het hangt wel van onszelf af, het ligt op onze eigen schouders. De soms mensonterende macht van 
het heersende Anglo-Amerikaanse kapitalisme moeten we geleidelijk van onderaf doorbreken en 
van binnenuit ontmantelen. Een lang saneringsproces dat loopt langs de zekere evolutionaire weg 
van vastberadenheid en wijsheid. Het alternatief is weinig aanlokkelijk, want dan wacht -met de 
woorden van Steiner- een revolutionaire weg van moeizame crises en revoltes. Een onzekere en 
duistere weg van weerstand en ellende die steeds meer zichtbaar wordt in een groeiende lijst242 van 
destructieve strijd: burgeroorlogen, slepende internationale conflicten,  massieve oorlogen (1e en 2e 
wereldoorlog, Vietnam, Korea, Irak, Tsjetsjenië, etc.).  

Aan iedereen de keuze… ook aan u!

241 Zie Gesamtausgabe 24 blz.189.
242 De lijst van oorlogen op de website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_oorlogen_%28chronologisch%29#20e_eeuw . 
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EEN WOORD VAN DANK

Graag bedank ik de zeer velen -veelal collega’s en relaties– die sinds 1982 aan de ontwikkeling van de 
hier beschreven inzichten hebben bijgedragen. Vooral degenen die bereid zijn geweest commentaar 
te leveren op de manuscripten die vooraf zijn gegaan aan dit boek ‘Kapitalisme 3.0’. Sommigen wil ik 
speciaal bedanken.

Om te beginnen mijn stichtingscompanen van weleer -Ria, Edith, Henk, Corien, en Otmar- die voor 
mij destijds de gelegenheid voor een eerste praktische toetsing hebben mogelijk gemaakt. Lex Bos243 
en Ate Koopmans244 dank ik in het bijzonder. Lex -een van de vier grondleggers en eerste 
presidentcommissaris van de Triodosbank- omdat hij mij in 1981 met zijn inspirerende voordrachten 
op weg heeft geholpen en in juli 1983 heeft aangezet tot het uitschrijven van de voorstellen, zoals 
ook verwoord in dit boek. Ate voor zijn mentale steun en de ‘sleutels’ die hij mij met zijn verreikende 
menskundige inzichten op beslissende momenten in 1984 heeft aangereikt. Dat heeft in 1987 geleid 
tot de publicatie ‘Evenwichtige Economie’, het vertrekpunt voor de wording van dit boek.

Ton Voogt245 dank ik voor zijn stimulans om die eerste publicatie om te werken en verder te 
onderbouwen. Hij kwam precies op het goede moment. Zijn deskundige kritiek, inzet en vooral zijn 
onverstoorbare humor waren onmisbaar bij het totstandkomen in 2001 van ’Reflexieve Economie’. 
Die verrijking is achteraf gezien een ‘opmaat’, want het opende de doortocht naar het nu 
voorliggende boek.

Naar aanleiding van de huidige financiële crisis kreeg ik regelmatig de suggestie om het boek van 
2001 te actualiseren, omdat die crisis mijn pleidooi voor grondige heroriëntatie krachtig 
onderstreept. Zonder die herhaalde aanmoediging was ik er waarschijnlijk niet aan begonnen. Mijn 
goede vriend Tom van der Kroef ben ik veel dank verschuldigd voor zijn geduld en deskundig 
commentaar en zijn bereidheid om regelmatig met mij te sparren. En -evenals mijn collega Ben 
Verleg-  voor de vele tekstsuggesties en kritische noten gedurende de herziening van mijn vorige 
boek. En tot slot ook André de Graaf, Jan Saal, Peter Daub en Jacob Bijkerk voor hun waardevolle 
opmerkingen in de eindfase en ook Ronald Jelsma voor zijn minitieuze controle op taal- en 

243 Lex promoveerde op het onderwerp ‘dynamische oordeelsvorming in groepen’, was medegrondlegger van de Triodosbank, en 
werkte jarenlang als organisatieadviseur bij het Instituut voor Organisatieontwikkeling (Zeist). 
244 Ate deed onderzoek naar diagnostische methoden, werkte aan medicijnontwikkeling en doceerde aan medici en verpleegkundigen.
245 Ton, van oorsprong bedrijfseconoom, werkte van 1958 tot 1993 in het bedrijfsleven voornamelijk op het gebied van organisatie en 
financieel management. De laatste 13 jaar was hij directielid van een grote transportonderneming. In 1990 promoveerde hij aan de 
Erasmus Universiteit op het onderwerp ’Managen in een meervoudige context. Ton  was actief als zelfstandig adviseur en doceerde 
onder meer ’meervoudige accounting’ bij diverse instituten, zoals bij de Stichting Interacademiale Opleiding voor Organisatieadviseurs 
(SIOO).
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schrijffouten. Al die uitstekende steun heeft uiteindelijk geleid tot dit boek: ‘Kapitalisme 3.0 – voor 
een menswaardiger samenleving’’. 

Tot slot: niettegenstaande alle steun die ik kreeg, zijn uiteraard alle eventuele fouten of 
tekortkomingen geheel aan mij toe te schrijven...

12 mei 2015

Mocht u –na het lezen van dit boek-  de productie van een gedrukte uitgave en vertaling ervan 
mogelijk willen maken, en verder onderzoek financieel willen ondersteunen, dan kunt u uw 
steunbedrag overmaken naar de bankrekening NL18TRIO0212190997 ten name van de Stichting 
Negensprong.
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BIJLAGE 1:   Taal sterft in de abstractie

Vanwege de centrale plaats van woordopvatting in dit boek, gaan we er hier dieper op in. 
We bouwen voort op de paragrafen 4.5 t/m 4.8. 

In woorden met een oude oorsprong kan diepe wijsheid schuil gaan. Maar waar berust dat op? Wat 
is eigenlijk een ‘woord’? We brachten ‘woorden’ in verband met ‘essenties’ en hun 
verschijningsvormen, omdat we verschijnselen met een woord of naam identificeren en aanduiden. 
Naamgeving is een oeroud fenomeen. In de welbekende Genesis (2:19-20) komt dat al aan de orde: 
“…en Hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mens ze zou geven.” Woordcreatie of 
naamgeving als zodanig is echter een vraagstuk, waarover al millennia wordt gestreden, getuige 
onder meer de dialoog tussen Kratylos en Socrates246, tussen de nominalisten en de realisten, en 
recentelijk tussen de voor- en tegenstanders van de ‘linguistic-turn’. En die strijd zal vermoedelijk nog 
langere tijd voortduren. Enkele boeiende kernvragen daarbij zijn onder andere:
* Eerst de klassieke vraag: is een woord een reële entiteit of is het door onszelf bedacht en 

gecreëerd? Ofwel: wat is de realiteit van een woord: heeft een woord een a-priori betekenis 
(realisme) of geven wij -zoals de Genesis al aangeeft- zelf betekenis aan een woord 
(nominalisme)? 

* Of is bij realisme en nominalisme sprake van ‘volgorde’ en is een woord in feite beide: een 
betekenis dient zich 1) als een geschenk aan in het innerlijk van een mensenziel, dat zich 
vervolgens 2) door creatieve inspanning van de naamgever met een innerlijk te beluisteren 
klankenreeks als woord omhult en vervolgens 3) door de naamgever wordt uitgebeeld in het 
(uit)gesproken woord en aldus 4) culturele en sociale werking verkrijgt? In een gesprek met 
Socrates bespreekt Kratylos de vraag wie voldoende (innerlijk) gekwalificeerd is om aan een 
nieuw fenomeen een best passende naam te geven: wie komt in concrete gevallen het recht toe 
van de naamgeving (woordcreatie)? In onze moderne tijd is dat een totaal vergeten issue. En 
duidt een naam of woord op de betreffende essentie, op de verschijningsvorm(en) van die 
essentie, of op beide? Deze naam of dat woord is immers voor beide vaak dezelfde (vgl. de 
Griekse ideeënleer).247

* Een woord bestaat uit een klankenreeks, niet alleen hoorbaar, maar ook in de ruimte zichtbaar in 
de vorm van driedimensionale Gladni-patronen248. Patronen gecreëerd door het uitgesproken 
woord (fysiek uitgedrukt in een samenstel van letters). Is er een wezenseigen relatie tussen die 
specifieke klankenreeks, de plastische mondbeweging en de betekenis van een woord? Wat is 
eigenlijk de aard van de relatie tussen een innerlijk gehoord woord, een uitgesproken woord en 
een geschreven woord? Is dat op te vatten als een soort incarnatieproces of is het gewoon een 

246 Zie de Dialoog met Kratylos in Plato - Verzameld werk, vertaald door Mario Molegraaf en Hans Warren, Uitgeverij Bert Bakker.
247 Het Grieks kan met onzijdige meervoudsuitgangen verwijzen naar abstracta (in tegenstelling tot de concrete dingen). De Griekse 
‘ideeënleer’ maakte expliciet onderscheid tussen de essenties (abstracta) en hun verschijningsvormen (het concrete). Zie ook:  Plato’s 
Faidon – in: Socrates’ leven en dood, vertaald door G.Koolschijn, Polak & Van Gennep.
248 Zie de website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Chladni-patronen.
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‘clean’ externalisatieproces (of vice versa: een excarnatieproces of een ‘clean’ 
internalisatieproces)? Anders geformuleerd: bewoont de betekenis van een woord de 
uitgesproken klankenreeks of is zo’n klankenreeks a-priori onbewoond en dus ‘leeg’? Of krijgt een 
naam of woord zijn betekenis alleen door de reeks van woorden die bij wijze van context in een 
woordomschrijving bijeen worden gebracht (linguistic turn249)?

* Nog anders benaderd: is een taal met haar woordenschat de Gestalt (totaalbeeld) van een 
bewustwordingsproces van een volk, familie, individu, groep of vakgebied?

De antwoorden op deze vraagpunten worden in hoge mate bepaald door uw eigen mens- en 
wereldbeeld. Is bijvoorbeeld een immateriële essentie een reële werkelijkheid of is het slechts een 
door ons zelf bedacht hersenspinsel? Materialisten en spiritualisten nemen hierover 
tegenovergestelde standpunten in, evenals de realisten versus de idealisten. Het is ons opgevallen 
dat in deze discussie medische inzichten250 over de samenhang tussen a) klinkers en medeklinkers, b) 
gebaren en houdingen, en c) orgaan(mis)vorming geen rol van betekenis spelen. Ook aan de 
samenhang tussen klank en vormfiguur -bekend vanuit de natuurkunde- wordt gewoonlijk 
voorbijgegaan. Dit is opvallend omdat elk gesproken woord, als configuratie van klinkers en 
medeklinkers, middels een eigen kenmerkende klankfiguur zelfs letterlijk vormend kan werken op de 
voor ons zichtbare wereld – inclusief ons eigen organisme. De volkskenmerkende tongval is daar een 
fraai voorbeeld van!251

Taal: een geschenk of een afspraak?
De opvatting, dat een woord inhoud krijgt door een afspraak die mensen daarover maken dan wel  
maakten, is heden wijd verspreid. De moderne taaltheorie sinds de zgn. ‘linguistic turn’ wordt door 
sommigen zelfs dogmatisch gehanteerd. Voor nieuw bedachte woorden kan die theorie juist zijn. 
Toch is die opvatting principieel onjuist waar het gaat om woorden die middels een eeuwenoude 
traditie tot ons zijn gekomen. Dat de oorsprong van die traditionele woorden niet ligt in een 
‘afspraak’ tussen mensen, maar waarschijnlijk beter als een ‘geschenk’ kan worden opgevat, willen 
we hier trachten aannemelijk te maken. We doen hierbij een sterk beroep op de eigen waarneming.

Het antwoord op de vraag, welke van die twee opvattingen juist is, is voor ons onderzoek belangrijk. 
In voorgaande hoofdstukken hebben we vastgesteld, dat de onevenwichtigheden in de huidige 
economische werkelijkheid argwaan tegenover gangbare ideeën en opvattingen rechtvaardigt. Ook 
hebben we in hoofdstuk 3 vastgesteld dat er gegronde reden is om onze huidige woordinhouden 
betreffende het financieel-economisch handelen te herijken. Want die woordinhouden blijken niet zo 
heilzaam uit te werken, gelet op de financieel-economische crises. Hoewel in onze moderne tijden 

249 Richard Rorty, zie ‘The Linguistic Turn. Essays in Philosophical Method’ en ook de website: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%AFstische_wending. 
250 In de heil-euritmie -een medisch erkende behandelmethode- wordt effectief met deze inzichten therapeutisch op het menselijk 
organisme gewerkt.
251 We maken onderscheid tussen geluid (trillingen of golven in de fysieke wereld) en de klank die door geluid wordt ‘voortgedragen’. 
(Innerlijk bevrijdt ons oor de klank uit het geluid, zodat die klank in de ziel kan worden beluisterd).
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erg ongebruikelijk, is wellicht meer heilzame werking te verwachten van een (heel oud) ‘geschenk’. 
Als dit geschenk in de loop der eeuwen door afnemend woordbesef geweld is aangedaan en 
beschadigd, is herstel door herijking noodzakelijk. Die herijking hebben in hoofdstuk 5 uitgevoerd.

In het kader van dit boek is het antwoord op die vraag zelfs bepalend voor de conclusies en 
resultaten! We staan daarom in deze bijlage uitgebreid stil bij de vraag naar de herkomst van onze 
menselijke taal.

De biogenetische grondwet…
In zijn boek ’Dieren zijn wat mensen hebben’ wijst de huisarts Leen Mees252 onder meer op Ernst 
Haeckel die de biogenetische grondwetmatigheid heeft ontdekt. Deze wet houdt in dat de 
embryonale ontwikkeling van elk individueel exemplaar een verkorte herhaling van de ontwikkeling 
van de soort doormaakt. Die wet is weliswaar omstreden, maar het biedt voor ons vraagstuk een 
verrassend houvast. Immers, in tegenstelling tot het mineraal, de plant of het dier, is de mens een 
wezen dat qua soort nog volop in (innerlijke) ontwikkeling is: het dier kent een materiële en een 
sociale werkelijkheid, de mens kent bovendien nog een culturele werkelijkheid. Bedenk: een dier 
kent wetenschap noch religie, en een dier leer je wel kunstjes, maar geen kunst! We laten hier in het 
midden of de mens afstamt van de dieren of dat de dieren de mens zijn voorgegaan. Toch lijkt het 
weinig discutabel te stellen dat, in tegenstelling tot dieren, alleen mensen mogelijkheden hebben en 
neigingen vertonen tot de cultuurgebieden bij uitstek: kunst, religie en wetenschap.

De wet van Haeckel betekent, dat wij voor wat betreft de algemeen menselijke wetmatigheden, de 
ontwikkeling van de mens als soort in verkorte vorm telkens kunnen waarnemen in 1) de 
ontwikkeling van het embryo, en 2) vooral aan het opgroeiende kind. Hoe de mens de mogelijkheid 
van de taal heeft verworven, kunnen we daarom aflezen aan de wijze waarop het opgroeiende kind 
zich de mogelijkheid van de taal eigen maakt. (In de embryonale fase is er nog geen taalgebruik.) 
Alleen moeten we hier goed oppassen, dat we ons niet laten misleiden door theorieën over dit 
onderwerp; het gaat erom, dat we de verschijnselen voor zich tot ons laten spreken. Graag verwijzen 
we hier naar ’Ontwikkelingsfasen van het kind’ van Bernard Lievegoed; een standaardwerk op dat 
gebied.

Kinderen en taal leren…
In de eerste periode na de geboorte geeft de baby met enkelvoudige klinkers uiting aan zijn 
gevoelens. Evenals in de embryonale periode is dan niet echt sprake van taalgebruik of poging tot 
woordvorming; de klankuitingen zijn als het getrappel van de beentjes.
Dan breekt een periode van gebrabbel aan: het kindje ontdekt zijn handjes, voetjes en mondje 
waarmee het kan spelen. Maar ook hier is nog niet sprake van een eerste poging tot het verwerven 
van de taal, hoewel dat dan zeer nabij komt. Steeds meer gaat het kindje zich interesseren voor zijn 
omgeving, alleen kan het de aandacht niet goed vasthouden. Maar toch... als zijn moeder de schone 

252 Leen Mees (arts), zie zijn boek ‘Dieren zijn wat mensen hebben’, Vrij Geestesleven, Zeist.
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luier omdoet, kijkt het af en toe zeer aandachtig naar de mond van de moeder die herhaald en 
duidelijk "m a m a" uitspreekt. Heel intiem is het moment, waarop moeder haar kindje een eerste 
poging ziet doen om dezelfde mondbewegingen (tegelijk met haar uitspreken) te imiteren. Vaak 
met heel zacht uitstromende lucht, dan ineens harder en verstaanbaar. Moeder moedigt aan, is 
enthousiast, het kindje lacht breeduit... en verliest al gauw weer zijn aandacht. Dat is de eerste 
woordvorming, echter nog zonder beeldinhoud: daarom worden de woordjes uitgesproken (soms 
onafgebroken herhaald) los van enige context. (Op die trede van de ontwikkelingstrap blijft de 
dierenwereld steken.)

Gedreven door zijn bijzondere gerichtheid op nabootsing, gaat in de volgende fase het kindje zijn 
huisgenoten nadoen, het uitspreken van woordjes leren ’plaatsen’ in eenvoudige gebeurtenissen: 
"Wil Jantje Pap?" vraagt moeder - "...pap...pap...pap..." zegt de kleine, zwaaiend met zijn lepel door de 
lucht. Hij weet langzamerhand de samenhang tussen: net uit bedje, licht aan, papa thuis, in de 
keuken, moeder met het pannetje melk bij het aanrecht, "Wil Jantje pap", etc.. Het woordje ‘wil’ 
dringt nog niet door, want binnen afzienbare tijd zegt het kindje "...Janne pap...". Eerst nog steeds 
volgend op de vraag, maar al gauw -reeds bij het binnenkomen in de keuken- voorafgaand aan de 
vraag. Waarneming en woord vormen nog een geheel. 
Naarmate de verstandelijke ontwikkeling krachtiger inzet, groeit het onderscheidingsvermogen 
tegelijk met de woordenschat, en komt er ‘afstand’ tussen de waarneming en het bijpassende 
woord. Geleidelijk is impliciete woordvorming overgegaan in een expliciete methode, waarbij het 
actieve denken een steeds grotere rol is gaan spelen. Dat komt tot uitdrukking in zinsbouw, 
gedachteconstructies, het uit elkaar halen van speelgoed, experimenteren, etc.. Steeds meer wordt 
het verstand aangesproken om enerzijds meer waarnemingen te onderscheiden, en anderzijds om 
woorden die bij die waarnemingen passen denkend te selecteren. 
Pas als het kind dit in zekere zelfstandigheid door oefening verder uit kan bouwen, is het moment 
aangebroken, waarop de mogelijkheid ontstaat ‘afspraken over woordinhouden’ te maken. 
Kinderen maken zelfs op natuurlijke wijze een periode door, waarin ze hun eigen geheimtaal met 
hun klasgenootjes afspreken. 

Veel later komt een kind via redeneren tot een begrijpen van eerder gemaakte verstandelijke 
onderscheidingen. Dan worden de waarnemingen door een veelkleurige woordsamenhang door 
begripsvorming teruggebracht bij de innerlijk levende idee, waarin het wezen (subject) van het 
uiterlijk waargenomen (object) zich openbaart. Het uiterlijke en innerlijke, het objectieve en het 
subjectieve worden langs die ontwikkelingsweg in ons bewustzijn weer tot een eenheid gebracht.
Wat opvalt is, dat gedurende de periode waarin het kind zich de mogelijkheid van de taal eigen 
maakt, er in het geheel geen afspraken over woordinhouden met dat kind worden gemaakt! Het 
onzinnige van de afspraak theorie wordt goed duidelijk, als we ons voorstellen, dat we een kind van 
bijvoorbeeld 18 maanden alle taal zouden moeten aanleren in de vorm van: "wat je daar ziet, dat 
noemen we ...., en wat je daar ziet noemen we", etc..
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Welbeschouwd ontleent het jonge kind de taal aan het gezinsmilieu als geheel. Dit in de periode 
waarin het kind waarneming en woord als in een nog niet door het verstand gescheiden eenheid 
opneemt. Onbewust ontvangt het kleine kind uit zijn gezinsmilieu het taalgeschenk van gezinsleden, 
die zich niet bewust (meer) zijn, dat zij van generatie op generatie ook dat geschenk hebben 
ontvangen: taal blijkt in hoge mate een traditioneel cultuurgoed.
De opvatting dat taal leeft houdt dan ook iets in, dat we de woordinhouden zonder gevolgen voor 
de levende (sociale) werkelijkheid kunnen veranderen. De opvatting dat een plant, dier of mens leeft 
houdt immers ook niet in, dat we zonder gevolgen het wezenlijke, het inhoudelijke van hun 
verschijningsvormen naar believen kunnen veranderen. De gestalte waarin een levend wezen zich 
aan ons toont veroudert, evenals al het levende veroudert. Dat woorden in de loop der tijden 
geleidelijke gedaanteveranderingen ondergaan of zelfs uitsterven, kan daaruit gemakkelijk worden 
begrepen. Het eigenmachtig veranderen van woordinhouden is echter geheel iets anders!

Levende taal…
In onze huidige tijd komen we steeds meer los van het -aloude ‘niet wetende waarom’- doorgeven 
van tradities (traditie = overdracht). We kunnen er afstand van nemen en de traditie zelfs stoppen. 
Dat geldt ook voor de door traditie doorgegeven taal. Daar zit een positieve kant aan. Juist omdat 
we daar los van komen, kunnen we er vanaf zekere afstand ons (innerlijk) licht over laten schijnen, en 
de wezenlijke waarden ervan gaan doorzien. We slagen er steeds meer in de taal als een object 
innerlijk waar te nemen, en als middel te hanteren. Dat is er tevens de oorzaak van, dat we ervan 
overtuigd kunnen raken, dat woorden zonder gevolgen naar willekeur kunnen worden gedefinieerd 
en gecodeerd. Maar die zienswijze baseert de vrijheid tot die willekeur op de idee dat de betekenis 
van woorden door afspraken worden bepaald. Dit standpunt, dat aan woorden willekeurige 
betekenis bij onderlinge afspraak kan worden toegekend, voert in de taalwerkelijkheid een nieuw 
beginsel binnen. Voor nieuw bedachte woorden is die zienswijze passend. Wie echter volgens deze 
zienswijze met de oorspronkelijke traditionele woorden omgaat, handelt op eenzelfde manier zoals 
we ook ten opzichte van de natuur hebben gedaan. Nu echter vervuilen we het woordmilieu... Wie 
stelt, dat desalniettemin de mens de macht heeft, om woorden anders te ’coderen’, heeft gelijk. 
Maar met die stelling wordt eerder onderstreept, dat de mens voor de vrije wilskeuze wordt gesteld, 
hetzij van die macht gebruik te maken, dan wel daarvan af te zien ter wille van de wijsheid die 
voortleeft in de taal. 

Een levend verschijnsel, een levend wezen, is een wezen in ontwikkeling. Dat wil zeggen dat zo'n 
wezen het eindstadium in haar ontwikkeling nog niet heeft bereikt. Het zal telkens in de tijd 
veranderen, en andere aspecten van zichzelf tot uitdrukking brengen. Dat houdt o.a. in dat een van 
leven vervuld woord zich nooit echt laat definiëren, maar zich slechts laat omschrijven of 
karakteriseren. 
Dat iedere taal haar eigen woordvorm kent, waarmee een zelfde verschijnsel uit de werkelijkheid 
wordt aangeduid, is met het voorgaande niet strijdig. Dit verschil (tafel, table, Tisch, etc.) doet niet 
het desbetreffende verschijnsel, het desbetreffende woordwezen veranderen, maar het laat ons 
zien, dat volkeren zich op een andere wijze verhouden tot hetzelfde verschijnsel. 
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Door algehele abstractie wordt een woord van zijn zijnskracht beroofd (abstraho betekent 
wegrukken, afsnijden, buitensluiten). Dat gebeurt, wanneer de woordgebruiker in zijn 
gedachteleven de levende werkelijkheid verlaat, waardoor het desbetreffende woord haar 
betekenisvolle kracht voor de levende werkelijkheid verliest253. Dat ligt dan aan de woordgebruiker, 
en niet aan het woord zelf. Dit verschijnsel maakt geen onderscheid naar rang of stand. Dat komt in 
onze tijd veel voor en komt meestal voort uit een gebrek aan woordbewustziin. Het is daarom een 
opgave voor iedereen, al woordbeluisterend en woordbelevend, telkens zelfstandig te beoordelen 
met welke zegskracht hij zelf, dan wel een andere spreker, woorden uit de financieel economische 
werkelijkheid gebruikt. De praktijk leert dat opleidingsniveau hier helaas geen garantie biedt.

Conclusie…
Vooral in oude woorden leeft een scheppende kracht, waarvoor wij in de loop der tijd het bewustzijn 
vrijwel hebben verloren. Zoeken wij naar die kracht in de woorden, gebruikt om bepaalde 
economische verschijnselen aan te duiden, dan zoeken wij dus naar de scheppende krachten zelf die 
in die bepaalde economische verschijnselen werkzaam zijn! Vinden we de bron, waaruit die 
scheppende krachten voortkomen, dan staan we daarmee aan het punt, van waaruit onze 
economische werkelijkheid ontspringt.

Op grond van het voorgaande mogen we uitgaan van de opvatting dat door traditie overgeleverde 
taal als een geschenk moet worden beschouwd. Dat houdt in, dat herijking noodzakelijk is, waar dit 
geschenk in de loop der eeuwen door afnemend woordbesef geweld is aangedaan en beschadigd is. 
Ons inziens is dat het geval. Daarom hebben we daarover in paragraaf 4.8 en 4.9.2 een uitgangspunt 
opgenomen.254

253 Zie ook GA 161 de 2e voordracht waarin een passage over ‘de transformatie in de verhouding van de mens tot de gedachten’.
254 Grammatica is (beginnend in Noord-Spanje aan het eind van de Middeleeuwen) van de taal zelf ’afgelezen’, en is dus van oorsprong 
niet bij afspraak in de taal ’ingebracht’.
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BIJLAGE 2:   Detaillering van de herijkte indeling van de balans

M A T E R I Ë L E    D E E L B A L A N S

01. GOEDEREN debet 21. AFSCHRIJVING OP GOEDEREN credit

Gebouwen 45.000 Afschr. Gebouwen 17.000

Apparatuur 150.000 Afschr. Apparatuur 100.000

Kleine apparaten 18.000 Afschr. kleine apparaten 10.000

Gereedschap 3.000 Afschr. gereedschap 2.500

Inventaris 18.000 Afschr. inventaris 2.000

Showroominrichting 25.000 Afschr. showroominrichting. 5.000

Kantoorinventaris 72.000 Afschr. kantoorinventaris 50.000

Magazijninventaris 7.000 Afschr. magazijninventaris 2.000

Financial leaseauto’s 23.000 Afschr. leaseauto’s 12.000

Apparatuur buiten gebruik 8.000 Afschr. Apparatuur buiten gebruik 5.000

Voorraad grondstoffen 16.000

Kantinevoorraad 1.000

Voorraad onderdelen 250.000

Voorraad haiffabrikaten 90.000

Voorraad klein materiaal 50.000

Voorraad gereed product 210.000

Goederen onderweg 4.000

Onderhanden productie 19.000

----------- -----------

subtotaal 0l 1.009.000 subtotaal  21 205.500

02. GOEDEREN-DEBITEUREN 22. GOEDEREN-CREDITEUREN

Nog te ontvangen inkomsten 3.000 Ontv. vooruitbetalingen bestellingen 3.500

Vooruitbetaalde kosten 4.000 Crediteuren apparatuur 350.000

Debeiteuren apparatuur 350.000 Crediteuren kosten 7500

Dubieuze debiteuren apparatuur 5.000 Nog te betalen kosten 24.000

Termiijn onderhanden prod.werk 12.500

Crediteuren onderdelen 12.000

----------- -----------

subtotaal 02 362.000 subtotaal 22 409.500
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03. SCHADEVERGOEDINGSDEBITEUREN 23. SCHADEVERGOEDINGSCREDITEUREN
(incl. te vorderen interest) (incl. verschuldigde interest)

AWBZ 3.000

  Crediteuren premie schadeverzekeringen 3.500

----------- -----------

subtotaal 03 0 subtotaal 23 6.500

04. OBJECT-FINANCIERINGEN u/g 24. 0BJECT-FINANCIERINGEN o/g

(incl. interne schadefondsen)

Voorziening incourantevoorraad  35.000

Voorziening dubieuze product-debiteuren 10.000

Financial lease schulden 8.000

Hypotheek opstal o/g 8.000

----------- -----------

subtotaal 04 0 subtotaal 24 61.000

Tussentotaal 0l  t/m 04 1.371.000 Tussentotaal  21 t/m 24 682.500

Tekort materieel debet 0 Tekort materieel credit 688.500

TOTAAL  MATER. DEELBALANS 1.371.000 TOTAAL  MATER. DEELBALANS 1.371.000

De materiële deelbalans is met €  688.500 voor 50,2% uit balans.
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S O C I A L E D E E L B A L A N S

05.  GROND EN CONCESSIES u/g           Debet 25. GROND EN CONCESSIES o/g Credit

Verkregen licenties 18.000 Afschr. Verkregen licenties 12.000

Terreinen incl. ontginningskosten 34.000 Afschr. Terreinen 11.000

Software gekocht en in gebruik 5.000 Afschr. gekochte software 4.000

Bibliotheek 3.000

Voorraad software (verkoop) 40.500

----------- -----------

subtotaal 05 100.500 subtotaal 25 27.000

06. DIENSTEN DEBITEUREN 26. DIENSTEN CREDITEUREN

Debiteuren externe software 90.000 Crediteuren onkosten 110.000

Debiteuren onderhoud 8.000 Crediteuren verkochte software 75.000

Voorheffing BTW-hoog 18.000 Te betalen BTW-hoog 24.000

Voorheffing BTW-laag 3.000 Te betalen BTW-laag 1.500

Porti (zegelvoorraad) 500

----------- -----------

subtotaal 06 119.500 subtotaal 26 210.500

07. DEBITEUREN UHV LEVENSONDER- 27. CREDITEUREN UHV LEVENSONDER-

HOUDSVOORZIENINGEN  HOUDSVOORZIENINGEN

Crediteuren rente 5.000

Sociale lasten 6.000

AOW/AWW 9.000

Loonbelasting 10.000

AKWIKWL 4.000

Sociale lasten bedriijfsvereniging 35.000

Vennootschapsbelasting 1.000

Schulden inzake pensioenen 5.000

----------- -----------

subtotaal  07 0 subtotaal 27 75.000
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08.  SOCIAAL KAPITAAL u/g 28. SOCIAAL KAPITAAL o/g

Waarborgsom uig 18.000 Garantiereserve 0

Voorschot bedriijfsvereniging 2.000 Egalisatiereserve WIR 24.000

Voorschotten medewerkers 1.500 Reserve latente belastingen 11.500

Rek.cour. met ondernemers 16.000 Pensioen verplichtingen 0

Voorschot deklaraties 3.000 Vakantiegeldreserve 35.000

Diverse obligaties u/g 18.000 Onderhandse lening 85.000

Kas 3.500 Bancair bedrijfskrediet 100.000

Banksaldi euro’s 150.000 Hypotheek grond o/g 10.000

Banksaldi vreemde valuta 30.000 Borgsom o/g 10.000

Kruisposten 6.000 Banksaldi euro’s 210.000

Uitzoekposten 1.500 Banksaldi vreemde valuta 105.000

Rekeningcourant met ondernemers 7.500

Tussenrekening medewerkers inkomens 2.500

----------- -----------

subtotaal 08 249.500 subtotaal 28 600.500

Tussentotaal rubriek 05 t/m 08 469.500 Tussentotaal  rubriek 25 t/m 28 913.000

Tekort Sociaal debet 443.500 Tekort Sociaal credit 0

TOTAAL SOCIALE DEELBALANS 913.000 TOTAAL SOCIALE DEELBALANS 913.000

De sociale deelbalans is met € 443.500 48,6% uit balans.

Verwerking van leningen, kredieten en obligaties en obligatiekoersen

In paragraaf 5.3.4 hebben we geconstateerd, dat er leningen, kredieten en obligaties zijn ‘zonder 
nadere specificatie’, waarbij de bestemming ‘in het midden’ wordt gelaten. Daarvan blijft de 
administratieve verwerking ongewijzigd, zij het dat zij uitsluitend worden ingedeeld op de sociale 
deelbalans.
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Voor leningen, kredieten en obligaties ‘met nadere specificatie’ treedt er wel verandering op, in 
zoverre dat zij moeten worden ingedeeld bij de deelbalans waarop zij betrekking hebben. 
Bijvoorbeeld: 
 Autolening, hypothecaire lening (voor zover gevestigd op het opstal), ‘kopen op afbetaling’, 

infrastructuur-obligaties, vastgoed-obligaties, obligaties-met-pandrecht-op-objecten = in de delen 
op de materiële deelbalans;

 Hypothecaire lening (voor zover gevestigd op de grond), persoonlijke lening, ‘huurkoop’, staats-
obligaties = in te delen op de sociale deelbalans;

 Studielening = in te delen op de culturele deelbalans.
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C U L T U R E L E   D E E L B A L A N S

09. GEACTIVEERD  UIT HOOFDE VAN VOORTBRENGSELEN  29. AFSCHRIJVING MDI V0ORTBRENGSELEN

      VAN DE MENSELIJKE  GEEST Debet       VAN DE MENSELIJKE GEEST Credit

Aanloopkosten 20.000 Afschr. aanloopkosten 18.000

Ontwikkeling prototypen 19.000 Afschr. prototypen 7.000

Ontwikkeling originelen/software 23.000 Afschr. originelen/software 14.000

Auteursrechten 0 Afschr. auteurs-rechten 0

Goodwill 30.000 Afschr. goodwill 27.000

Software zelf ontwikkeld/gebruikt 24.000 Afschr. zelf ontwikkelde software 16.000

----------- -----------

subtotaal 09 116.000 subtotaal 29 82.000

10.   DEBITEUREN UHV ONTWIKKELINGSWERKEN  30.   CREDITEUREN UHV ONTWIKKELINGSWERKEN  

Debiteuren advieswerk 15.000 Crediteuren ontwikkelingswerk 65.000

Debiteuren zelf ontwikkelde software 195.000

----------- -----------

subtotaal 10 210.000 subtotaal 30 65.000

11. TE VORDEREN UHV DERDEN IN  VOORUITZICHT  31. VERSCHULDIGD AAN DERDEN IN HET

       GESTELDE  OVERSCHOTTEN VOORUITZICHT  GESTELDE  
OVERSCHOTTEN        

Dividend uit te betalen 12.000

Tantiemes 1.500

----------- -----------

subtotaal 11 0 subtotaal 31 13.500
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 12.  ONTWIKKELINGSKAPITAAL u/g   32. ONTWIKKELINGSKAPITAAL  o/g

Eigen aandelen opgekocht 10.000 Aandelenkapitaal volgestort 120.000

Diverse aandelen u/g 25.000 Prioriteitsaandelen 25.000

Agio-reserve 26.000

Statutaire reserve 10% 14.500

Algemene reserve 30.000

Onverdeeld resultaat 0

Resultaat dit boekjaar 230.000

----------- -----------

subtotaal 12 35.000 subtotaal 32 445.500

Tussentotaal  rubriek 09 t/m 12 361.000 Tussentotaal rubriek 29 t/m 32 606.000

Tekort ontwikkelingsgelden debet 245.000 Tekort ontwikkelingsgelden credit 0

TOTAAL CULTUREL DEELBALANS 606.000 TOTAAL CULTURELE DEELBALANS 606.000

De culturele deelbalans is met € 245.000 40,4% uit balans.

Verwerking van aandelen en koersen

In paragraaf 5.3.6 hebben we het begrip ‘aandeel’ herijkt: wie een aandeel neemt, die neemt bij 
nadere beschouwing feitelijk deel aan een schenking. Een herijking die grote gevolgen heeft voor de 
wijze waarop in de praktijk met aandelen wordt omgegaan inclusief de financiële verwerking 
daarvan. Hier kijken we naar de gevolgen voor die financiële verwerking.

Wanneer ik aan een schenking doe, verlaagt mijn kassaldo en neemt bij mij de uitgavenpost 
‘schenkingen’ toe. Doe ik die schenking aan een onderneming, dan wordt die onderneming voor mij 
geen debiteur en ik verschijn in de financiële boeken van die onderneming niet als een crediteur. Wel 
neemt bij die onderneming enerzijds het kassaldo en anderzijds het eigen vermogen toe. Echter, bij 
het nemen van een aandeel -eveneens een schenking- verloopt dat toch iets anders. In eenvoudige 
vorm: bij de schenker verlaagt het kassaldo (aan de debetzijde) op de sociale deelbalans en neemt de 
rekening Aandelen u/g (aan de debetzijde) op de culturele deelbalans toe, terwijl bij de begunstigde 
onderneming het kassaldo (aan de debetzijde) op de sociale deelbalans en de rekening Aandelen o/g 
(aan de creditzijde) op de culturele deelbalans toenemen. Waarom verschijnt dat aandeel op mijn 
balans als Aandelen u/g?  Dat gebeurt, omdat bij liquidatie van die onderneming ik -als houder van dat 
aandeel- recht heb op het aanwijzen van de culturele bestemming van het ‘erfdeel’ uit de boedel van 
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de geliquideerde onderneming, zijnde het evenredig deel van het restsaldo van de geliquideerde 
onderneming. Uiteraard kan ik van dat recht (vrijwillig) afzien.
 
Tegen welke waarde wordt het aandeel op mijn balans geboekt? In tegenstelling tot de huidige gang 
van zaken wordt in het door ons voorgestelde model het aandeel uitsluitend tegen de nominale 
waarde in de boeken opgenomen. De koers, als graadmeter voor de waarde van de onderneming, 
heeft in de nieuwe situatie geen betekenis (meer) voor de waarde van het aandeel (dit is de 
oorspronkelijke schenking). Want ondernemingen inclusief hun aandelen zijn in onze 
maatschappijvisie in de gesaneerde situatie niet (meer) verhandelbaar, zodat de aandelenkoers als 
handelsprijs voor het aandeel dan geen betekenis meer heeft. Aandelen staan dan altijd voor de 
nominale waarde op de balans. Ergo: geen flucturerende aandelenkoersen meer, want die is altijd 
100!

In de huidige aandelenkoers wordt de marktwaarde van een onderneming uitgedrukt, waarin niet 
alleen rekening wordt gehouden met het eigen vermogen van die onderneming, maar ook met de 
waarde van haar innoverende kracht, productenportfolio, marktverhoudingen, 
marktontwikkelingen, vertrouwen in de bedrijfsleiding, risico’s, etc.). Dit is met andere woorden de 
waarde van de toekomstige kasstromen. Aangezien in de nieuwe situatie ondernemingen niet meer 
mogen worden verhandeld, verdwijnt deze markt inclusief de koerslijsten en daarmee het huidige 
mechanisme van herwaarderingen van aandelen, aandelenposities en aandelenportefeuilles.

Verwerking van derivaten 

Het omgaan met financiële derivaten is een lastig onderwerp. We staan er daarom apart bij stil en 
geven aan hoe de derivaten (futures en opties) moeten worden ingevoegd in de gesaneerde 
inrichting van de balans en resultatenrekening. We sluiten aan bij paragraaf 3.8.5. We hebben in 
paragraaf 5.3.19 de volgende vier categorieën derivaten onderscheiden, afhankelijk van de 
onderliggende waarde:

1. goederen-derivaten;
2. financiële derivaten gebaseerd op waarden met leenkarakter;
3. financiële derivaten gebaseerd op waarden met ontwikkelingskarakter;
4. derivaten waarbij de plicht tot levering van onderliggende waarde wordt afgekocht 

(speculatie).

De verwerking in de financiële administratie verschilt per categorie, als volgt.

Derivaten met onderliggende waarde goederen verwijzen naar de materiële werkelijkheid. Deze 
behoren te worden opgenomen in de resultatenrekening hoofdrubriek ‘interest’ (schaden) en in 
de overeenkomstige balansrubrieken zoals ‘goederen’ resp. ‘afschrijving op goederen’, 
‘goederen in bewerking’, e.d..
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Derivaten, die een financiële onderliggende waarde vertegenwoordigen van gelden met een 
leenkarakter (bijvoorbeeld obligaties), verwijzen naar de sociale werkelijkheid. Deze behoren te 
worden opgenomen in de resultatenrekening hoofdrubriek ‘renten’ (voorziening in 
levensonderhoud) en in de overeenkomstige balansrubrieken ‘sociale fondsen u/g’ resp. ‘sociale 
fondsen o/g’.

Derivaten, die een financiële onderliggende waarde vertegenwoordigen van gelden met een 
ontwikkelingskarakter (bijvoorbeeld aandelen), verwijzen naar de culturele werkelijkheid. Deze 
behoren te worden opgenomen in de resultatenrekening hoofdrubriek ‘dividenden’ 
(overschotten) en in de overeenkomstige balansrubrieken ‘culturele fondsen u/g’ resp. ‘culturele 
fondsen o/g’. Bij dit type futures moet ervoor worden gezorgd dat het vrijheidszoekende karakter 
van dividend gerespecteerd wordt.

Derivaten met een speculatiekarakter, waarbij de leverplicht wordt afgekocht, worden hetzelfde 
behandeld als derivaten, die een financiële onderliggende waarde vertegenwoordigen van gelden 
met een ontwikkelingskarakter (bijvoorbeeld aandelen). Maar de omvangrijke en miljarden 
kostende debacles van de afgelopen jaren geven aan, dat ‘blote’ of ‘naked’ derivaten bij 
(internationale) wet verboden dienen te worden. 
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RECAPITULATIE VAN DE DEELBALANSEN 
Totaaltelling Saldo Saldi in %

1. Materiële deelbalans 1.371.000 688.500- 50,2-
2. Sociale deelbalans       913.000 443.500 48,6
3. Culturele deelbalans 606.000 245.000 40,4

Totaal van de drie 
deelbalansen

2.890.000 0   0
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BIJLAGE 3:   Detaillering van de herijkte indeling van de resultatenrekening

R E S U L T A T EN   I N   D E    K A P I T A A L S S F E E R 

13. GELEDEN SCHADEN   debet 33. ONTVANGEN SCHADEVERGOEDING  credit

Betaalde AWBZ 26.000

Afschr. apparatuur 50.000

Afschr. kleine apparaten 5.000

Afschr. gereedschappen 1.500

Afschr. inventaris 7.500

Afschr. showroom 5.000

Afschr. kantoorinventaris 20.000

Afschr. magazijninventaris 1.000

Afschr. lease-auto's 2.000

Afschr. gebouwen 6.000

Afschr. apparatuur buiten gebruik 500

Afschr. dubieuze debiteuren apparatuur 2.500

Assurantie huisvesting 1.500

Assurantie apparatuur 1.000

Toevoeg.voorz.iening incourante voorraad 4.000

----------- -----------

subtotaal 13 133.500 subtotaal 33 0

14.  BETAALD VOOR LEVENSONDERHOUD 34. ONTVANGEN VOOR LEVENSONDERHOUD

Vakantiegeld uitbetaald 100.000 Ontvangen ziekengeld 5.000

Ziekengeld directie 2.500 Overige bijzondere baten 2.000

Ziekengeld  medewerkers 10.000

Betaalde sociale lasten 35.000

Betaalde AKW/KWL 24.000

Premie pensioenverz. 10.000

Afschr. terreinen 1.000

Afschr. licenties 3.000

Afschr. gekochte software 1.000

Contributies en bijdragen 7.500

Overige rente LT-krediet 15.000

Bankrente 25.000

Overige rente KI-krediet 1.000
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Overige bijzondere lasten 10.000

Div. directe belastingen 25.000

----------- -----------

subtotaal 14 270.000 subtotaal 34 7.000

15.  UITGEKEERDE OVERSCHOTTEN 35. ONTVANGEN OVERSCHOTTEN

Gratificaties 2.500 Ontvangen dividend 3.000

Tantiemes 3.500 Koersverschillen 15.000

Bijzondere beloningen 4.500

Afschr. prototypen 4.000

Afschr. aanloopkosten 500

Afschr. eigen software 2.500

Afschr. software/originelen 5.000

Afschr. goodwill 2.000

Koersverschil verkopen 1.000

Betalingskorting 1.500

Betalingssverschillen 500

Toevoeging agioreserve 5.000

Toevoeging algemene reserve 2.000

Resultaat dit boekjaar  230.000

----------- -----------

subotaal 15 265.500 subtotaal 35 18.000

TOTAAL KAPITAALLASTEN 969.000 TOTAAL KAPITAALBATEN 25.000

(debetsaldo) (creditsaldo 644.000)

De kapitaallasten  verschillen  met  €  644.000, ofwel  96,3%  ten opzichte van de kapitaalbaten.

Scheiding van Interest en Rente
Toepassing van de gesaneerde inrichting van de balans en resultatenrekening vereist dat de interest 
en rente op gescheiden rekeningen worden geboekt. Dit wijkt af van de gangbare boekhoudkundige 
verwerking, want die maakt dat onderscheid niet. Daarom beschrijven we hier in het kort hoe de 
interest-component kan worden afgescheiden van de betaalde en ontvangen ‘rente-oude-stijl’. Zie 
de paragrafen 5.3.2 en 5.3.3.

Die scheiding is geen wiskunde, maar komt neer op een redelijke schatting. Voor het afscheiden van 
de interestcomponent is er een aantal prijsindexcijfers waaruit kan worden gekozen. De verschillen 
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tussen de diverse indices komen voort uit het de samenstelling van het ‘mandje’. Dat ‘mandje’ 
bestaat uit een gedefinieerde set producten en diensten, waarvan de gemiddelde prijzen periodiek 
worden ‘gemeten’. Bij de ene index wordt bijvoorbeeld de woonlast wel meegenomen, bij de andere 
niet. Bij de volgende wordt belasting wel meegenomen, bij een andere index weer niet. Daarom 
heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een ‘geharmoniseerde prijsindex’ samengesteld, waarmee 
het prijsverloop tussen de diverse eurolanden kan worden vergeleken. Die geharmoniseerde 
prijsindex wijkt af van de prijsindex van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Het prijsindexcijfer dat maandelijks door het CBS wordt ‘gemeten’, is echter voldoende indicatief 
voor de inflatie van de desbetreffende periode en dus bruikbaar voor ons doel. 
We gaan als volgt te werk. De verandering van het prijsindexcijfer stellen we gelijk aan de hoogte van 
de inflatie. Dat cijfer passen we toe op de restant-hoofdsom van de lening. De aldus berekende 
waardeverandering stellen we gelijk aan de interestcomponent, die is vervat in de betaalde resp. 
ontvangen rente over die leningen. Zo zondert men bij benadering de interest-component af, zijnde 
het bedrag van de geleden geldontwaarding of kapitaalschade. Men houdt dan het bedrag over, dat 
kan worden aangemerkt als betaald voor de zuivere rente-component, zijnde het bedrag dat is 
betaald voor levensonderhoud van de ontvangende (rechts- of natuurlijke) persoon. Een 
complicerend element is, dat in dat rentebedrag een risicopremie schuilgaat. In dit boek gaan we 
gemakshalve aan die complicatie voorbij, maar kan in bepaalde gevallen natuurlijk wel een 
substantiële factor zijn en dan voor verdere uitsplitsing in aanmerking komen. 
Dezelfde benadering is van toepassing op rente over spaargelden, uitstaande deposito’s, e.d..

Eigenlijk zou alleen de rentecomponent, die wordt betaald voor louter het levensonderhoud, in 
aanmerking kunnen komen voor belastingheffing (die eveneens rentekwaliteit heeft, zoals we 
hebben gezien). De interestcomponent als schadevergoeding niet. Hoewel idealiter alle vormen van 
inkomstenbelasting zouden moeten worden afgebouwd. Daarnaast moet in de wet worden 
geregeld, in welke gevallen betaling van interest (als schadeloosstelling voor de inflatie) is 
toegestaan, zodat wordt geborgd dat het gezonde wegsterven van vermogen niet wordt 
belemmerd. De zogenoemde ‘inflation accounting’ mag niet langer worden gebruikt voor het 
neutraliseren van de inflatie om vermogen in stand te houden.

Scheiding van overschot en inkomen
Eigenlijk gaat het hier om een methode waarmee het onvermijdelijke egoïsme kan worden 
beteugeld en, waar nodig, kan worden bestreden. De methode komt erop neer, dat we aan het 
begin van het jaar bij de budgetbesprekingen afspraken maken over de inkomensverdeling. Met die 
budgettering bepalen we de grens tussen enerzijds de som van de inkomensbehoeften, ofwel de 
interne ‘salarispot’, en anderzijds de te zijner tijd uit te voeren herinvesteringen dan wel de extern te 
verdelen overschotten, het dividend. Aan het eind van het boekjaar staan we immers voor de vraag, 
wat als overschot of ‘netto resultaat’ van een organisatie moet worden aangemerkt. Budgettering 
van alle medewerkerinkomens en van de benodigde voorzieningen en reserveringen aan het begin 
van het jaar is hierbij een handzaam en vertrouwd hulpmiddel. Immers, nadat alle vooraf 
gebudgetteerde middelen en benodigdheden zijn betaald of doorgeboekt, verschijnt per saldo het 



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 309

overschot van de organisatie. Wordt er niet aan het begin van het jaar gebudgetteerd, dan staat men 
aan het eind van het jaar voor de open vraag hoe de overschotten te verdelen. 
Als een goed lopende onderneming bijvoorbeeld een school ‘adopteert’, is het verstandig de 
voorgenomen schenkingen -bij voorkeur transparant in ‘open calculatie’- als een vorm van ‘gepland 
dividend’ in de verkoopprijzen mee te calculeren. 

R E S U L T A A T   U I T   I N T E R N E   O P D R A C H T E N

16.  BETAALDE 
PERSONEELSLASTEN    debet 36. VAN PERSONEEL ONTVANGEN 

BATEN  credit

Medewerkers-inkomens 750.000

Directie inkomens 250.000

Contractanten 150.000

----------- -----------

TOTAAL  PERSONEELSLASTEN 1.150.000 TOTAAL PERSONEELS BATEN 0

(saldo 1.150.000)
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R E S U L T A A T   U I T   E X T E R N E   0 P D R A C H T E N

17.   VERBRUIKTE GOEDEREN  debet 37. GOEDEREN-VERKOOP  credit

Kostprijs apparatuur verkoop binnenland 550.000 Omzet apparatuur binnenland 1.400.000

Kostprijs apparatuur verkoop buitenland  100.000 Omzet apparatuur buitenland 300.000

Verkoopbeurskosten 5.000

Personeelkosten 10.000

Kosten grondstoffen 8.000

Kosten kantineverbruik 4.000

Autokosten 1.500

Div. vergoeding aan personeel 1.000

Gas/licht/water 5.000

Verwarmingskosten 9.000

Div. uitgaven huisvesting 5.000

Kantoorbenodigdheden 15.000

Uitgaven drukwerk 5.000

Benzine/gas/diesel 15.000

Folders 5.000

Uitgaven representatie 5.000

----------- -----------

subtotaal 17 (kosten) 743.500 subtotaal 37 (opbrengsten) 1.700.000

18.   DIENSTEN VERLEEND DOOR DERDEN  38. DIENSTEN VERLEEND AAN DERDEN

Vracht-/invoerrechten 30.000

Uitgaande vrachten 5.000

Verkoopbeursonkosten 10.000

Kostprijs software verkoop binnenland 100.000 Omzet verkopen licenties software binnenland  400.000

Kostpriijs software verkoop buitenland 50.000 Omzet verkopen licenties software buitenland 100.000

Geleend administratief personeel 50.000

Reis-/verblijfskosten 15.000

Wervingskosten personeel 5.000

Betaalde huur schuur 7.500

Onderhoud inventaris 2.500

Schoonmaak-onkosten 5.000

Betaalde huur apparatuur 2.500

Onderhoud apparatuur 1.500
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Abonnementen 1.000

Zegels en porti 7.500

Telefoononkosten 25.000

Telexonkosten 5.000

Diverse diensten derden 5.000

Vakliteratuur 1.500

Operational lease (auto's) 25.000

Overige auto-uitgaven 10.000

Diverse  vervoersonkosten 1.000

Advertenties/reclame 10.000

Incasso-onkosten 1.000

Reis-/verblijfs-onkosten verkopers 25.000

Financierings-onkosten 500

Bancaire onkosten 3.500

Overige diverse diensten 500

Div. indirecte belastingen 12.000

----------- -----------

subtotaal 18 (on-kosten) 417.500 subtotaal 38 (verdiensten) 500.000

19.    ONTWIKKELINGSWERKEN DOOR DERDEN     39. ONTWIKKELINGSWERKEN VOOR DERDEN

Geleend systeemontwikkelings personeel 100.000 Omzet zelf ontw. software binnenland 750.000

Opleidingsuitgaven 10.000 Omzet zelf ontw. software buitenland 150.000

Uitgaven diverse ontwerpen 5.000

Accountantshonorarium 20.000

Div. algemene lasten(adviezen) 10.000

----------- -----------

subtotaal 19 (‘in-winsten’) 145.000 subtotaal 39 (‘uit-winsten’) 900.000

TOT. UITGAVEN AAN OPDRACHTEN 1.306.000 TOT. INKOMSTEN UIT OPDRACHTEN 3.100.000

(saldo 1.794.000) (saldo    0)

Uit hoofde van de externe opdrachten verschillen de inkomsten en uitgaven met: €  1.794.000 = 
57,4%-.
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 SOCIAALECONOMISCHE JAARREKENING (2)  
 RESULTATENREKENING  
 Debet/uitgaven € Credit/inkomsten €

Kapitaallasten  Kapitaalbaten  
13. Geleden ‘interest’: betaalde 

schade, interest, afschrijving 
materiële activa

    133.500 Ontvangen ‘interest’: 
schadevergoedingen, interest

            -   

14. Betaalde ‘renten’: 
voorzieningen in 
levensonderhoud, rente, 
sociale premies, afschrijving 
sociale activa

    270.000 Ontvangen ‘renten’: voorziening 
in levensonderhoud, rente

           
7.000

   

15. Betaalde ‘dividenden’: 
schenkingen, dividend, 
afschrijving culturele activa

    265.500 Ontvangen ‘dividenden’: 
schenkingen, dividend, e.d.

         
18.000   

(Debetsaldo              -)   (Creditsaldo   644.000) 

Totaal kapitaallasten     669.000 Totaal kapitaalbaten      25.000 
 Personeelslasten *Personeelsbaten  
16. Lonen, salarissen, honoraria  1.150.000 N.v.t. -

Totaal verstrekte interne 
werkopdrachten

 1.150.000 Totaal geworven interne 
werkopdrachten

 

 Externe opdrachten  Externe opdrachten  
17. ‘Kosten’: verbruikte 

(verbruiks)goederen, kosten
    743.500 ‘Verkopen’: opbrengst verkochte 

goederen
1.700.000 

18. ‘Onkosten’: diensten verleend 
door derden

    417.500 ‘Verdiensten’: opbrengst uit 
diensten verleend aan derden

   500.000 

19. ‘In-winsten’: ontwikkelingswerk 
door derden

    145.000 ‘Uit-winsten’: opbrengst uit 
ontwikkelingswerk voor derden

   900.000 

(Debetsaldo 1.794.000) (Creditsaldo -)

Totaal extern verstrekte 
opdrachten

 1.306.000 Totaal extern geworven 
opdrachten 

 
3.100.000 

 Totaal uitgaven  3.125.000 Totaal inkomsten 3.125.000 
========  ======== 

RECAPITULATIE VAN DE RESULTATEN
Uitgaven Inkomsten Verschil in %

1. Totaal Kapitaalsfeer 669.000 25.000 96,3
2. Totaal Interne opdrachten 1.150.000 0 N.v.t.
3. Totaal Externe opdrachten 1.306.000 3.100.000 57,4

Totaal resultaten 3.125.000 3.125.000 0
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BIJLAGE 4:   Een organisatie opgevat als een metamorfose

Deze bijlage over ‘organisatie’ is een verdere uitwerking van ons uitgangspunt in paragraaf 4.9.7. 
Het is niet meer dan een schetsmatige aanzet. Maar wel een aanzet die ons inziens in dit boek niet 
kan en mag ontbreken. 
De ‘mens’ schept in samenwerking met zijn medemensen het verschijnsel ‘organisatie’. En 
‘organisatie’ als sociaal organisme fungeert voor ons als basis en vertrekpunt voor het verschijnsel 
‘economie’. In die volgorde: mens  organisatie / sociaal organisme  economie. Economie is een 
onderdeel van het sociale organisme, niet andersom! Economie als wetenschap kán om die reden 
niet zonder een goed gefundeerde organisatiekunde, en organisatiekunde kán niet zonder een goed 
gefundeerd mensbeeld. Maar dan wel alle drie gefundeerd op hetzelfde grondbeginsel.
We gaan het in deze bijlage hebben over grondslagen voor organisatiekunde. Grondslagen voor het 
begrijpen van sociale- of intermenselijke organismen, waarbij we houvast zoeken in het begrijpen 
van het intra-menselijk organisme – ons eigen lichaam. In beide gevallen uitgaand van hetzelfde 
grondbeginsel: het driegeledingsprincipe. We volgen hier de aanwijzing255 van Steiner: “De mens zet 
ze (zijn eigen drie lichamelijke geledingen) eerst buiten zichzelf (in de drie maatschappelijke 
geledingen), en zij werken vervolgens op hem terug.” Dat betekent dat we in deze bijlage vanuit dit 
principe gaan inzoomen enerzijds op het verschijnsel ‘organisatie’ en anderzijds op het menselijk 
lichaam. Een benadering die voor velen niet vertrouwd is, maar ons inziens onmisbaar is als houvast 
en grondslag voor het begrijpen van ‘organisatie’ én ‘economie’. 

Het is ons voornemen deze bijlage in de komende tijd  uit te bouwen tot een volwaardige publicatie.

Metamorfose  versus metafoor

Velen zijn goed vertrouwd met metaforen. Maar een metafoor is iets geheel anders dan een 
metamorfose! 
Bij een metafoor staat ‘het ene’ als beeld voor ‘het andere’. Er staan twee entiteiten naast elkaar, 
waarvan sommige delen of aspecten gelijkenis vertonen. Gareth Morgan256 heeft een aantal 
metaforen ter beschrijving van organisaties uitgewerkt. Elke vergelijking c.q. metafoor gaat echter 
op den duur mank. 
Bij een metamorfose vertrekt men vanuit de verschijningsvorm van ‘het ene’, voltrekt vandaar uit 
een omvormingsproces, en eindigt na afloop van dat proces in de andere verschijningsvorm van dat 
‘ene’. Er staan hier twee verschijningsvormen achter elkaar, die via een proces van wetmatige 
omvorming in directe -complete- relatie tot elkaar staan, ook gedurende het omvormingsproces zelf. 
Het is als zodanig een dynamisch-morfologisch proces, waarbij de bewijskracht van de samenhang 
ligt in de innerlijke ervaring van het omvormingsproces. Zie Goethe257, Adams258, en Mees259.

255 Zie de Gesamtausgabe 199 blz. 214
256 Gareth Morgan, zie zijn boek ‘Images of organization’, Sage Publications, London.
257 Wolfgang Goethe, zie zijn ‘De metamorfose van de planten’, Christofoor, Rotterdam.
258 George Adams, zie zijn boek ‘Die Pflanze im Raum und Gegenraum‘, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
259 Leen Mees (arts), zie zijn boek ‘Geheimen van het skelet’, Vrij Geestesleven, Zeist.
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Maurits Escher heeft gepoogd aan het metamorfoseprincipe op een aantal verschillende manieren in 
zijn kunstwerken uitdrukking te geven. De volgende afbeelding is daar een voorbeeld van:

Het metamorfoseproces heeft naar zijn aard een hermetisch, een in zichzelf ‘gesloten’, karakter dat 
uitsluitend innerlijk ‘nabootsend’ kan worden voltrokken. Het is belangrijk te beseffen, dat ook 
binnen het intermenselijk organisme polariteiten doorlopend in metamorfose verkeren. Onder 
andere de polariteit ‘staf   lijn’ en de polariteit ‘debet  credit’. Tijdens de groei verandert een 
organisatie fasegewijze van gedaante.  Deze fasegewijze verandering heeft ook zijn neerslag in het 
verloop van de financiële situatie. Die neerslag pakt, qua omvang en ritme, voor de 
productieorganisaties anders uit dan voor de dienstverlenende organisaties of de 
ontwikkelingsorganisaties. Een intrigerend gebied voor nader (veld)onderzoek. 

De kloof tussen weten en leven

Wat is ‘leven’ eigenlijk? Leven wekken uit dode materialen is tot op heden niet gelukt. Is ‘leven’ 
voor ons kennismatig te vatten? Definities van ‘leven’ geven een opsomming van eigenschappen 
van leven, maar geen bevredigend antwoord op wat ‘leven’ ís. Biologen kunnen voor ons 
beschrijven hoe het leven van een plant, dier of mens verloopt. Maar beschrijven van wat ‘leven’ 
zelf is, dat is een heel andere zaak. Biochemici houden zich bezig met de ‘chemische processen’ 
die zich in levende wezens afspelen, maar niet met het ‘leven’ zelf. 
Wetenschappen gericht op de niet-levende wereld zijn methodologisch in het voordeel, want zij 
hebben houvast aan mathematische en systeemgebaseerde ordeningen en representaties. 
Wetenschappen gericht op de levende wereld hebben het minder gemakkelijk. Zij hebben te 
maken met niet-mathematische wetmatigheden en representaties, zoals kwaliteit en 
ontwikkeling. Dit zijn essentiële zaken waarop Goethe de aandacht heeft gevestigd. Dit 
spanningsveld tussen de beide wetenschapsgebieden wordt ook wel getypeerd als ‘de kloof 
tussen weten en leven’. De Dijn260, Van den Beukel, Van den Berg en anderen hebben de 
onoverbrugbaarheid daarvan getracht aan te tonen. We doen hier een poging om die kloof tóch 
te overbruggen. Daarbij richten we ons op een specifiek deel van de levende wereld, namelijk op 

260 Hans Achterhuis, zie het artikel ‘De kloof tussen wetenschap en existentiële waarheid’ in de Volkskrant van 22-04-1995
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de economische werkelijkheid in sociale organismen, dus in individuele organisaties en de 
samenleving als geheel. De metamorfose-opvatting, waarin Goethe ons is voorgegaan, wijst ons 
de weg hoe de genoemde kloof door innerlijke activiteit is te overbruggen.

Metamorfose als principe

Hier belichten we het principe van de metamorfose. Dit principe vervult in ons onderzoek een 
sleutelrol. 
Mensen drukken zichzelf uit en léven ook zichzelf uit in de hen omringende wereld. Dat nemen we 
concreet: we zien  de organisatie als een intermenselijk organisme en vatten dat op als een 
metamorfose van het intramenselijk organisme261.
Wat binnenin mensen leeft, komt niet slechts figuurlijk maar ook reëel omgevormd tevoorschijn in 
de activiteiten die zij in samenwerking met anderen naar buiten ontplooien. Dus ook in de 
maatschappelijke activiteiten en ook in organisaties. Wat binnenin hen leeft, is hier dus niet alleen 
psychisch en/of geestelijk gedacht, maar omvat ook hun organisme. In ons boek hebben we de focus 
gezet op het intermenselijk organisme of organisatie. Met name op het inrichtingsaspect daarvan.

De architectuur of inrichting van het intramenselijk organisme is voor ieder gezond individu tegelijk 
subjectief én objectief. Het is subjectief omdat het voor het subject zijn eigen individuele organisme 
is, voorzien van de verzameling kenmerken die uniek is voor het betreffende subject - zoals: een 
scheve neus, een kleiner oog, relatief lange armen, een groot hoofd. Het is tevens objectief, omdat 
het dezelfde algemene kenmerken deelt met alle andere gezonde subjecten, onder meer: twee 
ogen, oren, benen, armen, maar één neus, mond, hoofd, romp. Dit lijkt triviaal, maar dat is het 
allerminst.

Uitgaande van de metamorfoseopvatting is -evenals het intramenselijk organisme- ook het 
intermenselijke organisme subjectief en tegelijk objectief. Alle organisaties verschillen van elkaar, 
omdat andere samenwerkende mensen zich daarin uitdrukken: naam, imago, identiteit, sfeer, doel, 
biografie, etc.. Maar alle organisaties hebben ook dezelfde algemene kenmerken: debiteuren, 
crediteuren, medewerkers, inventaris, financiën, etc.. Wij richten ons op die algemene 
gemeenschappelijke kenmerken.

261 Het is een aantrekkelijke hypothese, dat de stichters van de Tempelorde zouden zijn doorgedrongen tot de principes van deze 
metamorfose. De orde van Tempelieren heeft onder meer een omvangrijk multinationaal financieel netwerk gerealiseerd en daarmee 
de basis gelegd voor het moderne bankwezen. Zie het boekje ‘Tempelridders. De voortzetting van hun taak in deze tijd.’,  in 1980 
geschreven door Lex Bos. 
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Goethe heeft de kenmerken van de metamorfose als verschijnsel beschreven262: 

1) Ieder orgaan draagt het vermogen in zichzelf tot een ‘geheel-zijn’, zodat uit ieder orgaan het 
geheel of de totaliteit opnieuw tevoorschijn kan komen. Het geheel is te beschouwen als een 
meervoudige herhaling van hetzelfde oerorgaan, dezelfde oervorm in verschillende graden van 
vervolmaking. Goethe beschrijft dat in zijn plantenstudie. Genetici hebben ons het bewijs daarvan 
geleverd: de stamcel. In dit boek (paragraaf 5.3.24) wezen we ook op een ‘sociale stamcel’: in een 
eenmanszaak gaat potentieel een multinational schuil,  denk bijvoorbeeld aan Ford en Philips. Op 
elk groeiniveau van een organisatie is immers sprake van een totaliteit. In principe schuilt dan ook 
in elke medewerker van een bestaande organisatie een potentiële aanzet voor een nieuwe 
organisatie. Eckart Wintzen263 heeft dit inzicht in zijn ‘cel’-benadering daadwerkelijk gehanteerd 
bij de vormgeving en uitbouw van zijn omvangrijke multinationale BSO-organisatie. Sommigen 
spreken over het DNA van een organisatie, waarmee wordt bedoeld het samenhangende 
immateriële geheel van kernwaarden, kerndoelen en kerncompetenties.

2) Een  continu vormgevende of scheppende essentie vertoont zich in een cotinue omvorming van 
gedaante. Gedaanten die onderling verschillen afhankelijk van het stadium van ontwikkeling. 
Voor die ontwikkeling heeft men verschillende benamingen, die allemaal hetzelfde pogen weer 
te geven: vervolmaking, vordering, intensivering, toename of opklimming.
Bij mensen: baby, peuter, kleuter, kind, jongeling, adolescent, volwassene, etc.. Bij organisaties: 
eenmanszaak, kleinbedrijf, middenbedrijf, grootbedrijf, multinational, etc..

3) De verschijningsvormen die achtereenvolgens uit elkaar ontstaan vertonen een tendens tot 
ontwikkeling. Die ontwikkeling kent een begin- en een eindpunt, waarbij het eindpunt zich 
voordoet als een tegenstelling ten opzichte van het beginpunt. Dit noemt men een polariteit. Zo 
ontwikkelt de organisatie zich van pioniersfase, via differentiatiefase en integratiefase naar de 
associatiefase (zie Lievegoed e.a.). Wat in de pioniersfase nog geconcentreerd bijeen is, gaat in de 
differentiatiefase uiteen, maar integreert weer op een hoger plan tijdens de integratiefase, etc..

4) Het proces van continue  vormveranderingen verloopt volgens een ritmisch patroon afwisselend 
van bijvoorbeeld uitbreiding en van samentrekking, of van diastole en systole. Parallel daaraan 
verloopt een ritmisch patroon van een afwisselende tendens bijvoorbeeld verticale en horizontale 
groei, of strekking en vulling. Zie Lievegoed264. Voor organisaties is dat zichtbaar te maken 
bijvoorbeeld aan de hand van veranderingen in de personele opbouw.

Het metamorfoseprincipe biedt de mogelijkheid om het intramenselijk organisme en de organisatie 
als intermenselijk organisme direct aan elkaar te relateren en te onderzoeken. Goethe waarschuwt 
daarbij voor het navolgende: “Indien wij gestalten waarnemen, vooral organische, dan valt het op dat 
nergens een bestaande, een rustende en afgesloten vorm voorkomt, maar veeleer dat alles steeds zeer 

262 Zie het boek ‘De metamorfose van de planten’ van Goethe, het boek GA006 van Rudolf Steiner ‘Goethes wereldbeschouwing’ blz. 
62 t/m 122, en de Hamburger Ausgabe in 14 banden van C.H. Beck ‘Goethe  Werke - Kommentare und Register’ - het register op blz 
759 aan het eind van band XIV. 
263 Eckart Wintzen, zie zijn boek ‘Eckart’s Notes’ van, ISBN 9789056379674, 2007.
264 Bernard Lievegoed, zie ‘Organisaties in ontwikkeling’, Lemniscaat en ‘Ontwikkelingsfasen van het kind’, Vrij Geestesleven.



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 317

beweeglijk is.” En om de verborgen maar continu scheppende essentie achter de verscheidenheid 
aan verschijningsvormen voor ons geestesoog te kunnen vatten: “....we moeten, indien wij enigszins 
een levend beeld van de levende natuur willen opbouwen, onszelf (innerlijk) zo bewegend en beeldend 
opstellen, als onze voorbeelden (zoals planten, dieren, mensen en organisaties) aan ons 
demonstreren.” Dat vereist nogal wat van de onderzoeker! Daartoe is immers een innerlijk 
beeldende activiteit noodzakelijk, waarbij men niet kan volstaan met het gangbare ‘meten is weten’ 
of  louter ‘denken met het hoofd’. Het komt niet aan op de bewijsvoering rond voorafgestelde 
thesen. Hier moet innerlijke kunstzinnige activiteit in intieme verbinding staan met gedisciplineerde 
wetenschapsbeoefening. Economen staan voor de opgave om een levendig beeld te ontwikkelen 
van de wijze waarop de hoofdprocessen in organisaties verlopen en hoe de geschetste 
organisatorische functies worden uitgeoefend. 
Vooral de kenmerken totaliteit en polariteit komen in de organisatiekundige literatuur zo nu en dan 
naar voren. Cees Zwart heeft bijvoorbeeld voor organisatiekundigen de polariteit 'dynamiseren  
structureren’ beschreven265. We gaan er hier wat dieper op. 

Polariteit binnen een totaliteit

Polariteit en totaliteit zijn twee belangrijke kenmerken voor metamorfoserende levende wezens. 
Onderstaand zetten we er drie naast elkaar: planten, mensen, organisaties. We gebruiken hierbij de 
lemniscaat als oerbeeld voor de totaliteit van een levend polair stelsel. In onderstaande drie 
afbeeldingen worden twee tegengestelde krachten uitgebeeld die door een verbindende kracht in 
het middengebied met elkaar in blijvende wisselwerking staan: een centripetale kracht tegenover 
een centrifugale kracht (zie de richting van de pijlpuntjes aangebracht op de lemiscaat). 

WORTEL

BLOEM

PLANTEN

SPECIA-
LISTEN

   PRO-
DUKTIE

ORGANISATIESMENSEN

HOOFD

BUIK

265 Cees Zwart, zie zijn boek ‘Gericht veranderen van organisaties’, Lemniscaat 1993.
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Uit de bovenstaande reeks komen drie opeenvolgende omkeringen van de ‘polen’ naar voren, zie de 
rode pijlen. Kijken we naar de centrifugale pool, dan kunnen we bondig zeggen:
1. de plant wortelt neerwaarts de aarde in;
2. de mens wortelt opwaarts naar de hemel (1e omkering van de polen);
3. de organisatie wortelt neerwaarts naar de aarde in de groep van samenwerkende mensen (2e 

omkering van de polen). 266

De vrijheidszoekende of anarchische centrifugale kracht komt tevoorschijn in resp.: (1) de 
bloem/vrucht, (2) het stofwisselings-/ledematenstelsel, en (3) de specialistische ontwikkelings- of 
stafafdeling. 
De tegenpool is de invangende of hiërarchische centripetale kracht. Die komt tevoorschijn in resp.: 
(1) de plantenwortel, (2) het hoofd, en (3) de productiegeleding. Het ‘hoofd’ is hier opgevat als het 
centrale punt van het zenuw- en zintuigstelsel. Ook in de productiegeleding is sprake van een ‘hoofd’ 
als het centrale gezag van een afdeling of fabriek. (Productie betreft hier nadrukkelijk niet 
dienstverlening of ontwikkelingswerk!)
De verbindende of monoarchische kracht in het middengebied komt tevoorschijn in de ritme 
georiënteerde: (1) stengel- en bladpartij, (2) romp met adem- en hart-beweging, en (3) interne 
dienstverlening en het stelsel van intern periodiek overleg. 

Uit deze analyse en de bovenstaande plaatjes wordt tevens duidelijk, dat de gangbare tweedeling 
van organisaties in ‘lijn’ en ‘staf’ geen recht doet aan levende werkelijkheid! De ‘lijn’ van een 
organisatie heeft betrekking op de primaire processen inclusief het management dat deze processen 
aanstuurt. In grotere organisaties zijn er echter verschillende typen primaire processen: productie, 
dienstverlening en ontwikkelingsactiviteiten. De wijze van aansturing is per type primair proces 
wezenlijk verschillend. Voorts bestaat de ‘staf’ uit ten minste twee typen ‘staf’: een ondersteunende 
staf en een staf van specialisten die zich bezig houden met de organisatieontwikkeling in brede zin. 
Verderop werken we dit verder uit. 

We hebben in paragraaf 4.9.7 als uitgangspunt genomen, dat het intermenselijk organisme (dus: 
organisatie) een metamorfose is van het intramenselijk organisme. En daarna hebben we op 
verschillende plaatsen in ons boek daarvan gewag gemaakt. Hieronder geven we daarvan een 
nadere uitwerking. 

266 Tegen deze achtergrond is het niet verbazingwekkend dat plantenwortels vooral werken op het hoofd/zenuw-zintuigstelsel.
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Vier ‘lagen’-organisatiemodel

In paragraaf 4.1 presenteerden we een vier ‘lagen’-organisatiemodel. Dat model werken we nu per 
‘laag’ iets verder uit. We beginnen onderaan met de fysieke ‘laag’ en eindigen bovenaan met de 
spirituele ‘laag’. Op elke ‘laag’ kijken we door een specifieke ‘bril’ naar de organisatiewerkelijkheid.

Op de fysieke ‘laag’ kijken we naar het materiële aspect van de organisatie:
- Alle bedrijfsobjecten: gebouwen, inventaris, voorraden, apparatuur etc..
- De fysieke inrichting, indeling en huisvesting van de bedrijfsobjecten en de medewerkers.
- De medewerkers in hun fysieke verschijningsvorm.
- Gebruikte technieken en technologieën.

Op de organische ‘laag’ hebben we in het vizier:
- De medewerkers als levende wezens met hun biologische kenmerken en lichamelijke behoeften.
- Organisatorische eenheden en gremia.
- De inrichting en het verloop van de bedrijfsprocessen: primaire-, ondersteunende-, ontwikkelings- 

en managementprocessen. Inclusief de inrichting en werking van de ondersteunende functies 
(PIJOFACHT267) waarin ook de logistieke processen.

- De budgetten, budgetverdeling en budgetbesteding.
- Werkmethoden/procedures, procedé’s/receptuur, regels en voorschriften.

267 PIJOFACH is een veelgebruikt acroniem van de ondersteunende functies: Personeel, ICT / Informatievoorziening, Juridisch, 
Organisatie, Financiën, Archief/Administratie, Communicatie, Huisvesting/Facilitair. Voor de technische- en industriële sector voegen we 
daar de T van techniek aan toe.
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Het is kenmerkend voor de huidige tijd, dat men in organisaties, organisatie-/bedrijfskunde en 
economie doorgaans het onderscheid tussen deze twee eerste ‘lagen’ niet expliciet maakt. 

Vervolgens komen we aan de derde ‘laag’. Hier moeten we onderscheid maken tussen het indiviuele 
niveau en het groepsniveau, respectievelijk de medewerker en de organisatie. Maar ook wordt van 
belang om onderscheid te maken tussen ‘psyche’ of ‘ziel’ en anderzijds ‘spirit’ of ‘geest’. Een 
onderscheid dat overigens niet iedereen bereid is om te maken, omdat dit samenhangt met 
hoogstpersoonlijke wereldbeschouwelijke c.q. religieuze keuzen. We gaan uit van het navolgende: in 
onze psyche of ziel spelen zich de krachten af waarmee we denken, voelen/beleven, en 
willen/acteren. Dat gaat in onze ziel gepaard met gedachten, gevoelens/belevenissen, doen/laten. 
Voorts is onze ziel ‘drager’ van voorstellingen, herinneringen, (on)lust, sympathie/antipathie, 
begeerten/afschuw, driften, hartstochten, boosheid/mildheid, vreugde/verdriet. Verderop geven we 
bij de vierde ‘laag’ een duiding van het begrip ‘geest’.
Op de psycho-scociale ‘laag’ komen in ons blikveld:

Individueel niveau:
- Individuele medewerkers met hun persoonlijkheid (‘per sonare’ = door-klinken van het 

geestwezen).
- Individueel gedrag en bedoelingen van medewerkers.
- Individuele gedachten, gevoelens, strevingen van medewerkers.
- Motieven en motiveren: dát wat mensen (weer) ‘in beweging brengt’.

Groepsniveau:
- Samenwerkingsverbanden: structuren, interacties/wisselwerking inclusief patronen.
- De ‘apenrots’- of sociologische aspecten268: het groepsproces, macht, gezag, leiderschap en 

status.
- Beleids- en besluitvormingsprocessen.
- Gemeenschappelijke gewoonten en waarden: groepsgedachten, -gevoelens, -strevingen.
- Bedrijfsplannen inclusief bedrijfsdoelen.
- Bedrijfsimago, bedrijfslogo, huisstijl van de organisatie.

Tot slot komen we bij de spirituele ‘laag’. Een ‘spirit’ of ‘geest’ is een immaterieel scheppend en/of 
sturend principe. In paragraaf 4.9.8 en 4.9.9 hebben we uitvoerig aandacht besteed aan de ‘geest als 
realiteit’.  
Ook hier moet onderscheid worden gemaakt tussen de medewerker als individu (natuurlijke 
persoon) en de organisatie als individu (rechtspersoon). De individuele menselijke geest kennen we 
als ons ‘Ik’, die we  bij de geboorte een naam geven. We stellen ons op het standpunt dat de ervaring 
van het eigen ‘Ik’ voldoende reden is om aan dat ‘Ik’ realiteitswaarde toe te kennen. De individuele 

268 Gareth Morgan, zie zijn boek ‘Images of organization’.
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organisatie heeft ook een ‘geest’, dit is de ‘groepsgeest’ of ‘teamspirit’, die we bij oprichting een 
naam geven. Op deze ‘laag’ kijken we naar:

Individueel niveau:
- De individualiteit, de identiteit, het ‘Ik’.
- Dát waartoe het individu ‘op aarde is’, dit is zijn/haar eigen missie of persoonlijke boodschap.
- Zijn/haar eigen lotsontwikkeling of levensloop.
- Het individuele ontwikkelings-/geestelijk leven, initiatieven.
- De individuele idealen, waarden en normen (de eigen ethiek).

Groepsniveau:
- De teamspirit/groepsgeest269, ‘sfeer’.
- Corporate identity.
- De missie, ‘raison d’etre’, ontwikkelingsrichting en strategie van de organisatie.
- De leiding van de organisatie: bestuur, management en de zelfsturing van medewerkers.
- Betekenis en morele dimensie van macht en gezag, leiderschap.
- Bedrijfsfilosofie, idealen/doelen, waarden en normen van de organisatie (groepsethiek).

De vier hoofdprocessen in een organisatie

Heraclites zei: “panta rhei”, alles stroomt. Voor levende wezens kunnen we naar Goethe zeggen: 
“alles metamorfoseert”. Planten, dieren, mensen zijn levende wezens. Ook organisaties en hele 
samenlevingen vatten we in ons boek op als levende wezens. Elk levend wezen heeft een eigen 
kenmerkend organisme. Elk organisme heeft een of meer stelsels van samenwerkende organen 
en een eigen fysiologie, waarin zich doorlopend (levens)processen afspelen die noodzakelijk zijn 
voor het voortbestaan van het organisme, voor het voortleven van het levende wezen. 
Levensprocessen die qua inrichting en werking kunnen verschillen per fase van ontwikkeling van het 
betreffende organisme: opwekking, ontkieming, groei, bloei, vruchtvorming, uitzaaiing en 
afsterving. Levensprocessen die zich afspelen tussen organen en organismen, die in de 
samenwerking elkaar continu wederzijds beïnvloeden270. De opgave is om dit afspelen voor ons 
innerlijke oog werkelijkheidsgetrouw na te spelen.

Ook mensen in organisaties beïnvloeden elkaar als levende wezens continu en wederzijds. In 
organisaties verkeert alles in doorlopende verandering en ontwikkeling. Dat speelt zich af in een 
stelsel van levensprocessen: alles metamorfoseert. In onze opvatting van economie bestuderen 
economen in organisaties en samenlevingen de ‘huishouding’ van die levensprocessen, het stelsel 
van organen, de onderlinge samenwerking en wederzijdse beïnvloeding. 

269 In de kerkelijke terminologie behoort een menselijke groepsgeest tot de categorie ‘aartsengelen’.
270 Corpus Hermeticum, een vertaling toegelicht door G. Quispel, Ambo, Baarn. De Hermetici hebben inzichten ontwikkeld over het 
vraagstuk van de wederzijdse beïnvloeding, zie de Corpus Hermeticum.
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In een organisatie onderscheiden we vier 
hoofdprocessen, zie het schema hiernaast. In 
paragraaf 4.9.3 hebben we dit toegelicht.
Een van de hoofdprocessen omvat het bestuurlijke- 
en managementproces, dat de activiteiten van de 
organisatie initieert en regelt, aan de organisatie 
richting geeft en de andere drie hoofdprocessen op 
elkaar afstemt. Ze doorstraalt de organisatie vanuit 
één centraal punt,  doordringt met haar werking de 
andere drie hoofdprocessen en gaat daardoor in 
zekere zin op in die drie andere hoofdprocessen. Het 
bestuurlijke- en managementproces vormt op 
zichzelf een georganiseerd geheel. In de 
metamorfose-opvatting komt de bestuurlijke- en 
managementorganisatie inclusief de zelfsturing van 
medewerkers overeen met de warmteorganisatie in het intramenselijk lichaam. Zoals de 
rijkgeschakeerde warmteorganisatie in het intramenselijk lichaam het ‘Ik’ van de mens draagt, zo 
draagt de bestuurlijke- en managementorganisatie de corporate identity, het ‘Ik’ van de organisatie. 
Zoals ons eigen bewuste ‘Ik’ zich verhoudt tot de hypothalamus271 (de fysieke dirigent van onze 
warmtehuishouding), zo verhoudt de bestuurder zich tot het topmanagement (de dirigerende 
eenheid van het gehele management inclusief de zelfsturing van medewerkers). Met de 
kanttekening uit paragraaf 4.9.3 dat ‘de leider’ een illusoire abstractie is! Voor de andere drie 
hoofdprocessen is die samenhang als volgt:
1. De interne productie-organisatie komt overeen met ons zenuw-/zintuigstelsel;
2. De organisatie van de interne dienstverlening komt overeen met ons ritmische stelsel van vooral 

het hart met de bloedsomloop en de longen met de ademhaling;
3. De interne ontwikkelingsorganisatie komt overeen met het complex van ons stofwisselings- en 

ledematenstelsel.
Daarom kunnen we bij de productie-organisatie ook spreken over de bovenpool en bij de 
ontwikkelingsorganisatie over de onderpool van een organisatie.

In het intramenselijk organisme zijn er drie poortaderorganen: hypofyse, longen en lever. In de 
werkzaamheid van deze drie poortaderorganen is de werkzaamheid van resp. de ontwikkelings-, 
dienstverlenings- en productiegeleding in een organisatie beeldend te herkennen. De hypofyse 
(bege)leidt de groei of ontwikkeling van het menselijk organisme. Dezelfde rol spelen de 
stafspecialisten in een organisatie. En zoals de longen dienstbaar zijn aan zowel de bovenpool  
(‘hoofd‘) en de onderpool (‘buik’) van het menselijk lichaam, evenzeer is de interne dienstverlening 
dienstbaar aan de productiegeleding en aan de ontwikkelingsgeleding in een organisatie. En tot slot: 
de levercellen offeren zich in hun werkzaamheid op voor het welzijn en voortbestaan van het gehele 

271 Chrisopher Vasey, zie zijn boekje ‘Koorts – vriend of vijand’ blz.37.
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organisme, zoals ook de werkenden in de productiegeleding hun inzet offeren voor de organisatie 
en de samenleving. De arts Walther Bühler272 geeft in zijn boek ‘Het Lichaam als Instrument van de Ziel’ 
een heldere beschrijving van de driegeleding van het menselijk lichaam. Dat boekje is een 
inspiratiebron voor de organisatiekunde zoals we die in deze bijlage op het oog hebben.

De zeven ondersteunende processen

Hierboven schetsten we een hoofdindeling: productie-, 
dienstverlenings-, ontwikkelings- en 
managementprocessen. We sluiten hier aan bij de in 
paragraaf 5.3.1 herijkte termen. Deze bedrijfsprocessen 
kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van de externe 
klant (primaire processen), maar kunnen ook betrekking 
hebben op de eigen organisatie (ondersteunende 
processen). 
Henry Mintzberg273 heeft zich intenssief bezig gehouden 
met de verscheidenheid van organisatiestructuren en 
kwam naar aanleiding daarvan in 1979 tot het schema 
hiernaast. Dat is een mengvorm van het onderscheid 
tussen de vier hoofdprocessen (productie, dienstverlening, ontwikkeling en management) en het 
onderscheid tussen: primaire processen aan de basis, managementprocessen, de ondersteunende 
bedrijfsonderdelen (rechts) en de specialistische stafonderdelen t.b.v. de bedrijfsontwikkeling 
(links). Het gebruik van deze mengvorm heeft duidelijk niet onze voorkeur.

In paragraaf 4.1 hebben we attent gemaakt op de organische ‘laag’ in organisaties en de 
‘fysiologische’ processen die zich daarin afspelen. Die laag betreft de complete huishouding van de 
primaire- en ondersteunende processen inclusief de bijbehorende bestuurlijk- en 
managementprocessen, zoals geschetst in ons organisatieschema op de vorige pagina. 

Overigens is het opvallend dat men doorgaans spreekt over productie en dienstverlening of ook van 
primaire- en ondersteunende processen, maar dat daarbij veelal de ontwikkeling resp. 
ontwikkelingsprocessen buiten beeld blijven. Bij de metamorfosebenadering komen ze echter 
expliciet in beeld. We benadrukken dat de hoofdprocessen productie, dienstverlening en 
ontwikkeling zowel als primair proces als ook als ondersteunend proces kunnen worden uitgevoerd, 
zie ook paragraaf 5.3.1. 

272 Walter Bühler, zie zijn boek ‘Het lichaam als instrument van de ziel’.
273 Henry Mintzberg, zie zijn boek ‘The structuring of Organizations’, Prentice-Hall 1979. 
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Zoomen we in op de ondersteunende processen, dan 
komen er enkele herkenbare polariteiten in beeld. Iets 
waarop Goethe de aandacht vestigt en wat volgens 
hem zo kenmerkend is voor de continue metamorfose 
die zich in organismen voltrekt. In dit geval polaire 
ondersteunende functies in organisaties: ‘uitwendig  
inwendig’ en ‘uiterlijk  innerlijk’:
 De communicatiefunctie gericht op interactie met 
de buitenwereld staat als tegenpool tegenover de 
organisatiefunctie gericht op de binnenwereld van de 
organisatie.
 De huisvestings-, facilitaire- en IT-functie gericht op 
de fysieke/materiële zaken van de organisatie als 
tegenpool van de onderzoeks- en ontwikkelingsfunctie 
gericht op innerlijk-culturele zaken van de organisatie.

De drie bovenste (blauwgekleurde) ondersteunende 
functies in het hierboven staande plaatje staan polair tegenover de drie onderste (roodgekleurde) 
ondersteunende functies. De drie bovenste ondersteunen vooral de strategische top van een 
organisatie en worden daarom ook wel de ‘strategische’ functies genoemd. De drie onderste functies 
ondersteunen vooral het middenmanagement en de uitvoerende medewerkers in de primaire 
processen en heten daarom ook wel de ‘operationele’ functies.
De personeelsfunctie houdt het figuurlijke midden tussen de strategische- en operationele functies.

Menige bedrijfstop geeft prioriteit aan de klantgerichte primaire processen en stelt de 
ondersteunende functies op het tweede plan of veronachtzaamt deze – soms zelfs langdurig. Dat 
laatste komt neer op verwaarlozing van het ‘organisatie-eigen’ organisme, het eigen ‘lichaam’ van de 
organisatie. Zo’n langdurige verwaarlozing kan ernstige gevolgen hebben voor de 
organisatieontwikkeling, de tevredenheid van de klanten en het welzijn van de medewerkers. Wie 
zijn eigen ‘lichaam’ verwaarloost, kan op den duur ook niet meer voor anderen zorgen. 
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We staan bij elke ondersteunende functie van het intermenselijk organisme kort stil om de 
samenhang te belichten met de orgaansystemen in het intramenselijk organisme. We zouden per 
ondersteunende functie moeten kijken op de vier verschillende niveaus: fysiek, organisch, psychisch 
en spiritueel. Dat voert echter te ver voor deze bijlage. 
De gangbare beschrijvingen van onze orgaansystemen zijn voor ons betoog weinig of niet bruikbaar. 
Een andere manier van kijken en begrijpen is essentieel. We gaan te rade bij artsen die zich bij hun 
beschrijvingen baseren op de driegeleding van het intramenselijk organisme: Walther Bühler, Leen 
Mees, Victor Bott, Han Campagne, Lothar Vogel (met zijn fraaie en zeer informatieve boek) en Hilma 
Walter. En ook bij aanwijzingen die Rudolf Steiner daarover geeft. Dat is van belang om aan te sluiten 
bij ons uitgangspunt in paragraaf 4.9.3 van dit boek.  

Het metamorfosekarakter van de nu volgende samenhang komt voort uit het feit, dat we het zelf zijn 
die onze eigen lichamelijkheid -in de gezamenlijkheid- herscheppen in het intermenselijk organisme. 
Het sociale organisme ontstaat uit dezelfde krachtenwereld, hetzelfde krachtencomplex, van waaruit 
ons eigen lichaam ontstaat. Dat krachtencomplex werkt via ons eigen doen en laten 
gemetamorfoseerd door in het sociale organisme.

We beginnen ter inspiratie met een mooie quote van Lothar Vogel274: “De totaalsignatuur van het 
ritmische systeem toont ons samenvattend de merkwaardigste schijnbaar tegenstrijdige verhoudingen. 
Het hart zendt zijn bloedstroom hoofdzakelijk neerwaarts naar het stofwisselings-/ledematenstelsel (de 
aortaboog laat ons dat direct zien), terwijl de luchtstroom bij de uitademing opwaarts naar het hoofd 
stroomt. In het hart leidt de actieve spierkracht tot samentrekking (systole), in het longen-thorax-stelsel 
tot verwijding.“ En zo gaat hij nog enige tijd verder over de schijnbare tegenstrijdige verhoudingen 
tussen hart en longen.

De communicatiefunctie vinden  we in de bovenpool terug in het zintuigstelsel en in de onderpool in 
het miltsysteem. Het is een open deur: met onze zintuigen staan we in contact met de buitenwereld. 
Daarmee nemen we de buitenwereld in ons op. Dat is de richting: van buitenwereld naar 
binnenwereld.  
Voor de omgekeerde richting -van binnenwereld naar buitenwereld- fungeert de milt. Vanuit de 
gangbare opvattingen ligt dat niet voor de hand. Het belangrijkste van de milt vinden we niet op het 
fysieke niveau. Dat blijkt onder meer uit het feit, dat de milt zonder veel gevolgen uit het lichaam kan 
worden weggenomen. Hilma Walter275 geeft een uitvoerige beschrijving van de miltfunctie, onder 
meer de volgende: “De milt grenst naar buiten toe het inwendige ‘wereldsysteem’ af, beschermt deze 
tegenover storende invloeden van buiten en ondersteunt naar binnen toe het eigenritme.  Zo is het in het 
verloop van de voedingsprocessen vooral de milt, die samen met de lever en de gal de opgave heeft om 
de opgenomen voedingsstoffen qua ritme om te vormen, deze van hun eigenritme te ontdoen en zo aan 
het eigen inwendige ritme van de mens aan te passen. Haar activiteit gaat daarbij minder uit naar de 

274 Lothar Vogel, zie zijn boek ‘Der driegliedrige Mensch’ blz. 298 .
275 Hilma Walter, zie blz. 8 en 48 van het boek ‘Die sieben Hauptmetalle – ihre Beziehungen zu Welt, Erde und Mensch’.
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stofwisseling en meer naar de ritmische processen in de mens. Zo is de milt de bemiddelaar tussen de 
voedingsopname en het ademritme. Op deze wijze bewerkstelligt ze, dat de mens zijn inwendige ook 
weer naar buiten toe kan ontsluiten en in aansluiting op de strenge wereldritmen kan leven.
Aan de andere kant vervult de miltfunctie ook een bemiddelende rol in de wisselwerking tussen de 
onderbewuste verstands- en geestactiviteit en de bewuste functies in het menselijk organisme. De milt 
regelt als orgaansysteem het onderbewuste zieleleven tegenover wat vanuit de buitenwereld via de 
zintuigen –zij het via de voeding, zij het via de uiterlijke zintuigen- wordt opgenomen. (Zie  ook de 
beschrijving daarvan in ‘Afwijkingen van de geestes-ziele-ontwikkeling’.) Als centrum voor de 
onbewuste wilstoestanden bemiddelt de milt ook daar, waar de wil zijn aansluiting moet vinden met 
de morele wereldorde, dus daar, waar de instinct- en drifthandelingen overgaan in doelbewust 
handelen.” 
In deze typeringen komt de communicatierol van de milt tussen de binnenwereld met de 
buitenwereld- goed in beeld. Steiner276 spreekt bij de milt ook wel over gevoelens die verknoopt zijn 
met de ‘ademing’, die we naar de buitenwereld toe uitademen.

De juridische functie vinden we binnen de bovenpool terug in het zenuwstelsel en voor wat betreft 
de onderpool in het leversysteem: 

We beginnen met het zenuwstelsel. (We vermijden bewust de indeling ‘sensorisch’ / ‘motorisch’).
Het zenuwstelsel bestaat anatomisch uit het centrale zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel.
Functioneel gezien bestaat het zenuwstelsel uit een autonoom,vegetatief of onwillekeurig deel en 
een bewust, animaal of willekeurig deel.  
Met het animale of willekeurige deel van het zenuwstelsel regelt de mens de integratie en 
wisselwerking met zijn omgeving, uitgaand van de -via de hersenzenuwen- zintuigelijk ontvangen 
informatie uit de buitenwereld. Het gaat hier vooral om het bepalen van het eigen gedrag ten 
opzichte van de buitenwereld, waarbij het aanpasssen van de relatie met de buitenwereld centraal 
staat.
Het perifere of vegetatieve zenuwstelsel bestaat uit het sympathische deel dat de orgaanwerking 
aanjaagt en het parasympatische deel de orgaanwerking afremt. Het is ook het stelsel dat de 
bloedvaten kan vernauwen en weer verwijden, waarmee de doorstroomsnelheid van het bloed en 
de bloedruk wordt beïnvloed. Dit deel van het zenuwstelsel werkt op basis van de informatie uit de 
binnenwereld, het eigen interne organisme. Bij deze belangrijke maar onbewuste taak gaat het om 
het bewaren of herstellen van gezonde evenwichten, kenmerkend voor organen in het 
‘middengebied’.
Het gaat hier vooral om het bepalen van de organische gang van zaken in de eigen binnenwereld, 
waarbij het aanpasssen van het inwendige orgaangedrag centraal staat.

276 Zie Gesamtausgabe 45 blz. 46.
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In beide gevallen gaat het om aanpassing van de interne resp. externe verhoudingen door 
verandering van eigen willekeurig resp. onwillekeurig gedrag. Daarin komt het juridische aspect naar 
voren: de in- en externe verhoudingen zijn in het geding en moeten worden bijgestuurd.

In de onderpool reinigt de lever ons bloed, breekt schadelijke stoffen en eiwitten af, ‘recyclet’ ons 
bloed, produceert scherpe agressieve gal, maakt allerlei eiwitten aan etc. Dit betreft allemaal 
complexe chemische activiteiten. Hilma Walter typeert de lever dan ook heel treffend als een heuse 
‘chemicus’. De chemicus is gespecialiseerd in het maken van verbindingen tussen stoffen en het 
scheiden van stoffen. Daarin herkennen we de rol van de juridisch specialist: hij is thuis in de wereld 
van de rechten en plichten, de wettelijke (on)mogelijkheden, en het aangaan resp. ontbinden van 
verbintenissen. De jurist als een soort ‘relationele chemicus’, een ‘relationele alchemist’. Voorts heeft 
de lever de eigenschap dat wij geen pijn kunnen hebben aan de lever. Steiner277 noemt de lever een 
“enclave van de buitenwereld” in ons lichaam, voor zover het verwerkingsprocessen betreft die 
verwant zijn aan natuurlijke processen in de natuur. Datzelfde kunnen we zeggen over een juridische 
afdeling in een organisatie, maar dan voor zover het juridische werkzaamheden betreft die verwant 
zijn aan juridische processen in de buitenwereld.

De organisatiefunctie vinden we binnen de bovenpool terug in de hersenen en voor betreft de 
onderpool in het galsysteem:

Eigenlijk gaat het hier om de grote en kleine hersenen plus de hersenstam die doorloopt tot aan de 
ruggemerg. De kleine hersenen coördineren onze houding en beweging. De grote hersenen 
coördineren onze willekeurige beweging en verwerken de informatie afkomstig van de zintuigen en 
verzorgen de bewuste denk-, gevoels- en wilsprocessen. Ook komen we in dit stelsel tot bewustzijn, 
vormen we onze gedachten en voorstellingen, nemen we onze beslissingen en initiatieven.
In dit orgaanstelsel zetelen de integrators, coördinatoren en dirigenten van ons lichaam. Allemaal 
essentiële aspecten die behoren tot de organiserende functie. 

In de onderpool is de gal als orgaan op fysiek niveau eigenlijk niet veel meer dan een blaas waarin de 
galvloeistof wordt opgeslagen. Van daaruit wordt galvloeistof gedoseerd in de twaalfvingerige darm 
ingebracht ter vertering van voedsel. De galvloeistof wordt niet door de galblaas aangemaakt, maar 
door de lever. Uit deze beschrijving van de gal spreekt geen organiserende rol. Die rol kom pas in 
beeld als we op bovenliggende niveaus gaan kijken. Han Campagne278 geeft een uitgebreide 
beschrijving van het galsysteem, onder meer het volgende. “Het galproces begint met zijn 
verteringsproces, wat een actief en onbewust wilsproces is, doordat het in moet grijpen in de 
buitenwereld om het voedsel-verteringsproces op gang te krijgen.” En verder: “De gal is het centrum 
van de Ik-organisatie in de onderpool. Hij brengt een wilsproces op gang. Het is een nog geheel 

277 Zie Gesamtausgabe 316 blz. 37.
278 Han Campagne, zie blz.93 van het boek ‘De organen – in relatie tot lichaam, ziel en geest’.
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onbewust werkend en willend ‘Ik’, dat via de Ik-organisatie naar ‘doelgerichte verwerkelijking’ 
tendeert.” Vooral dat laatste brengt ons bij de organiserende rol van de gal. 

De personeelsfunctie vinden we terug in het hartsysteem:
Om eerst een wijd verspreid misverstand uit de weg te ruimen: het hart jaagt niet de bloedpuls aan, 
maar het bloed jaagt de hartpuls aan – dat blijkt uit de proeven van Elias Cyon (1866), Ernest Starling 
(1926) en Léon Manteuffel (1958). Daaruit blijkt dat het hart niet functioneert als een pomp, maar 
volgens  Victor Bott279 als een evenwichtsorgaan of hydraulische ram, of  – zoals Steiner zegt – een 
stuworgaan. 
Het hart is het centrum van de bloedsomloop, van ons gevoelsleven en van ons ‘Ik-bewustzijn’. Het is 
een ontmoetingspunt tussen polariteiten en functioneert harmoniserend in het ‘midden’ als een 
evenwichtsorgaan tussen:
 de krachten van enerzijds de bovenpool of denkpool (het zenuw-/zintuigstelsel) en anderzijds de 

onderpool of wilspool (het stofwisselings-/ledematenstelsel).  Het is om die reden het enige 
orgaan dat zowel willekeurige als onwillekeurige spieren heeft: willekeurig vanuit de bovenpool, 
onwillekeurig vanuit de onderpool;

 enerzijds de toestand in de uitwendige buitenwereld en anderzijds de toestand in de inwendige 
binnenwereld, zoals die in ons lichaam via het circulerende bloed in het hart samenkomen.

En:
 enerzijds de warmtebron vanuit de lever (circa 39,5 oC) en anderzijds de koeltebron vanuit de 

longen (circa 35,5 oC);
 enerzijds de zielenwarmte vanuit ons enthousiasme en anderzijds de lichamelijke warmte, 

waarbij het ‘Ik’ vanuit het hart die warmte organiseert tot een warmteorganisme. 
En het hart is nog veel meer dan dit, zoals Han Campagne in zijn boek uiteenzet. Maar hierbij laten 
we het in deze aanzet. Als evenwichtsorgaan is het hart (dus) niet slechts een bewegingsorgaan, 
maar ook een waarnemingsorgaan.
Van belang is nog op te merken, dat het hart zelf geen chemische bewerkingen uitvoert zoals 
bijvoorbeeld de gal en lever dat wel doen. Het hart pulseert om het samenstel van evenwichten te 
kunnen bewaren en brengt zodoende ritme in de bloedsomloop.
Wat het hart voor de bloedsomloop betekent, dat betekent de personeelsfunctie inclusief het 
personeelsmanagement voor de medewerkers (ook bestuurders en managers) van een organisatie280

.  Het management regelt het periodieke (ritmische) interne overleg, intensiveert waar nodig haar 
aandacht en invloed op het bedrijfsgebeuren (het ‘warmteproces’), en neemt –al dan niet via 
mandatering- de benodigde beslissingen. 
Het management balanseert continue tussen een veelheid van polariteiten, zie de afbeelding 
hiernaast.

279 Victor Bott, zie blz. 21 van het boek ‘Anthroposofische geneeskunde’ (deel 1).
280 In aansluiting op het misverstand dat het hart een pomp zou zijn: het zijn de medewerkers vanuit hun werken in de organisatie die de 
personeelsfunctie oproepen en aanjagen, niet omgekeerd.
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Gemakkelijk herkenbaar is het bewaren van het ‘warmte’-evenwicht: de opgave van het 
management –het ‘Ik’ van de 
organisatie- om het gezonde evenwicht 
te bewaren tussen de belangen en 
interesses van de medewerkers en die 
van de organisatie en deze op elkaar af 
te stemmen. Dat geldt ook voor de 
managementopgave om het gezonde 
evenwicht te bewaren tussen uitgaven 
en inkomsten, tussen de inspanningen 
en resultaten:
 van de strategische 

ondersteunende functies en die 
van de operationele 
ondersteunende functies (resp. 
boven- en onderpool);

 van de primaire- en die van de 
ondersteunende processen (resp. 
buiten- en binnenwereld).

De interne materiële ondersteuningsfunctie zoals huisvesting, facilitair, techniek en hardware vinden 
we terug in het niersysteem:

Het niersysteem omvat de nieren, afvoersysteem en de blaas. Ze is embryologisch verwant aan het 
longsysteem en het zenuw/zintuigsysteem. Ze werkt daar nauw mee samen evenals met het 
leversysteem. In de nier ontmoeten de afbraak- en opbouw-tendens elkaar direct, zonder een 
‘middengebied’ tussen die twee tendensen.
Het uiterst complexe en fijnzinnig uitgewerkte niersysteem ontvangt, kwalificeert, selecteert en 
verwerkt fysieke materialen en (immaterieel) psychische indrukken. Ze verricht die taken naar 
behoefte, niet naar een bepaald ritme.
Ze reguleert de vloeistofhuishouding, met name de samenstelling en volume van de vloeistof. Ze 
filtert het slagaderlijke bloed, beoordeelt het filtraat, ‘recyclet’ al het bruikbare (materieel en 
immaterieel) en brengt dat weer terug in het aderlijke bloed. Daarbij verrijkt281 de nier dat bruikbare 
op onstoffelijk wijze door dat bruikbare te ‘bezielen’ (de psychische ‘laag’). Vervolgens wordt het 
gezuiverde en verrijkte bloed doorgesluisd naar de lever en het onbruikbare wordt als urine 
afgevoerd naar de blaas. In de lever wordt het gezuiverde en verrijkte bloed gevitaliseerd (de 
biologische ‘laag’), waarna uit het bruikbare door de lever benodigde stoffen worden ingebouwd in 
het lichaamseigen eiwit.

281 Door de onstoffelijke verrijking door de nier ontstaat de zogenaamde ‘nierstraling’.
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In de organisatie vinden we dit nierproces terug in de wijze waarop de organisatie omgaat met:
 de inkomende stroom van  verbruiksmaterialen;
 informatie vanuit de eigen binnenwereld en vanuit de buitenwereld;
 de uitgaande stroom van afvalmaterialen.
De ‘goed’ beoordeelde inkomende stroom van materialen en immaterialen wordt op basis van de 
beschikbare informatie doelgericht de organisatie binnengevoerd, om op de juiste plaats en met de 
juiste werking te worden aangewend. Die aanwending kan betrekking hebben op de eigen 
organisatie (intern gebruik), maar kan plaatsvinden in primaire processen bedoeld voor resp. in 
opdracht van klanten van de organisatie. Afgekeurde materialen en onbruikbare informatie worden 
afgevoerd.

De interne dienstverleningsfunctie zoals financiën, informatie, software en transport/logistiek vinden 
we voor een bepaald aspect terug in het longsysteem. Het andere aspect vinden we terug in de 
bloedhuishouding, waarover straks meer

Welke rol spelen de longen zoal in ons lichaam? 
 De longen vormen de poort van ons luchtorganisme. Door te ademen komen we ritmisch in 

direct contact met onze fysieke buitenwereld. De eerste ademtocht na de geboorte is de eerste 
directe inname van aardse lucht afkomstig uit de aardse buitenwereld;

 Het ademproces brengt de bloedstroom in contact met de luchtstroom, waarbij in de 
fijnvertakte longblaasjes: 
1) stoffen worden uitgewisseld tussen de lucht en het bloed (zoals zuurstof van de lucht naar het 
bloed, en omgekeerd het koolzuurgas van het bloed naar de lucht), en;
2) informatie wordt uitgewisseld en contact wordt gemaakt tussen binnen- en buitenwereld;

 Het ademen is een openen en opnemen dat ritmisch wordt afgewisseld met een afgeven en 
afsluiten. Het inademen van de zuurstof vereist een actieve innemende inspanning (sympatisch), 
terwijl het uitademen van het koolzuurgas plaatsvindt door een passief loslaten (antipatisch). 
Een ademritme dat bij opwinding versnelt, en bij schrik of angst juist stokt;

 Luchtstroom en bloedstroom ontmoeten elkaar intensief in een niet-aflatende ritmische 
beweging, in een verkwikkend (re)vitaliserend proces;

 In lucht zitten –soms heel sterk verdund- allerlei materiële stoffen. De lucht bestaat voor 78% uit 
stikstof (N), voor 21% uit zuurstuf (O) en voor 0,03% uit koolstof (CO2).  Lucht bevat ook 
informatie, bijvoorbeeld over de kwaliteit ervan (zoals: aan buitenlucht kan ’n ‘luchtje’ zitten,  de 
adem kan rieken, en in te ademen lucht moet ‘vers’ zijn). Bij het inademen nemen we lucht uit de 
‘buitenwereld’ mee naar binnen, en dat betreft meer dan alleen de zuurstof die we nodig 
hebben. Bij het uitademen brengen we iets van onze binnenwereld naar buiten, en dat betreft 
meer dan alleen de koolzuur die we kwijt moeten. 

We merken op, dat de longen ritmisch in- en uitademen en zodoende een ritmische beweging in het 
gehele organisme verzorgen. Een ritme dat wordt vertraagd dan wel opgevoerd afhankelijk van de 
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situatie waarin het organisme verkeert. Daarbij werken de longen nauw samen met het hart. De 
longen voeren zelf –evenals het hart- geen chemische bewerkingen uit. Ging het bij het pulserende 
hart om harmonisatie en bewaren van evenwichten, dan gaat het bij de ademende longen vooral om 
uitwisseling.

Welke rol speelt de dienstverlening in een organisatie? 
Zoals we hierboven al hebben aangegeven, zijn de longen als ademhalingsorgaan dienstbaar aan 
zowel de bovenpool  (‘hoofd‘) als ook aan de onderpool (‘buik’) van het menselijk lichaam. Evenzeer 
is de interne dienstverlening dienstbaar aan:
1) de productiegeleding (bovenpool) en anderzijds aan de ontwikkelingsgeleding (onderpool) van 
een organisatie, en;
2) de primaire processen en anderzijds de ondersteunende processen.

In paragraaf 5.3.1 hebben we een eerste indeling gemaakt van de vele verschijningsvormen van 
dienstverlening, waarbij de term ‘dienstverlening’ op zichzelf in het midden laat of het een 
‘ondersteunend proces’ of een ‘primair proces’ betreft. 
Hieronder passen we die indeling nog wat aan naar aanleiding van bovenstaande inzichten:

 Diensten die de (re)vitalisering in de organisatie dragen d.m.v. ‘verbranding’ / verbruik (zuurstof-
werking):
o Kapitaalgebonden diensten: verzorging van inkomende en uitgaande geldstromen, 

betaalservice, kredieten en sparen, verzekeringen, vermogensbeheer;
o Persoonsgebonden diensten: werving, selectie, aanstelling en introductie van medewerkers,  

beoordeling en ontslag van medewerkers.

 Diensten die beweging en ritme in de organisatie dragen (stikstof-werking):
o Capaciteitsgebonden diensten: 

inkoop en verkoop c.q. handel, huur en verhuur, transport, opslag- en parkeerservice, 
kwaliteitscontrole op diensten;

o Relatiegebonden diensten: account- en relatiemanagement;
o Persoonsgebonden diensten: catering en vervoer, fysio en fitness, verzorging en verpleging;
o Objectgebonden diensten: schoonmaak/reiniging, onderhoud, reparatie, kwaliteitscontrole op 

producten.

 Diensten die gestaltevorming in de organisatie dragen (koolstofwerking):
o Rechten-/plichtengebonden diensten: verlening van vergunning en licentie, controle, toezicht, 

handhaving, beveiliging;
o Capaciteitsgebonden diensten: 

datacenter, netwerkservice, hosting, applicatieprovider, dataverwerking;
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o Informatiegebonden diensten: administratie- en registratieservice, verstrekking van informatie 
(datamining, browser, digitale boeken, -artikelen en -muziek).

Hier krijgen we te maken met de vraag hoe we de verschillende rollen uit elkaar kunnen houden: 1) 
hart, longen en bloed/bloedsomloop in het intramenselijk organisme, en daarmee overeenkomend 
2) het management met de personele functie, de interne dienstverlening, en de beschikbare 
middelen/de interne samenwerking in de organisatie. Hier staan we stil bij de interne dienstverlening. 
Verderop gaan we in op de interne samenwerking en de beschikbare middelen. 

Belangrijk voor ons boek is om vast te stellen, dat de financiële functie geen zaak is die 
correspondeert met onze bloedsomloop als zodanig (zoals soms wordt gedacht en geschreven282). 
Het komt overeen met de ademhaling tot en met de invloed daarvan op de bloedsomloop, meer 
specifiek: de gehele zuurstofhuishouding in ons lichaam. Daar gaan we verderop nog nader op in. 

De interne ontwikkelingsfunctie vinden we terug in het voortplantingssysteem:

In de mens speelt zich op twee niveaus een voorplantingsproces af. 
Op het ene niveau worden lichaamscellen aangemaakt, op celniveau gereproduceerd. Zo werkt het 
organisme aan vernieuwing van binnenuit.  
Op het andere niveau brengt het voortplantingssysteem een nieuwe mens voort, reproduceert uit 
zichzelf een nieuw menselijk organisme. Dat embryonale scheppingsproces gebeurt in alle stilte in de 
onderpool van het moederlichaam, en speelt zich geheel af in het onderbewuste.

In organisaties speelt zich een overeenkomstig gebeuren af, en eveneens op twee niveaus. 
Op het ene niveau worden medewerkers door de organisatie ingewerkt en opgeleid, getraind en 
gecoached om uiteindelijk een volwaardige bijdrage te kunnen (blijven) leveren. Zo dragen 
medewerkers aldoende aan elkaar het ‘organisatie-DNA’ over, van de ene medewerker op de 
andere. Maar zo vernieuwt de organisatie zichzelf ook van binnenuit.
Op het andere niveau is de organisatie een kraamkamer voor het realiseren van nieuwe initiatieven, 
in huidige termen: een kraamkamer voor ‘start-ups’. In relatieve stilte ontwaakt in een energieke 
medewerker een nieuwe ondernemer: hij raakt ‘bevrucht’ door het enthousiasme voor een nieuw 
idee, een nieuwe eigen visie. Krijgt hij daartoe de ruimte en de instemming van de bestuurder, dan 
begint hij binnen de vertrouwde gelederen van de moederorganisatie te bouwen aan een nieuwe 
organisatie of afdeling. Hij begint daar aan een eigen missie als ware het zijn eenmanszaak. Met alle 
vertrouwelijkheden en intensieve ontwikkelactiviteiten waarmee zo’n ‘embryonaal’ 
scheppingsproces gepaard gaat, zoals onderzoek, ontwerp, advisering etc. eindigend in het ‘live’ 
gaan van een nieuw organisatie.

282 Zie bijvoorbeeld het artikel “Die Wirtschaft: ein echter Organismus” in het tijdschrift Das Goetheanum, nummer 7 van 2009. De door 
Steiner gebruikte typering ‘mercurius’ heeft meerdere aspecten: het blijft niet beperkt tot het rechtsleven in enge zin, maar betreft ook de 
dienstverlening inclusief de financiële functie binnen het economisch leven.
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De interne samenwerking en de bloedstroom283

Hierboven hebben we gekeken naar de samenhang tussen de zeven ondersteunende processsen in 
organisaties en zeven daarmee overeenkomende orgaansystemen in het menselijk lichaam. Evenals 
de ondersteunende processen werken deze orgaansystemen onderling samen. Die samenwerking 
komt in het lichaam tot stand door de werking van het bloed resp. de bloedstroom.  Daarom staan we 
er hier ter afronding bij stel. 

Het bloed wordt heel treffend ook wel een ‘vloeibaar orgaan’ 284genoemd, het orgaan van het leven285

. Het heeft drie functies:
 Over het gehele organisme vervoeren en verdelen van cellen, stoffen en warmte;
 In het organisme handhaven van een constant milieu (hulpmiddel is het vervoertempo);
 Beschermen van het organisme door middel van inzet van afweercellen en –stoffen, en het 

dichten van beschadigingen of wonden (stolling).

Het bloed verricht haar werk op elke ‘laag’ van ons organisme op een specifieke manier286 : Op de 
fysische ‘laag’ via: zouten (natrium, kalium, fosfaat);

1. Op de biologische ‘laag’ via: lymfe, serum, plasma, zuurstof;
2. Op de psychische ‘laag’ via: bloedeiwit (albumine en globuline), stollingsmogelijkheid 

(fibrinogeen), ademhaling, systolische beweging, stikstof;
3. Op de spirituele ‘laag’ (het ‘Ik’) via: bloedwarmte, bloedkleurstof, bloedsuiker, koolstof287.

Zuurstof vitaliseert en is dus voor ons essentieel om te leven, zodat Lothar Vogel288 spreekt over 
“levensstof”. Stikstof is belangrijk voor onder meer de opbouw van onze eiwitten; Vogel typeert de 
stikstof als: “Zijn oerwezen is beweging.” Koolstof is van belang voor fysieke gestaltevorming, voor 
de vorming van onze aardse gestalte, door Vogel daarom “aardestof” genoemd. Deze typeringen 
zetten ons op het spoor hoe te kijken naar de vele verschijningsvormen van de interne 
samenwerking in organisaties.
We nemen telkens een bloedfunctie als vertrekpunt, om vervolgens na te gaan in welke vorm van 
interne dienstverlening we die functie terugvinden.

283 Zie de Gesamtausgabe 128 ‘Eine okkulte Physiologie’.
284 Zie onder meer de site van de patientenorganisatie bloedkanker, lymfkanker en stamceltransplantatie 
http://www.hematon.nl/home/onderzoeken/normaalwaarden.
285 Zie de Gesamtausgabe 291 blz. 146.
286 Lothar Vogel, zie blz. 261 van het boek ‘Der dreigleidrige Mensch’.
287 Zie Gesamtausgabe 327 blz.66-76 en Gesamtausgabe 351 blz.36-41.
288 Lothar Vogel, zie blz. 290-291 van het boek ‘Der driegliedrige Mensch’.
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Functie-1: vervoeren en verdelen van cellen, stoffen en warmte. Die herkennen we in:
 Diensten die de (re)vitalisering in de organisatie dragen d.m.v. ‘verbranding’ / verbruik (zuurstof-

werking):
o Kapitaalgebonden diensten: verzorging van inkomende en uitgaande geldstromen, 

betaalservice, kredieten en sparen, vermogensbeheer;
 Diensten die beweging en ritme in de organisatie dragen (stikstof-werking):

o Capaciteitsgebonden diensten: transport, opslag- en parkeerservice;
 Diensten die gestaltevorming in de organisatie dragen (koolstofwerking): 

o Informatiegebonden diensten: administratie- en registratieservice, verstrekking van 
informatie.

Functie-2: handhaven constant milieu. Die herkennen we in:
 Diensten die de (re)vitalisering in de organisatie dragen d.m.v. ‘verbranding’ / verbruik (zuurstof-

werking):
o Kapitaalgebonden diensten: verzekeringen;

 Persoonsgebonden diensten: 1) werving, selectie, aanstelling en introductie van medewerkers,  2) 
beoordeling en ontslag van medewerkers;

 Diensten die beweging en ritme in de organisatie dragen (stikstof-werking):
o Capaciteitsgebonden diensten: 

inkoop en verkoop c.q. handel, huur en verhuur, kwaliteitscontrole op diensten;
o Relatiegebonden diensten: account- en relatiemanagement;
o Persoonsgebonden diensten: 3) catering en vervoer;
o Objectgebonden diensten: kwaliteitscontrole op producten;

 Diensten die gestaltevorming in de organisatie dragen (koolstofwerking):
o Rechten-/plichtengebonden diensten: verlening van vergunning en licentie, controle, toezicht, 

handhaving;
o Capaciteitsgebonden diensten: 

datacenter, netwerkservice, hosting, applicatieprovider, dataverwerking.

Functie-3: bescherming en reparatie/herstel. Die herkennen we in:
 Diensten die de (re)vitalisering in de organisatie dragen d.m.v. ‘verbranding’ / verbruik (zuurstof-

werking):
o Persoonsgebonden diensten: fysio en fitness, verzorging en verpleging;
o Objectgebonden diensten: schoonmaak/reiniging, onderhoud, reparatie;

 Diensten die beweging en ritme in de organisatie dragen (stikstof-werking): nvt;
 Diensten die gestaltevorming in de organisatie dragen (koolstofwerking):

o Rechten-/plichtengebonden diensten: beveiliging.

Ging het bij de hartfunctie om het harmoniseren en bewaren van evenwichten, ging het bij de longen 
om uitwisseling en ritmische beweging, dan gaat het bij de bloedhuishouding om het dirigeren en 
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realiseren van de vele processen in het organisme. Vanuit de metamorfose bezien gaat het bij het 
management en de personele functie om het maken van afwegingen, bij de interne dienstverlening 
om goede en goed-getimede uitwisseling, en gaat het bij de interne samenwerking om het dirigeren 
en realiseren van de bedrijfsprocessen in de organisatie.

De geldstroom en de bloedstroom:

Het is niet ongebruikelijk om de geldstroom te vergelijken met de bloedstroom289. Uit het complex 
van bloedfuncties zoomen we daar nu gericht wat verder op in. We constateerden bij de interne 
dienstverleningsfunctie dat de financiële functie in een organisatie correspondeert met de gehele 
zuurstofhuishouding in ons lichaam. In dit boek heeft met name dat vooral onze aandacht. In de 
zuurstofhuishouding speelt het bloed resp. de bloedsomloop een hoofdrol. We schetsen eerst 
stapsgewijs dat proces in het intramenselijk organisme, en kijken daarna naar de overeenkomst in het 
intermenselijk organisme: 
1. De zuurstof vitaliseert ons lichaam, is voor ons een ‘levensstof’, de drager van leven. Bij elke 
ademteug krijgen we nieuwe levenskracht. Hoe groter de prestaties die we van ons lichaam kunnen 
vragen, des te meer zuurstof we kunnen verwerken, en des te groter de toevoer van zuurstof zal zijn.
2. Bij het inademen verbindt in de haarvaten van de longen het ijzer in ons bloed zich met de zuurstof 
uit de ingeademde lucht. 
3. In de slagaderlijke bloedstroom wordt het zuurstofrijke bloed vanuit de longen door het gehele 
lichaam geleid. 
4. In de haarvaten van ons organisme verbindt koolstof zich met de zuurstof. Dat is de ‘verbranding’ 
van de koolstof. Dat gaat gepaard met warmteontwikkeling en met de start van een uitgaande 
stroom van koolzuur. 
5. De koolzuur wordt via de aderlijke bloedstroom naar het hart en vandaar naar de longen geleid. 
6. In de longen wordt  de koolzuur tenslotte weer uitgeademd. 
Daarbij merken we op, dat koolzuur de drager is van ons bewustzijn290; bij te weinig koolzuur in het 
bloed verliezen we het bewustzijn.

Hoe vinden we dit terug in organisaties?
1. De inkomende geldstroom is als een levensader voor de organisatie. Telkens als er geld binnenkomt, 
ontstaat er ruimte om te ondernemen. Hoe meer de organisatie in z’n mars heeft, hoe groter haar 
organiserend vermogen, des te groter deze geldstroom zal zijn. 
2. Na het ontvangst van de gelden wordt het geld beschikbaar gesteld en vrijgegeven voor 
aanwending. 
3. Die vrijgegeven gelden stromen langs georganiseerde banen naar al diegenen die in de organisatie 
over de besteding daarvan mogen beschikken. 

289 Joris Luyendijk, zie blz. 195 van het boek ‘Dit kan niet waar zijn’.
290 Zie de Gesamtausgabe 291 blz. 146.



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 336

4. In de ‘haarvaten’ van de organisatie wordt bij de uitvoering van alle bedrijfsprocessen het geld 
besteed. Dat is het verbruik van geld (‘verbranding’). Dat gaat gepaard met een bestedingsbeslissing 
van een daartoe bevoegde en –ter betaling- met de start van een uitgaande geldstroom. 
5. De uitgaande betalingsopdrachten worden via georganiseerde banen naar een punt geleid voor de 
uitvoering van de betalingen en het voorbereiden van de uitgaande geldstroom.
6. Tot slot de organisatie worden de betalingen uitgevoerd en verlaat de geldstroom de organisatie. 
Daarbij merken we op, dat bij een stagnerende uitgaande betaalstroom de surseance van betaling 
volgt. Dan verliest de zittende leiding de rol van wettelijk vertegenwoordiger en neemt de curator het 
bewind en beheer van de organisatie overneemt van de zittende leiding.
Op vergelijkbare wijze kunnen de andere activiteiten van het bloed worden onderzocht in relatie tot 
activiteiten in organisaties.

Steiner over de metamorfose: menselijk lichaam en sociaal organisme

Steiner geeft in de voor hem kenmerkende stijl op verschillende momenten aanwijzingen over de 
metamorfose, die zich afspeelt tussen de wording van ons eigen lichaam en de wording van het 
sociale organisme. We laten nu Steiner even aan het woord, alleen om er even aan te proeven, want 
de impact hiervan is enorm en nauwelijks in woorden te vatten. Het is een fragment uit een 
voordracht, en dus in spreektaal (291). Dat zijn helaas soms lange complexe zinnen. Maar die laten we 
zoals ze zijn.  Hij plaatst daarin tegenover elkaar ons hoofd enerzijds en de rest van ons lichaam 
anderzijds, en brengtdat in verband met enerzijds het economisch leven en anderzijds het culturele- 
of geestesleven: “Ons hoofd is er niet op ingericht om zo met anderen samen te werken, dat haar 
bezigheden aaneen gevlochten worden, maar we geven wat het hoofd produceert aan andere mensen 
af, overstelpen ze daar als het ware mee.  Dit vormgeven van associaties (in het economsich leven), dit 
samenleven met andere mensen in associaties, dat is alleen een verdere vormgeving van het samenleven 
(met anderen) waarin de mens binnenkomt via zijn overige (lichaams)organisatie, dit is los van het 
hoofd. Daar treedt iets heel anders op in de wereld, dan wat optreedt via de organisatie van ons hoofd. 
Daar komt dat in aanmerking, waarvan we moeten zeggen: we krijgen het bij uitstek pas, als we ons hier 
(op aarde) in de fysieke wereld invoegen. In eerste aanleg wordt het andere deel van de menselijke 
(lichaams)organisatie alleen zo geboren, dat het in zijn zielenaard (‘astrale Art’) voorhanden is: als een 
begeren zonder wijsheid. Terwijl het hoofd geen begeerte ontwikkelt, eerst daarheen moet worden 
opgevoed om de wereld kennend te begeren, ontwikkelt de mens door zijn overige organisme de 
begeerte, die echter niet doortrokken is van wijsheid, die haar wijsheid eerst in het samenleven met het 
hoofd moet (uit)zoeken. Aan de ene kant hebt u de wereld van het geestesleven met geheel andere 
eigenschappen als de wereld, die we aan de kant hebben van de wereld van het economische leven: de 
wereld van het geestesleven heb ik u geschetst, door u te tonen hoe zij (onze aardewereld) wordt 
binnengedragen vanuit ons voorgeboortelijk leven; de wereld van het economisch leven wordt 
vormgegeven, maar kan niet door de enkele mens volledig worden vormgegeven, maar alleen in het 
samenleven met andere mensen, in een associatie, die zich eigenlijk in hoofdzaak op de begeerte richt, 

291 Zie Gesamtausgabe 198 blz.201.
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waarbij de wijsheid niet in één mens geheel het begeerde omvat. Deze totaal andere wereld, die willen 
we in het driegelede organisme echt werkelijk op de juiste wijze op de andere wereld betrekken. Als we 
deze beide werelden bezien, kan iets ons duidelijk maken, wat we vandaag aan het begin van onze 
beschouwingen hebben aangevoerd. Tot de begeerte spreekt wat in het economische leven, überhaupt 
in het leven voorhanden is. Daarop richten zich de traditionele geloofsrichtingen; zij richten zich op de 
begeerte, op het egoïsme van de mensen. Ze zetten aan tot egoïsme, om de mens ontvankelijk te maken 
voor het idee van de onsterfelijkheid. Onze geesteswetenschap wil iets anders. Zij wil niet aanzetten tot 
egoïsme, om tot de idee van de onsterfelijkheid te komen, maar zij wil datgene vormgeven, wat de mens 
door de geboorte vanuit het voorgeboortelijke (de aardewereld) binnendraagt. Zij wil dát aanspreken, 
wat in de mens van de begeerte afkeert, wat niet aanzet tot egoïsme. Zij wil tot de menselijke kennis 
spreken, niet tot het menselijke begeren door de onsterfelijke of ongeboren mensenziel. Zij wil zich dus 
richten tot het edelste in de mens, tot de lichtvervulde kennis, en hoopt dat de mensen zich op deze weg 
door de lichtvervulde kennis opwerken tot het begrijpen van het eeuwige in de mens. Daardoor wordt in 
het leven überhaupt een nieuw element binnengebracht. Daardoor verschijnt dit aardeleven voor ons 
als een voortzetting van het voorgeboortelijke leven. Dan echter wordt het aardeleven doortrokken van 
een verantwoordelijkheids-element, dat het anders niet kent. Men wordt er dan opmerkzaam op, dat 
men vanuit hogere werelden dit aardeleven wordt ingestuurd, en dat men in dit aardeleven een missie 
heeft te vervullen.” 

Micro – meso - macro

We gaan nog een stap verder. We zetten de metamorfose door in de richting van het ‘extra-
menselijk organisme’ – dit is de ons omringende kosmos en sterrenhemel. Jawel, dat is allemaal heel 
onwennig en bepaald ambitieus. Maar toch…want daarvoor hebben we ons inzien goede redenen. 
Neemt u in deze bijlage de gelegenheid te baat om een kijkje te nemen in deze bijzondere 
benadering. Stel dat dit bijzondere, dit bijna ondenkbare toch werkelijkheid zou kunnen zijn. Dan 
biedt de ‘driehoek’ van een intra-, inter- en extra-menselijk organisme een tot de verbeelding 
sprekend perspectief, zowel maatschappelijk als ook wetenschappelijk: de samenhang tussen het 
intramenselijk organisme (lichaam), het intermenselijk organisme (organisatie) en het extra-
menselijk organisme (de ons omringende kosmos). En zo bijzonder als het lijkt, zó nieuw is dat 
laatste  helemaal niet, integendeel. Een oeroude mysteriespreuk292 wees ook al op dit verband: 
‘zo boven, zo beneden’. 

De vraag is natuurlijke of we hier concreet inhoud aan kunnen geven, als was het maar bij wijze 
van een voorzichtige start. We staan op dit punt gelukkig niet meteen met lege handen. We kunnen 
te rade gaan bij de bovengenoemde artsen die zich op deze benadering van het intramenselijk 
organisme hebben toegelegd en bovendien hun ervaringen en inzichten hebben beschreven in 
publicaties. In deze bijlage gaan we dit weinig betreden gebied verkennen.

292 Uit de Chandogya-Upanishad.
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Een zoektocht binnen zo’n complexe meervoudige samenhang herinnert ons aan de Latijnse 
term ‘uni-versus’, wat ‘op de eenheid gericht of eenwording’ betekent. Dit universele karakter 
houdt in dat ogenschijnlijk totaal verschillende takken van wetenschap op enigerlei wijze zinvol 
met elkaar in verband (moeten) kunnen worden gebracht en gericht (moeten) zijn op 
samenhang, eenheid, eenwording: alles hangt met alles samen. Niet in een willekeurige chaos, 
maar in wijsheid geordend. In de loop van de geschiedenis zijn inzichten over die verwantschap 
en samenhang met de kosmos aan ons doorgegeven, zij het in een soms voor ons (nog) 
raadselachtig en moeilijk te vatten begrippenkader. Maar zo’n meervoudige samenhang 
verschaft een solide basis voor het vinden en bewaren van die eenheid, waarin verworven 
inzichten elkaar in hun samenhang  ‘dragen’. Vinden we die samenhang tussen het intra-, inter- en 
extra-menselijk organisme, andersgezegd tussen het micro-, meso- en macroniveau, dan verlost 
dat verkokerde specialismen uit hun isolement. 
Dan komt bijvoorbeeld de theorie van de lange golfbewegingen in de economie, zoals 
beschreven door onder meer Nikolai Kondratieff (1925), in een geheel nieuw daglicht te staan. 
Deze theorie van de vijftig- á zestigjarige economische cyclus heeft nog weinig van haar attractie 
verloren. Nog in de Automatiseringsgids van 23-6-2000 werd deze theorie benut om de gevolgen 
van informatietechnologie op de economie te belichten. En ook de economische crisis van 2008 
wordt door sommigen weer bezien door de bril van deze golftheorie.

We vervolgen ons verkennend onderzoek.  Zoals gezegd: de focus ligt in dit boek op de 
inrichting/structuur van twee entiteiten, te weten:
1. Het intramenselijk organisme als startpunt van de metamorfose;
2. Het intermenselijk organisme als eindpunt van de metamorfose.

Elk gezond mens heeft twee ogen, oren, benen, armen, en maar één neus, mond, hoofd, romp. Qua 
basisinrichting of grondvorm zijn wij lichamelijk allemaal aan elkaar gelijk. Op grond van het 
metamorfose-principe geldt dit onverkort voor organisaties: qua basisinrichting of grondvorm zijn 
organisaties allemaal aan elkaar gelijk. De hier ontwikkelde inzichten over de inrichting van de 
balans en resultatenrekening gelden daarom voor elke organisatie, ongeacht het type, de omvang of 
de plaats in de samenleving. 

Resultatenrekening: metamorfose van levensprocessen

We zoomen nu in op de resultatenrekening. De resultatenrekening weerspiegelt in financiële termen 
de veranderingen gedurende een bepaalde periode. Hier komen we op een belangrijk punt. Onze 
nieuwe indeling van de resultatenrekening vertoont een frappante en intrigerende gelijkenis met 
Steiners’ voordracht van 29-10-1921 (293) over de zeven levensprocessen in het menselijk lichaam. 
Hij schetste tijdens die voordracht het onderstaande schematisch overzicht: 

293 Zie Gesamtausgabe  208 blz.89.
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Zijn karakterisering van die levens- processen staan onderstaand in de linker kolom. In de rechter 
kolom  staat de corresponderende rubriek van de gesaneerde indeling van de  resultaten-rekening294

. Let op: het gaat hier om de herijkte financiële termen. De overeenkomst is treffend en motiveert 
om onze zoektocht te vervolgen. 
We benadrukken dat de planeettekens, die zijn vermeld in bovenstaand overzicht, een 
alchemistische betekenis hebben en geen astrologische.

Intra-menselijk organisme (ons eigen lichaam) Inter-menselijk organisme (de organisatie)
* het zintuigleven en wegstervende leven 
* het zenuwleven en bewarende leven 
* het ademleven en vormende leven  

* de licht-, levens-, en warmtebron  
* het stofwisselingsleven 
* het ‘kraftende’ of (voort)bewegingsleven 

* het vernieuwings- of voortplantingsleven 

vgl. interest = inflatie of schadeleven*
vgl. rente = voorziening in levensonderhoud
vgl. dividend = het vrijgekomen overschot voor
       ontwikkeling
vgl. loon, salaris, honorarium, het circulatie-leven
vgl. kosten = de verbruiksgoederen
vgl. onkosten = de dienstverlening – 
       bijvoorbeeld transport- en 
onderhoudsdiensten
vgl. winsten = het overdrachts- resp.
       ontwikkelingswerk

De bovengenoemde zeven verschillende ‘levensprocessen’ in de linkerkolom verrichten hun werk 
zowel voor het hoofd als voor het lichaam als geheel, en dat principe geldt ook in de rechter kolom 
voor de organisatie als geheel. Uit de genoemde voordracht van Steiner en bovenstaand overzicht 
volgt het onderstaande overzicht: de debet- en de creditzijde van de gesaneerde indeling van de 
resultatenrekening. Dit overzicht bevat een waardevolle ‘sleutel’ voor verder onderzoek naar:
1) hoe aan de hand van het menselijk organisme het sociale organisme kan worden begrepen, en 
2) de samenhang tussen het intermenselijk (organisatie) en het extramenselijk organisme 
(komos).

294 Zie ook de hindoe-mythe over de godin Ganga: in de vorm van een drievoudige rivier daalt Ganga vanuit de godenhemel  af naar de 
aarde om de tekortkomingen van de mensen te zuiveren; op de berg Meru splitst Ganga zich in vier rivieren die naar de vier 
windstreken vloeien. 
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In andere voordrachten beschrijft Steiner de rol die de ons omringende kosmos speelt in de 
wording en het voortbestaan van het intramenselijk organisme. Ook geeft hij aanwijzingen over  
methoden van onderzoek op dit -nog moeilijk toegankelijke en weinig betreden- gebied. Daarmee 
komt de tot de verbeelding sprekende ‘driehoek’ een stuk dichterbij en dus beter in beeld: de 
samenhang van het intra-menselijk organisme (ons lichaam), met het inter-menselijk organisme 
(de organisatie) en het extra-menselijk organisme (de komsos).

Planeet Startpunt ‘credit’ Eindpunt ‘debet’

Saturnus Ontvangen interesten Betaalde interesten
Jupiter Ontvangen renten Betaalde renten
Mars Ontvangen dividenden Betaalde dividenden

Zon - Betaalde personeelslasten295

Venus Verkopen Kosten
Mercurius Verdiensten Onkosten
Maan Ontwikkelingswerk voor derden Ontwikkelingswerk door derden

Zie ook paragraaf 6.8. De zonnekrachten komen overeen met de mens in de onderneming. Dit 
weerspiegelt zich in de personeelslasten, de financiële geldstroom naar de eigen medewerkers. In dit 
verband is het heel treffend dat de Geus296 spreekt over de medewerkers als het hart van de 
onderneming. Want door de eeuwen heen wordt in de Christentraditie én in de esoterische traditie 
het hart eveneens als het zonne-orgaan aangeduid. Van toeval kan hier nauwelijks sprake zijn.

Het is wellicht onwennig om in dergelijke ‘alchemistische’ termen te spreken. Toch kiezen we er voor 
om dat wel te doen. Die alchemistische terminologie is, naar nu blijkt, adequaat. En ook ander 
onderzoek toont dat aan, zoals het baanbrekende werk van het echtpaar Kolisko. Het omgaan met 
deze alchemistische termen is eigenlijk alleen een kwestie van wennen, wennen aan een andere 
denkwijze en de beeldtaal. Het verruimt en verrijkt onze blik op de levende werkelijkheid van het 
sociale organisme en opent nieuwe wegen en gebieden voor organisatie- en economisch onderzoek. 
Maar dan wel bij toepassing van de door ons herijkte financiële termen. De werking van kosten, 
onkosten en winsten hangt samen met de binnenzonnige planeten resp. Venus-Mercurius-Maan. En 
de werking van dividend, rente en interest hangt samen met de buitenzonnige planeten resp. Mars-
Jupiter-Saturnus.297

295 Het valt op dat de Zon alleen aan de ‘debet-’ of ‘actief-zijde’ van de resultatenrekening optreedt. Dit hangt samen met de verhouding 
van de epfyse (hoofd) tot het hart (lichaam); Steiner wijst er in zijn voordracht van 24-4-’20 (Gesamtausgabe 201) op dat de epifyse in 
het hoofd de metamorfose vormt van het hart in het vorige lichaam. Beide zijn ‘zonneorganen’. Het zonnekarakter van de epifyse komt 
o.m. tot uitdrukking in haar rol bij de pigmentvorming in de huid.
296 Arie de Geus, zie zijn boek ‘De levende onderneming’, Scriptum / Management, Schiedam.
297 Bekend ervaringsfeit is dat planeten (waaronder de maan) invloed uitoefenen op het gedrag van dieren en planten. Tientallen jaren 
geleden is aangetoond dat de planeten hier op aarde daadwerkelijk invloed uitoefenen op het gedrag van metalen, mits deze in 
opgeloste toestand verkeren. Die invloed hangt af van de soort metaal en van de stand van de planeet. Kolisko heeft dat met een zeer 
langdurige reeks van proeven aangetoond en daarover uitgebreid verslag gedaan. Hij heeft er jaren van zijn leven aan gewerkt. Uit dat 
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Maar er is meer voorhanden, dat tot de verbeelding spreekt en toch voor iedereen bereikbaar én 
heel toegankelijk is. Graag attenderen we de lezer op een van de sprookjes zoals werd opgetekend 
door de gebroeders Grimm. (Zij hebben hun sprookjes niet zelf verzonnen, maar opgetekend uit de 
volksmond!) Er zijn blijkbaar sprookjes die weldegelijk waarheid vertellen. Zoals ‘Tafeltje dek je, 
ezeltje strek je, knuppeltje uit de zak’. Dat sprookje is doorspekt met het maatschappelijke aspect 
van de driegelede samenleving. We lichten dit toe aan de hand van enkele sprekende beelden die in 
dat sprookje worden aangetroffen. U kunt dit zelf in alle rust verifiëren.  Zo bevat het beelden over 
het onderscheid tussen producten, diensten en ontwikkelingswerken. We geven eerst een 
samenvatting van dit sprookje, ontleend aan Wikipedia. Daarna geven we een korte toelichting:

Een kleermaker heeft drie zonen en ze worden allen gevoed door de melk van hun geit. De geit moet 
dus goed gevoed worden en wordt elke dag naar de wei gebracht. De oudste zoon brengt de geit op 
een dag naar het kerkhof want daar groeien de lekkerste plantjes, en vraagt aan het einde van de 
dag of de geit genoeg gegeten heeft. De geit heeft voldoende gegeten en ze gaan samen naar huis. 
Thuisgekomen zegt de geit tegen de vader dat ze niet genoeg te eten kreeg en de kleermaker vindt 
zijn zoon een leugenaar. Met de ellenmaat (een stok of liniaal) slaat hij zijn oudste zoon het huis uit.
De volgende dag neemt de tweede zoon de geit mee naar een heg en de geit eet van de heerlijke 
plantjes. Aan het eind van de dag vraagt de zoon of de geit voldoende gegeten heeft en hij krijgt een 
bevestigend antwoord. Ze gaan naar huis, maar daar vertelt de geit aan de vader dat ze opnieuw 
niet genoeg gegeten heeft. De vader geeft zijn tweede zoon een pak slaag en jaagt hem ook het huis 
uit. De volgende dag neemt de derde zoon de geit mee naar de struiken en de geit eet veel en vertelt 
aan het eind van de dag voldoende gegeten te hebben. Thuisgekomen vertelt de geit aan de vader 
dat er niet voldoende te eten was en ook de derde zoon wordt afgeranseld.
Dan neemt de vader zelf de geit mee naar groene heggen en duizendblad en aan het eind van de 
dag vertelt de geit voldoende gegeten te hebben. Ze gaan naar huis, maar daar hoort de vader dat 
de geit niet genoeg gegeten heeft. De vader beseft zijn drie zonen onterecht verstoten te hebben en 
wil de geit een merkteken geven. Hij haalt zijn scheermes en maakt de geit kaal, waarna hij het beest 
met zijn zweep afranselt en verjaagt.
De oudste zoon is bij een meubelmaker in de leer gegaan en krijgt aan het eind van zijn opleiding 
een tafeltje met een goede eigenschap. Als je "tafeltje dek je" zegt, zal een schoon tafellakentje 
verschijnen. Bovendien is de tafel gedekt met veel gerechten en een glas rode wijn. Zo trekt hij rond 
en op een gegeven moment wil de zoon terug naar de vader. Hij komt in een herberg en daar laat hij 
de kunsten van het tafeltje zien. Iedereen geniet van de gerechten en 's nachts verwisselt de waard 
de tafel voor een gewoon exemplaar. De zoon gaat de volgende ochtend verder en komt aan bij zijn 
vader. Hij wil de kunsten van het tafeltje tonen en alle familieleden worden uitgenodigd. Het tafeltje 
doet echter niks en de zoon begrijpt wat er is gebeurd. De zoon wordt uitgelachen en gaat bij een 
meester-meubelmaker in dienst.
De tweede zoon komt bij een molenaar in de leer en krijgt een bijzondere ezel die van voor en achter 
goud kan spugen. Na een tijd wil de zoon naar zijn vader en hij komt in de herberg terecht. Hij brengt 
de ezel zelf naar de stal en betaalt de waard met goudstukken. Hij heeft niet genoeg en de waard 

onderzoek blijkt dat de alchemisten met recht verband legden tussen: Saturnus en lood, Jupiter en tin, Mars en ijzer, Zon en goud, 
Venus en koper, Mercurius en kwik, Maan en zilver. Wanneer we in aanmerking nemen dat metaalspiegels in ons bloed van grote 
betekenis zijn voor onze gezondheid, komt prompt de betekenis hiervan in een heel ander daglicht te staan. Dit belangwekkende 
verband is helaas nauwelijks bekend, terwijl het toch de kwaliteit heeft van wereldnieuws.



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 342

volgt hem naar de stal en ziet de ezel goud spugen. 's Nachts wordt de ezel omgewisseld en de zoon 
trekt verder. Hij komt bij zijn vader en vertelt over de goudezel. De familie wordt uitgenodigd, maar 
de ezel vertoont zijn kunsten niet. De vader vraagt de familie om vergeving en de zoon gaat in dienst 
bij een molenaar.
De derde zoon is in de leer van een houtdraaier gekomen en krijgt via brieven te horen wat er met 
zijn broers is gebeurd. Hij gaat op ambachtsreis en krijgt een knuppel in een zak. Als onrecht wordt 
gedaan, hoeft de zoon alleen "knuppel uit de zak" te zeggen en dan wordt de persoon afgeranseld. 
De knuppel houdt pas op als er "knuppel in de zak" wordt gezegd en de zoon komt in de herberg. Hij 
vertelt over tafeltjes en goudezeltjes en zijn eigen schat in de zak. De waard is nieuwsgierig en denkt 
aan edelstenen. 's Nachts gaat de waard naar de zoon en wil de zak pakken. De zoon stuurt de 
knuppel op hem af en de waard valt op de grond. De zoon wil de tafel en de ezel en de waard is 
bang voor de kobold in de zak. Hij belooft de spullen te geven en de zoon laat de knuppel in de zak 
verdwijnen.
De volgende ochtend gaat de zoon met de tafel, de goudezel en zijn zak naar zijn vader. Hij vertelt 
houtdraaier te zijn en de vader vindt een knuppel niet de moeite waard. De zoon vertelt zijn vader 
wat er is gebeurd en hij wil dat de andere zoons worden uitgenodigd, maar de vader vindt de knuppel 
waardeloos en vertrouwt het verhaal van zijn derde zoon niet. De kleermaker roept toch de hele 
familie bijeen en de tweede zoon laat de ezel dan goud spuwen. De oudste zoon laat de kunsten van 
het tafeltje zien en dan eet de familie als nooit tevoren. De kleermaker bergt zijn naald en draad, zijn 
ellenmaat en zijn strijkijzer op en leeft gelukkig met zijn zonen.
De lezer zal zich afvragen wat er met de veroorzaker van dit alles is gebeurd. De geit schaamt zich 
voor haar kale kop en kruipt weg in een vossenhol. De vos komt thuis en schrikt van de fonkelende 
ogen en vlucht. De vos komt een beer tegen. De beer vraagt de vos wat er is gebeurd en hoort over 
de vurige ogen. Ze gaan samen naar het hol en ook de beer schrikt van de ogen van het 
verschrikkelijke beest. Hij komt een bij tegen en vertelt over de fonkelende ogen. De bij gaat naar het 
hol en prikt de geit twee keer op haar kale kop. De geit vlucht uit het hol en niemand weet waar ze nu 
is.

Nu een korte toelichting op de beeldtaal van dit sprookje:
1. De eerste zoon komt bij een meubelmaker in de leer. De meubelmaker is een producent. Bij zijn 

afscheid krijgt de eerste zoon een tafeltje mee dat op commando de heerlijkste spijzen 
voortovert. Spijzen zijn verbruiksartikelen die we tegenkwamen bij de term kosten;

2. De tweede zoon komt bij een molenaar in de leer. De molenaar produceert niets, maar is een 
dienstverlener. Bij zijn afscheid krijgt de tweede zoon een ezeltje mee dat op commando 
muntstukken aan de voor- en achterkant uitwerpt. Dit ezeltje is een prachtig beeld voor twee 
vormen van dienstverlening: het is een transportdier, en het representeert de bankdiensten. Het 
spuit geldstukken naar zowel de ‘producenten’ (de kopkant als ‘bovenpool’) als naar de 
‘specialisten’ (de buikkant als ‘onderpool’) van het sociale organisme. Dienstverlening kwamen 
we tegen bij de term onkosten;

3. De derde zoon gaat bij een draaier in de leer. Van dat vak wordt expliciet benadrukt dat het om 
een kunstzinnig vak gaat! De draaier is een kunstenaar! Dit kunstzinnige vak symboliseert de 
culturele geleding in het sociale organisme. Hij krijgt een knuppeltje mee bij zijn afscheid. Op 
commando bestraft dit knuppeltje de egoïstische waard totdat hij om genade smeekt en het 
gestolen tafeltje en ezeltje teruggeeft. Deze straf symboliseert het leerproces -de persoonlijke 
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ontwikkeling en het overwinnen van het (groeps)egoïsme- dat moet worden doorgemaakt. De 
uitgaven aan ontwikkelingsinspanningen kwamen we tegen bij de term winst.

Wie verder zoekt komt nog meer mooie beelden in dit sprookje tegen! Het beeldgebruik blijkt uiterst 
precies gekozen (dit heet: spiritueel exact). Het gehele sprookje overziend kunnen we er niet 
omheen: de schepper(s) van dit sprookjes –aan ons doorgegeven door de volksmond- beschikte 
over verregaande inzichten over de oerprincipes van het sociale organisme. 

Balans: metamorfose van de lichaamsdelen

Het innerlijke volgen van de metamorfose van de 7 levensprocessen in ons eigen lichaam naar de 
7 bedrijfsprocessen die zich financieel weerspiegelen in de resultatenrekening is al behoorlijk 
lastig. Maar het innerlijk volgen van de metamorfose van de 12 lichaamsdelen van ons eigen lijf 
naar de 12 organisatie(onder)delen die zich financieel weerspiegelen in de balans is nog vele 
malen moeilijker.  En het is wellicht voor de praktijk ook weinig zinvol. Want dit handelt over de 
metamorfose van lichaamsvormen. Daarom geven we daarvan in dit boek geen verdere 
uitwerking. We volstaan met enkele saillante punten voor wie op dit zoekspoor verder wil gaan.

In paragraaf 6.7 maakten we er al op attent, dat de financiële balans -als geheel bestaande uit 12 
hoofdrubrieken– is onderverdeeld in drie deelbalansen van elk vier hoofdrubrieken. En voorts dat 
iedere deelbalans qua indeling eenzelfde grondvorm vertoont. Iets vergelijkbaars houdt de 
onderzoeker Steiner ons voor in zijn voordracht van 11-04-1921 (298), waarin hij aan medici 
aangeeft hoe in het hoofd én in de borst én in de ledematen zo'n zelfde vierheid kan worden 
onderkend! 

Steiner heeft in zijn geesteswetenschappelijke werk diverse twaalfgeledingen van het menselijk 
lichaam geschetst, telkens vanuit een iets ander perspectief. En dat schetsen en belichten vanuit 
verschillende perspectieven is zo nu en dan best verwarrend, maar nuttig tegelijk: het zet de serieuze 
lezer echt aan het werk. Een pittige geestelijke oefening, waarbij snel succes niet is verzekerd! 
Integendeel. Hij doet dat in verschillende voordrachten (299). 
In veel gevallen vermeldt Steiner daarbij de alchemistische tekens van de Dierenriem. Elk teken staat 
symbool voor een onzichtbaar immaterieel vormbeeld, waarnaar -buiten ons bewustzijn om- de 
vorming van het menselijk lichaam zich richt. Een vormbeeld (ook wel fantoom genoemd) dat 
meteen vanaf de bevruchting met ons DNA aan de slag gaat. Zo beschouwd zijn onze genen niet 
meer dan het bouwmateriaal voor deze vormgeving, niet het vormbeeld zelf. Dit bouwmateriaal is 
het fysieke niveau van de mineralen. De ‘bouwwerkzaamheden’ zelf maken we niet bewust mee. Op 
het biologische niveau spelen zich die bouwprocessen af. Die worden uitgevoerd conform de 
vormbeelden of ‘bouwtekeningen’ die -voor ons volkomen onbewust- vanaf het psychische niveau 

298 Zie Gesamtausgabe 313.
299 Zie bijvoorbeeld Gesamtausgabe 137 voordracht d.d. 8-6-’12 en Gesamtausgabe 208 voordracht d.d. 28/29-10-’21.
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worden voorgehouden. Daarbij worden de aanwijzingen gevolgd van de ‘architect’, die vanuit het 
geestelijke of spirituele niveau leiding geeft aan de bouw van ons eigen lichaam. Die architect is 
(ondermeer) het volkomen onbewuste deel van ons geestelijke ‘Ik’. 
Deze zienswijze komt overeen met het vier-’lagen’ organisatiemodel dat we eerder in deze bijlage 
hebben geschetst.

In zijn voordracht van 28-8-‘16 (300) wijst Steiner er op, dat er niet alleen sprake is van een 
twaalgeleding van het menselijk lichaam als geheel. Er is ook sprake van een twaalfgeleding van 
alleen het menselijk hoofd.  Dit zijn twee twaalfgeledingen die in directe relatie staan tot elkaar.

Helaas heeft hij geen verdere uitwerking gegeven van de twaalfgeleding van het hoofd301.  De arts 
Leen Mees is met deze aanwijzing aan de slag gegaan –zij het niet systematisch- en heeft de 
resultaten van zijn verkennend onderzoek in een geïllustreerde publicatie voor ons toegankelijk 
gemaakt. Aan de hand van ondermeer de onderstaande afbeeldingen koppelt hij –als voorbeeld- het 
startpunt van de metamorfose (het hoofd) aan het eindpunt (het gehele lichaam). 

We geven een korte toelichting bij deze afbeeldingen. In de bovenste linker afbeelding ziet u een 
knielend skelet. In de rechter afbeelding buigt het skelet verder door. Het buigt zover door, dat de 
schouderpartij óp de bekkenpartij komt te liggen. Met enige fantasie kunt u daarin de contouren 
herkennen van een onderkaak (de benen / bekken partij) en van een bovenkaak (de armen / 
schouderbladen partij). Dat is in de twee middelste afbeeldingen voor wat betreft de onderkaak in 
relatie tot de ‘voeten-onderbenen-bovenbenen-partij’ wat duidelijker weergegeven.
De onderste twee afbeeldingen betreffen links de schedelbasis en rechts het bekken.

Dit zijn enkele illustraties van de samenhang tussen de bouw van ons gehele lichaam en de bouw van 
ons hoofd. Deze veelzeggende plaatjes zijn ontleend aan het boek Geheimen van het menselijk skelet302 
van Leen Mees (gratis te downloaden van het internet). Voor het doorvorsen van de samenhang 
tussen de architectuur van het menselijk hoofd enerzijds en de architectuur van het menselijk 
lichaam anderzijds biedt dat boek belangwekkend oefenmateriaal met een aantal verhelderende en 
overtuigende afbeeldingen!

Dit materiaal daagt uit tot verdergaand onderzoek.

300 Zie Gesamtausgabe 170.
301 Hij gaat daarbij uit van de idee, dat het hoofd zoals aanwezig in het huidige leven, een gemetamorfoseerde samenvatting vormt van 
het lichaam uit het vorige leven. Mocht voor de lezer de achterliggende reïncarnatie-gedachte onaanvaardbaar zijn, dan behoeft dat 
geen belemmering te vormen om dit betoog te vervolgen.
302 Dit verrassende boek is gratis te downloaden via website: www.antrovista.com/leenmees/skelet/geheimen-van-het-skelet.doc 



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 345



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 346

Zoals gezegd: het verbinden van Dierenriem-tekens met delen van het menselijk lichaam is niet 
nieuw, want dat gebeurde door de eeuwen heen ook al. We geven daarvan twee voorbeelden.
 
 

Frappant is het deksel van een antieke Egyptische sarcofaag. Deze 
sarcofaag is in het bezit van het Oudheidkundig Museum in Leiden. 
In het midden ziet u de godin Noeth -de sterrenhemel- met de zon 
op borsthoogte en de maan op buikhoogte. U ziet aan de linkerzijde 
12 knielende figuurtjes met een zonnetje in de hand, en rechts 12 
knielende figuurtjes met een maantje of sterretje in de hand. De zon 
aan de actieve dagzijde en de maan of ster aan de passieve 
nachtzijde. Telkens twee figuurtjes tegenover elkaar, pool en 
tegenpool. Dat zelfde beeld komt naar voren uit de herijkte indeling 
van de balans: 12 activa rubrieken tegenover 12 passiva rubrieken: 12 
maal ‘pool’ en ‘tegenpool’. Een stelsel van kosmische krachten plus 
tegenkrachten die met elkaar ons 
voor een niet aflatende 
dynamische evenwichtsoefening 
plaatsen. Zij het dat we die 
oefening grotendeels onbewust 
uitvoeren. 

Voorbeeld-2, het alchemistische plaatje rechts, is afkomstig van 
Erasmus Franciscus te Neurenberg en dateert uit 1676.
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Vier oersymbolen van de levende werkelijkheid

Tot slot wijzen we graag nog op vier ‘oerbeelden’, die ons betoog in dit boek kracht bijzetten. Deze 
vier ooerbeelden betreffen de symbolen van de vier evangelisten uit de Christentraditie: de 
gevleugelde Adelaar, Leeuw, Stier en Mens of Gelaat. In vele kerken, op vele kruisbeelden en in 
menig huis zijn deze vier belangwekkende symbolen weergegeven. Zoals aan de hoekpunten van 
menig kruisbeeld met de Christus in het midden, of hoog boven in de middenkoepel van kerken, 
zoals in de St. Pieter (Rome) en de St.Jan (Den Bosch). Maar ook boven kerkportalen, zoals boven 
een van de portalen van de beroemde kathedraal van Chartres: 

In de Christentraditie zijn teksten bewaard gebleven, waarin deze symbolen zijn beschreven. Met 
name in de Apocalyps van Johannes (Nieuwe Testament) en in Ezechiël (Oude Testament). Deze 
beelden hebben een historie die ons ver terugvoert naar lang vervlogen tijden. We vinden ze 
bijvoorbeeld in de oorspronkelijke sfinx303, in de griffioen en ook in de Dierenriem. Hoe lang die tijden 
ook terug mogen gaan, hun nagalm heeft relevantie voor het hedenen klinkt in onze tijd nog 
onverminderd door. We komen ze nog volop tegen. Al hoewel vaak nauwelijks als zodanig 
onderkend: de adelaar op de dollar tevens het symbool van de ‘far-west’ in de Amerikaanse wereld, 
en de stier in de vorm van de heilige koe in India in de ‘far-east’.

In dit boek kunnen we diezelfde 4 oerbeelden304 ook ‘plaatsen’ binnen de oerarchitectuur van de 
driegelede samenleving. Bijvoorbeeld in onze moderne tijd:
1. De Adelaar prijkt op de munt van het economisch sterke en materialistisch georiënteerde 

Amerika;
2. De Leeuw is in de West-Europese landen het meest gebruike wapendier. West-Europa met zijn 

complexe maar sociaal bewuste samenlevingen. Landen met elk hun eigen taal, hun eigen 
rechtsgevoel en hun eigen overlegcultuur; 

303 Frits Julius, zie zijn boek ‘De beeldentaal van de dierenriem’, Vrij Geestesleven.
304 Zie Gesamtausgabe 348 blz. 67-68.
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3. En de Stier, de heilige koe, die we kennen van het van spiritualiteit doortrokken India in het verre 
oosten, waar velen in armoede leven; 

4. Het Gelaat of de gevleugelde Mens representeert in algemene zin de bestuurlijke of politieke 
geleding, die aan de andere drie oerbeelden leiding geeft. Die leiding geeft zij op drie kwalitatief 
verschillende manieren: hiëro-archisch, mono-archisch, en an-archisch. Hierin is gemakkelijk de 
karikatuur te herkennen van het dwingende hiëro-archische karakter van het communisme, het 
mono-archische overlegkarakter van de socialisten, en het an-archische vrijheidsgezinde 
federalistische karakter van de liberalen. Maar we kunnen het ook –dichter bij onszelf- 
herkennen in resp. het dwingende directief, de ruimte latende richtlijn, en het vrij latende advies 
(zie ook paragraaf 4.9.3).

Binnen de context van de gesaneerde indeling van de balans en resultatenrekening kunnen we deze 
vier symbolen als volgt ‘plaatsen’: de Adelaar als symbool voor de materiële deelbalans, de Leeuw 
voor de sociale deelbalans, en de Stier voor de culturele deelbalans. De gevleugelde Mens staat 
symbool voor de resultatenrekening. Die resultatenrekening vormt de balans continu om door 
middel van de niet-aflatende geldstromen, en geeft als het ware ‘leiding’ aan veel 
balansbewegingen. In die resultatenrekening vormt de rubriek ‘personeelslasten’ het stralende 
werkzame middelpunt in de financiële huishouding van een organisatie, zoals het hart dat doet in 
ons lichaam, en de zon in ons zonnestelsel. Dit sluit naadloos aan bij de betekenisvolle woorden van 
de apostel Paulus: “Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn?” 

We eindigen deze bijlage met een prachtig samenvattend beeld voor de vernieuwde inrichting van 
de balans en het veelbelovend perspectief daarvan voor onze samenleving. Zoals u hieronder kunt 
zien: activa (zonnekrachten) en passiva (maankrachten) zijn tegenover elkaar geplaatst en bewaren 
gezamenlijk het evenwicht in een levend drievoudig stelsel, dat stamt uit de ‘sterrenwereld’ –
aangereikt door de vogel. Aan de uiteinden van de drie levende en bloeiende assen van het ‘stelsel’ 
groeien telkens twee bloemen!
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     ‚Debet = activa‘, aan de dagzijde met de zon           ‚Credit = passiva‘, aan de nachtzijde met de maan
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BIJLAGE 5:   Over de driegelede samenleving

In deze bijlage geven we -in cursief- een aantal aanwijzingen van Rudolf Steiner over de driegelede 
samenleving. Het is een selectie citaten uit zijn uitgebreide nalatenschap. Dit is bedoeld ter aanvulling 
van het uitgangspunt in paragraaf 4.9.10 en als nadere kennismaking voor de geïnteresseerde lezer. 

We beginnen met enkele richtinggevende citaten uit het boek van Steiner uit 1919 ‘De kernpunten 
van het maatschappelijke vraagstuk’ (305): 

blz. 93: “De mensen zullen niet in klassen of standen sociaal zijn ingedeeld; het sociale organisme zelf zal 
zijn ingedeeld.”
blz.94: “De tijd is voorbij dat de mensheid kan volstaan met wat tot dusver door de instinctieve 
(evolutionaire en door traditie gedragen) leiding tot stand is gebracht.” Het lot van de wereld en de 
mensheid komt steeds meer in onze eigen handen, zodat we de sturing van de wereldontwikkeling 
steeds meer zelf zullen moeten organiseren.
blz. 92: “Om de verstoringen en crises in het sociale organisme te begrijpen moet men doordringen in de 
grondslagen van het heersende gedachtensysteem. Het is in deze tijd noodzakelijk terug te gaan naar de 
oergedachten die aan alle maatschappelijke inrichtingen ten grondslag liggen om de feiten goed te 
kunnen beoordelen. En deze oergedachten (de driegeleding), die zich tegenover een leven-remmende 
feitenwereld chaotisch uiten,  treden in het sociale organisme openlijk of verhuld aan de dag in de vorm 
van revolutionaire verschrikkingen. Het sociale organisme moet zo worden ingericht, dat afwijkingen 
ten opzichte van de oergedachten tijdig kunnen worden onderkend en tegenmaatregelen getroffen, 
voordat zij noodlottige krachten hebben aangenomen.” Dit vereist een gedegen inzicht in de principes 
van de driegelede samenleving, een betrouwbare monitor om afwijkingen tijdig te onderkennen, en 
een adequaat interventie-instrumentarium om bij te sturen.
blz.61: “Het genezingsproces van het sociale organisme vereist dat op z’n minst een basale kennis over 
de noodzakelijkheid van de driegelede samenleving haar intrek neemt in de harten en zielen van de 
mensen.”  Die basale kennis is van belang als voedingsbodem voor benodigde 
maatschappijveranderingen en de acceptatie van ingrijpende en soms pijnlijke interventies zoals 
stevige ombuigingen en forse bezuinigingen.
blz.136: “De heersende klassenstrijd (begin 20e eeuw) berust op de inlijving van de arbeidsbeloning in 
de economische kringloop. De driegelede samenleving vooronderstelt dat het begrip ‘arbeidsloon’ 
evenzeer wordt omgevormd als het aloude eigendomsbegrip.” Het arbeidsloon wordt tot op heden 
opgevat als een soort ‘ruilhandel’, waarbij de arbeider zijn arbeid –al dan niet op structurele basis- 
verruilt tegen loon. In het Burgerlijk Wetboek artikel 7:61 staat: “De arbeidsovereenkomst is de 
overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, 
tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.” Van belang is een omvorming, waarbij het 
ruilkarakter wordt weggenomen, bijvoorbeeld: de samenwerkingsovereenkomst is de 

305 Dit is Gesamtausgabe 23.
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overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de 
werkgever, werkzaamheden te verrichten, en de werkgever zich verbindt om de werknemer een 
rechtvaardig inkomen te verstrekken. Het eigendomsrecht is volgens het Burgerlijk Wetboek artikel-
1: “Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.” Een belangrijke 
omvorming betreft het verbinden van een verjaringstermijn aan eigendoms- en vermogensrechten, 
vergelijkbaar aan verjaring van intellectueel eigendom (voor auteursrecht is dat maximaal 70 jaar na 
het overlijden van de auteur, voor octrooirecht is dat maximaal 20 jaar).

Het sociale organisme

Hieronder volgen citaten over de drie onderscheiden geledingen van het sociale organisme: eerst de 
culturele geleding of het geestesleven, dan de sociale geleding of het rechtsleven, en daarna de 
materiële geleding of het economische leven. In deze aanwijzingen wordt ingegaan op de 
verschillende maatschappelijke rollen: 

1. de particuliere vermogenden of private en vermogensfondsen;
2. de ondernemers en maatschappelijke initiatiefnemers;
3. de bestuurders en beheerders, leiding en management (Verwaltung) van een organisatie;
4. de uitvoerenden: producenten, de productie-arbeiders, geestelijke arbeiders. 

Het culturele- of geestesleven
Blz. 101: “Men heeft zich aangewend om het geestesleven op zovér mogelijke afstand van het materiële 
en praktische leven voor te stellen; daardoor is er weinig houvast voor een onbevangen oordeel over het 
ingrijpen van het geestesleven.”
Blz. 103/105: “Het komt er op aan dat de mens de geest weer erkent. De huidige mens ontbeert een 
werkelijkheidsgetrouw beeld van de weg vanaf het initiërende geestbegrip tot aan wat zich afspeelt in 
het alledaagse profane leven. Het geestesleven mag voor de mensen niet een zijstroom zijn. Het dagelijks 
leven moet weer geestgeörienteerd worden.”
Blz. 137: “In het sociale organisme zijn ideeënimpulsen van mensen werkelijkheden.”
Blz. 86: “Technische ideeën bijvoorbeeld stromen het economisch leven binnen vanuit het geestesleven, 
ook als zij rechtstreeks afkomstig zijn van deelnemers in het rechts- of economisch leven.”
Blz. 82/83: “Wie het geestesleven als een ideologie beschouwt, maakt het geestesleven onmachtig. In 
het geestesleven heerst een werkelijkheid die boven het materiële leven uitstijgt en die haar eigen 
inhoud in zichzelf draagt. Het is onmogelijk die werkelijkheid te ervaren als het geestesleven zich in het 
sociale organisme niet uit eigen initiatieven en impulsen vrij kan ontplooien en regelen. Kunst, 
wetenschap, wereldbeschouwing/religie en alles wat daarmee samenhangt behoeft in de samenleving 
een eigen zelfstandige positie. Daarbinnen hangt alles met alles samen; de vrijheid van het ene kan niet 
gedijen zonder de vrijheid van het andere. Door de ontwaarding van het geestesleven kon, als erfenis 
van heersende denkpatronen en gewoonten(in de 18e /19e eeuw), door idealen van leidende kringen het 
geestesleven worden opgenomen in de (moderne) op het economisch leven gebouwde samenleving. 
Alleen wereldbeschouwing en religie waren (in hun opvatting) een privé-aangelegenheid. De andere 
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delen van het geestesleven werden beschouwd als ‘levensbehoeften’ voor het sociale organisme. Door 
die buitensluiting en opsplitsing kon de ontwaarding van het geestesleven verder doorzetten. De ene 
tak van het geestesleven kan niet gedijen als de andere takken geketend zijn (aan het economisch- 
en/of rechtsleven). Het religieuze leven van de nieuwe mensheid kan alleen in vrije verbinding met de 
andere takken van het geestesleven haar -voor de mensheid zielendragende- kracht ontwikkelen.” Dit 
betreft een verlammend en dus schadelijk gevolg van de in het vrije Westen bevochten scheiding 
tussen kerk en staat.
Blz. 138/139: “De leiding van een culturele organisatie (in het geestesleven) zal rechters aanstellen, die 
afkomstig kunnen zijn uit allerlei geestelijke beroepen en daar na verloop van tijd weer in terugkeren. 
Binnen zekere grenzen heeft dan ieder mens de mogelijkheid om een rechter te kiezen in wie hij zoveel 
vertrouwen heeft, dat – als het zover zou komen – hij van die rechter de beslissing/uitspraak wil in een 
privaat- of strafrechtelijke zaak. Die rechters worden bijgestaan door gerechtelijke beambten die door 
dezelfde bestuurders/leiding worden geselecteerd en aangesteld. Dit geldt ook voor de rechtsinrichting 
voor wie in hoger beroep gaat. Zulke rechters zijn vertrouwd met de leefgewoonten en het rechtsgevoel 
van klagers en aangeklaagden. Het voltrekken resp. ten uitvoer leggen van vonnissen is een taak voor 
het rechtsleven resp.de overheid.”
Blz. 128: “Alles wat nodig is voor het onderhouden van een organisatie in het geestes- en culturele leven 
zal die organisatie toevloeien vanuit individuele personen die deelnemen in het sociale organisme, door 
het vrije begrip en oordeel over de bereikte resultaten. Zo’n organisatie in het geestesleven verkrijgt 
haar gezonde basis door de in vrije concurrentie zich geldend makende individuele initiatieven van 
individuen die geëquipeerd zijn voor geestelijke arbeid.” Dit betreft in principe iedereen die –als 
interne of externe kracht- actief is in de culturele geleding van organisaties, met name bestuurders, 
leidinggevenden, adviseurs en onderzoekers, architecten en ontwerpers. Maar ook rechters en 
religieuzen, kunstenaars en artsen, leraren en opleiders en docenten, ontwikkelaars.

Het rechtsleven
Blz. 119: “Men moet tot het besluit komen dat de rechtsstaat moet afzien van beheer van het 
geestelijk/culturele leven en van het economisch leven, en bijvoorbeeld moet toestaan dat geleidelijk 
private scholen ontstaan die de rol van de openbare school overnemen.”
Blz. 111: “De rechtsstaat moet erop toezien dat recht niet op enig moment omslaat in onrecht. Dat geldt 
ook voor eigendomsrecht, beschikkingsrecht. Het inzetten van individuele capaciteiten komt toe aan de 
geestelijke/culturele geleding of organisatie. De rechtsstaat zal het ontstaan en het beheer van private 
kapitaal-eigendommen niet mogen verhinderen, zolang de individuele capaciteiten zo zijn verbonden 
met de kapitaalbasis, dat dit ten dienste is van het gehele sociale organisme. De rechtsstaat zal het 
private kapitaal-eigendom zelf nooit in bezit nemen, maar bewerkstelligen dat het beschikkingsrecht op 
het goede moment overgaat in handen van andere geschikte individuele personen of groep van 
personen.” Blz. 115: “Dit geldt vanaf een te bepalen kapitaalomvang.” Bij vele bedrijven is het al zo 
geregeld, dat door de vermogensverschaffer(s) zonodig de bedrijfsleiding uit handen wordt 
genomen van incapabel management.
Blz. 115/117: “Wat aan kapitaalaanwas (dividend) –na aftrek van de rechtmatige rente- door de inzet van 
productiemiddelen ontstaat, dat dankt zijn ontstaan aan de werking van het gehele sociale organisme. 
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Dat zal dus ook op de geschetste wijze naar haar terugvloeien.  De rechtsstaat moet regelen en erop 
toezien dát dit gebeurt.” Blz. 91: “Ze (de rechtsstaat) mag echter niet beslissen naar wat of wie het 
beschikkingsrecht over die bedrijfswinsten toevloeien. Iemand die daar niet zelf over wil beslissen, kan 
dat overlaten aan een geestelijke/culturele organisatie.” In de westerse praktijk worden veel 
bedrijfswinsten herbelegd in bedrijven, waarbij de concrete toewijzing daarvan in handen is gelegd 
van vermogensbeheerders. In die beheerpraktijk ontbreekt echter de brede geestoriëntatie waarop 
Steiner wijst; professionele vermogensbeheerders beleggen vermogens doorgaans niet in culturele 
instellingen of activiteiten zoals scholen, religieuze instellingen en kunstenaarscollectieven.
“Tot vruchtbare oordelen over de vraag hoe kapitaal bevorderend of remmend kan werken in de 
kringlopen van het sociale organisme komt men alleen als men doorziet hoe individuele capaciteiten van 
mensen, hoe de rechtsvorming en hoe de krachten van het economisch leven het kapitaal voortbrengen 
en verbruiken.”
Blz. 118: “De rechtsstaat behoeft slechts te verlangen, dat onder alle omstandigheden het eigendom dat 
een familielid van een andere krijgt overgedragen, na verloop van tijd toevalt aan een 
geestelijke/culturele organisatie. Daarbij moet de rechtsstaat erop toezien dat deze rechtsregel niet 
wordt omzeild. De rechtsstaat moet erop toezien dát dit gebeurt, maar wíé de uitverkorene zal zijn die 
erfenis te ontvangen, dat zal worden bepaald door een geestelijke/culturele organisatie.” De individuele 
capaciteiten van de begunstigde zijn hierbij bepalend, niet de familiaire afkomst. Het is de culturele 
geleding die zich qualitate qua bezighoudt met de individuele en maatschappelijke ontwikkeling en 
uit dien hoofde geestgeoriënteerd aangeeft waar vrijkomend vermogen wordt ingezet. (Naar het 
voorbeeld van verjaringstermijn van intellectueel eigendom: voor auteursrecht is dat maximaal 70 
jaar na het overlijden van de auteur, voor octrooirecht is dat maximaal 20 jaar).
Blz. 135: ”Het zelfstandige bedrijfsleven zondert in samenwerking met het rechtsleven (overheid) de 
geldverhoudingen af van de op de wet gebaseerde arbeidsverhoudingen. De rechtsverhoudingen zullen 
de geldverhoudingen niet rechtstreeks kunnen beïnvloeden. Want dat laatste is een resultaat van het 
bestuur of de leiding van het bedrijfsleven. De rechtsverhouding tussen arbeidsleiding (werkgever) en 
arbeider (werknemer) zal niet eenzijdig in geld tot uitdrukking kunnen komen, want geld is -na 
afschaffing van de beloning/lonen, die (begin 20e eeuw) een ruilverhouding tussen (handels)waar en 
arbeidskracht is- louter de maatstaf voor de wederzijdse waarde van de goederen en prestaties.” 
Gangbaar spreekt men over arbeidsovereenkomst; beter is hier te spreken over 
samenwerkingsovereenkomst. Enerzijds is er de samenwerkingsovereenkomst, en anderzijds is er 
het arbeidsinkomen of salaris. Die twee moeten gescheiden blijven. In termen van het 
metamorfoseprincipe: het zenuw-/zintuigstelsel heeft een andere functie dan de ademhaling en 
bloedsomloop. Dit houdt in: geen directe koppeling tussen het behaalde arbeidsresultaat en de 
beloning.  Arbeidsverhoudingen, of beter samenwerkingsovereenkomsten, gebaseerd op 
prestatiebeloning zijn dus uit den boze, zoals stukloon, omzetbeloning en winstbonussen. 
Blz. 128: “Door een overeenkomst tussen leiders van het rechtsleven en leiders van het economisch 
leven zullen de heffingen worden geregeld die voor het rechtsleven nodig zijn. Alleen in een sociaal 
organisme dat goed is ingericht naar de principes van de driegelede samenleving zal de leiding van het 
rechtsleven resp. de overheid het benodigde begrip en inzicht verkrijgen voor een juiste goederen-
/prestatie-verdeling.” Met dien verstande, dat de leiding van het economisch leven bepaalt wat het 
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aan heffingen kan opbrengen; dat is met andere woorden geen democratisch maar wel een 
rechtvaardig proces.

En dan vervolgen we met enkele richtgevende citaten van Steiner uit een zijn ‘Opstellen over het 
sociale organisme’ (306):
 “Een rechtsorde waarin de individuele mens als gelijke onder gelijken is, die wekt de belangstelling voor 
de medemens.”  “Uit de economische orde ontwaart men alleen wat de anderen van jou verlangen…” 
(blz.80)
“De driegelede samenleving wil het vergaren van kapitaalmassa’s door enkelingen niet beletten, omdat 
zij inziet dat daarmee ook de mogelijkheid zou verdwijnen, om de capaciteiten van die enkelingen in 
dienst van de samenleving te stellen. Maar ze wil, op het moment dat de enkeling niet meer in staat is 
om het management van de onder zijn machtsbereik bevindende productiemiddelen te verzorgen, deze 
worden doorgeleid naar iemand anders met die capaciteiten. Die zal dit echter niet verwerven door zijn 
economische machtsmiddelen, maar wel door het gegeven dat hij capabel is. Dat is echter alleen te 
bewerkstelligen, als die overdracht plaatsvindt vanuit gezichtspunten die met economische 
machtsmiddelen niets van doen hebben.” (blz.76) 
De huidige ideeën over maatregelen tegen excessieve vermogensvorming (Piketty, Aigur, Gates) 
gaan niet verder dan verhoging van verplichte vermogensbelasting of winstbelasting, naast vrijwillge 
schenkingen en donaties. De agressieve private bedrijfsovername en de lucratieve handel in NV’s en 
BV’s moeten stoppen.

Het economisch leven
“De economische kringloop zal dan het meest levenskrachtig zijn, als zij de antisociale tendens op haar 
eigen gebied niet wordt ontnomen; daarvoor in de plaats echter voortdurend vanuit de geestelijke 
(culturele) geleding van het sociale organisme krachten krijgt toegevoerd, die het ontstaan van de 
antisociale tendens weer terugbrengen tot het sociale.” (Blz.73) Kortom: niet de antisociale krachten 
in het economisch leven verzwakken, maar het evenwicht herstellen door versterking van de 
tegenpool, dus versterking van de geestelijke krachten in en vanuit de culturele geleding resp. het 
culturele leven.
“De arbeid, die om wille van zichzelf niet bevredigt, wordt waardevol als zij in een leven wordt verricht, 
dat vanuit hogere geestelijke gezichtspunten zo kan worden opgevat, dat de mens doelen nastreeft 
waartoe het economisch leven slechts een middel is.” “Een geestelijk leven dat een ‘bovenbouw’ is van 
de economische orde, dat verschijnt als een middel van het economisch leven.” “Vroegere tijdperken 
van de mensheid verdroegen de versmelting van economische belangen met geestelijke strevingen, 
omdat de bedrijvigheid nog niet ten prooi was gevallen aan de mechanisering (robotisering en 
automatisering). Als de mens niet ten onder wil gaan aan deze mechanisering, dan moet zijn ziel op elk 
moment, dat hij is ingezet in de mechanische arbeids-orde, zich vrij kunnen verheffen tot de 
samenhangen waarin hij zich vanuit het vrije geestelijk leven geplaatst voelt.” (Blz.81) Dit komt neer op 
een kanteling van de piramide van Maslow307. Het geestelijk leven behoort net zo zelfstandig en net 

306 Zie de Gesamtausgabe 24.
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zoveel invloed te hebben, als het economische leven. Het mag er niet ’n beetje bijbungelen als ’n 
ondergeschikte toevoeging.

En wederom enkele richtingevende citaten uit het boek ‘Kernpunten van het maatschappelijke 
vraagstuk’:
“De driegelede samenleving werkt niet toe naar collectief eigendom van productiemiddelen, maar naar 
een kringloop van productiemiddelen.” (Blz. 124)
“De behoeften aan (handels)waren liggen buiten het gebied van het economische leven. Die behoeften 
vormen zich met de ontwikkeling van de fysieke en psychische mens. Het is de opgave van het 
economische leven te voorzien in inrichtingen (organisaties en processen) om die behoeften te 
bevredigen. Een (handels)waar ontleent zijn waarde aan degene die het verbruikt.” (Blz. 67) De peiling 
van de behoeften aan waren (de vraagzijde van de markt) vindt plaats vanuit de economische 
geleding, maar de behoeften en de consumptie (de vraag) zelf liggen met andere woorden buiten 
het terrein van de economische geleding!
“Er kan en moet een complete scheiding worden doorgevoerd tussen resultaten die tot stand komen 
door een arbeidsprestatie met behulp van productiemiddelen en de vermogensaanwassen die ontstaan 
door persoonlijke (geestelijke en/of lichamelijke) arbeid.” (Blz. 115/116) Dit handelt over de scheiding 
tussen resp. inkomens uit vermogen en inkomens uit arbeid.  In termen van het 
metamorfoseprincipe: de levenskrachten vanuit het hoofd als ‘bovenpool’ moeten compleet 
worden gescheiden van de levenskrachten vanuit de buik als ‘onderpool. ’Blijkbaar zijn we met die 
scheiding al een heel eind gevorderd, gelet op de bevindingen die Thomas Piketty in zijn boek 
‘Kapitaal in de 21-ste eeuw’ rapporteert over zijn diepgaande onderzoek naar de oorzaken van de 
groeiende vermogensongelijkheid (rijken worden steeds rijker).
“Niet meer het bestuur van de rechtsstaat zal het geld als wettelijk betaalmiddel dienen te erkennen, 
maar die erkenning moet komen van de bestuurlijke organen van het economisch leven. Want geld kan 
in het economische leven niets anders zijn dan gerelateerd aan (materiële en immateriële) waren, die 
door anderen zijn voortgebracht en die men uit het gehele gebied van het economisch leven kan 
betrekken, omdat men (ook) zelf voortgebrachte waren aan dat gebied heeft afgegeven. Door het 
geldverkeer wordt een economisch gebied een samenhangende economie. Iedereen produceert langs 
een omweg door het gehele economisch leven heen voor iedereen. Binnen het economisch leven heeft 
men alleen met waarden van waren te doen. Hier nemen ook de prestaties, die voortkomen uit het 
geestesleven (ontwikkelingswerken) en het rechtsleven (dienstverlening inclusief overheidsdiensten), 
warenkarakter aan. (De lasten daarvan worden in de maatschappelijke delta van kost- en 
verkoopprijzen verdisconteerd). Wat een leerkracht voor zijn leerlingen presteert, is voor de 
economische kringloop waren. De leerkracht wordt voor zijn individuele capaciteiten evenmin betaald, 
als de arbeider voor zijn arbeidskracht. (Uitgaand van de scheiding van arbeid en inkomen.) Van beide 
kan alleen worden betaald, wat in het economisch leven (handels)waar kan zijn.” (Blz. 130-131).
Immers, voor élke besteedbare euro moet in de reële economie worden gewerkt aan het 
voortbrengen van waren. Zo beschouwd is een centrale bank geen organisatie uit het rechtsleven 

307 Abraham Maslow, zie ‘A Theory of Human Motivation‘ (1943),  Psychological Review 50(4): 370-96.
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(overheid) zoals de Nederlandsche Bank, maar een organisatie uit het economisch leven 
(bedrijfsleven) zoals de Amerikaanse FED. 
“Hoe het vrije initiatief (vanuit het culturele- of geesteleven) en hoe het recht (vanuit het rechtsleven) 
moeten werken, opdat een (handels)waar tot stand komt, dat ligt buiten het gebied van de  
economisch kringlopen.
Voor de economische kringloop zijn zowel het geestesleven  -resp. dat wat zij opeist als economisch 
resultaat- en ook de overheid producenten van (handels)waren. Alleen is wat zij produceren binnen hun 
eigen gebied geen (handels)waar, maar wordt het pas (handels)waar, als het door de economische 
kringlopen is opgenomen. Zij voeren met die resultaten geen bedrijf in hun eigen gebied, want dát doet 
het economisch leven; met datgene wat door hen gepresteerd is doet de leiding van het economisch- of 
bedrijfsleven zaken. De zuiver economische waarde van een (handels)waar (of van een prestatie), in 
zoverre zijn tegenwaarde zich in geld uitdrukt, zal afhangen van de doelmatigheid waarmee -binnen het 
economisch leven- de leiding van het bedrijfsleven te werk gaat. Het zal van de maatregelen van de 
bedrijfsleiding afhangen, in hoeverre op geestelijke en wettelijke basis die door de beide geledingen van 
het sociale organisme gecreëerd wordt, de economische vruchtbaarheid zich kan ontwikkelen. Dit zal 
dan zijn uitgedrukt in de geldwaarde van een (handels)waar.” 
In de huidige tijd zouden we dit alsvolgt kunnen lezen. De economische kringlopen betreffen de 
circulatie van goederen, capaciteiten, productiemiddelen, geld en vermogen. Aan deze kringlopen 
leveren het culturele leven en het rechtsleven hun eigen bijdrage, onder meer door zzp-ers en 
zelfstandige organisaties. In- en externe medewerkers werken op basis van tijdelijke of langdurige 
arbeids- c.q. samenwerkingsovereenkomsten. Op basis van deze overeenkomsten worden aan 
interne medewerkers de maandelijkse salarissen betaald en de totale personeelslasten bepaald. In 
opdracht door externe partijen verrichte culturele- resp. ontwikkelingsinspanningen en verleende 
diensten worden per factuur en overheidsinspanningen worden per aanslag bij de desbetreffende 
bedrijven in rekening gebracht. Die uitgaven worden normaliter vooraf begroot en vervolgens –
tezamen met de totale personeels- en kapitaallasten- in (begrote) kostprijzen vooraf berekend 
(voorcalculatie). Het betreffende bedrijf werkt daarbij met (soms complexe) kostenverdeelmodellen 
en kostencalculatiemodellen voor de berekening van de integrale (begrote) kostprijzen van hun 
producten, diensten of ontwikkelingswerken. Die begrote kostprijzen liggen aan de basis van de 
productprijzen en –tarieven die de bedrijfsleiding zelf –idealiter transparant in overleg met haar 
stakeholderskring- bepaalt. En die productprijzen en –tarieven worden zoals gebruikelijk bij de 
afnemers door het betreffende bedrijf in rekening gebracht. De bedrijfsoverschotten worden aan 
het eind van de kringloop als dividend vrij te beschikking gesteld aan geestbewuste 
vermogensbeheerders, vrije ondernemers en culturele organisaties (i.c. bestuurders, leerkrachten, 
kunstenaars, architecten, artsen, adviseurs, religieuzen, onderzoekers etc.). Dit heeft uiteraard 
gevolgen voor de gangbare markt- en prijstheorie.
“Het economisch leven zal niet vanuit de behoeften van de productietak de arbeid van de mensen 
(volledig) in beslag nemen, maar heeft te werken met wat het recht hem mogelijk maakt – dan zal wat 
de mensen presteren de waarde van de goederen bepalen. En dus niet het omgekeerde: het zal niet de 
mensen laten presteren, naar wat door de -onafhankelijk van welvaart en mensenwaarde- tot stand 
gekomen goederenwaarde bepaald is.” (Blz. 127-128) Dus, in tegenstelling tot de huidige praktijk, geldt 
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bij de budgettering en bedrijfssturing als hoofdregel: niet de verkoopprijzen bepalen de salarissen, 
maar de benodigde arbeidsinkomens bepalen de verkoopprijzen. Op deze wijze zal het prijsniveau 
corrigerend werken op de ‘vraag’. 
“Meerwaarde door hogere prestaties worden niet gecreëerd voor het onterechte plezier van het 
individu, maar voor het verhogen van wat het sociale organisme aan zielsmatige of materiële goederen 
(extra) kan worden toegevoerd; en voor het verzorgen van wat binnen dit organisme uit haar eigen 
schoot ontstaat, zonder dat het direct kan dienen.” (Blz. 129) Meerwaarden en hogere overschotten 
zijn er niet ter verrijking van bijvoorbeeld de kapitaalkrachtigen, topmanagers, 
pensioenmaatschappijen of vermogensbeheerders, maar ter verrijking van de culturele geleding van 
onze samenleving.
“Het geld zal in het gezonde sociale organisme slechts een waardemeter zijn; want achter elk geldstuk of 
bankbiljet staat de economische waarde van een arbeidsprestatie, via welke de geldbezitter daaraan 
gekomen kan zijn. Het is vanuit de aard der verhoudingen noodzakelijk dat er instellingen komen, die de 
waarde van het geld van de eigenaar ontnemen, als die de bovengeschetste betekenis 
(arbeidsprestatiewaarde) verloren heeft. Geldbezit gaat na een bepaalde tijd op een passende wijze 
over naar de gemeenschap. Van tijd tot tijd kan ommunten of nieuwdrukken van geld nodig zijn om te 
voorkomen dat geldbezitters geld achterhouden door het ontduiken van maatregelen in het 
bedrijfsleven en geld daardoor niet in productiebedrijven zou werken. Hieruit zal voortvloeien, dat het 
renteprofijt van een kapitaal  in de loop der jaren steeds meer afneemt. Het geld slijt, zoals ook 
(handels)waren/goederen slijten. ‘Rente-op-rente’ zal niet kunnen voorkomen. Wie spaart heeft 
uiteraard prestaties volbracht, die hem aanspraak geven op latere tegenprestaties, zoals huidige 
prestaties worden geruild tegen huidige tegenprestaties. Maar die aanspraken kunnen maar tot een 
bepaalde grens gaan; want aanspraken uit het verleden kunnen alleen tegen huidige prestaties worden 
bevredigd. Zulke aanspraken mogen niet tot een maatschappelijk machtsmiddel verworden.” (Blz. 132-
133) Familiekapitaal blijft dus niet ten eeuwige dage in de familie, maar vervalt na verloop van 
(wettelijk te bepalen) tijd aan culturele instellingen of geestbewuste vermogensbeheerders. Pikant 
feit in dit verband is, dat de momenteel rijkste man ter wereld – Bill Gates – vrijwel zijn complete 
vermogen zal nalaten aan goede doelen, dus niet aan zijn wettelijke erfgenamen. Voor het 
opbouwen van vermogensbuffers en pensioengelden e.d. en betalen van rente vormt dit op zich 
geen belemmering. Ook een verbod van rente-op-rente vormt geen belemmering. Met dat verbod 
wordt slechts voorkomen dat kapitaal in zichzelf autonoom gaat vermeerderen; in termen van het 
metamorfoseprincipe: hiermee wordt woekering voorkomen.  

Over egoïsme en altruïsme
Steiner: “Het egoïsme wordt in de mens eigenlijk van buitenaf gekweekt, niet van binnenuit. Het 
egoïsme wordt veelmeer juist door de gemeenschap gekweekt. Dat neemt men bij de behandeling van 
maatschappelijke vraagstukken veel te weinig in aanmerking. En zo is ook bewerkstelligd, dat er in de 
nieuwe tijd een waarlijke wanverhouding bestaat tussen vanzelfsprekende egoïsmeloosheid en 
vrijgevigheid in geestelijke zaken en het egoïsme en de gierigheid in alle materiële zaken. Met wat de 
mensen geestelijk voortbrengen, zijn zij van nature niet gierig, daarvan delen ze liefst zoveel mogelijk 
met anderen. Hoe anders zijn mensen met materiële zaken, die zij voor zichzelf behouden. Maar die 
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komen bij ons immers nooit van binnenuit, want die zijn juist altijd bepaald door wat ons (materieel) 
omringt.” (308) Niettegenstaande het feit, dat een geestelijke zaak – als intellectueel eigendom in de 
vorm van patent, octrooi, e.d. – al snel vanuit egoïteit wordt ‘ingelijfd’ zodra daarmee macht of 
financieel gewin wordt verkregen.
“Of men wil of niet, in een sociaal organisme waarin de arbeidsdeling heerst, kan economisch niet 
egoïstisch worden gewerkt of arbeid verricht. Al het werk van de enkeling moet de gezamenlijkheid 
toevallen (anders brengt het voor die enkeling niets op). En alles wat de enkeling toekomt, komt hem 
vanuit het maatschappelijke kapitaal toe. Na de aflossing van de natuur-economie door de geld-
economie, en de verdere arbeidsdeling die door het geld is ingetreden, is dit een fundamenteel volks-
economisch principe geworden, dat de mens in een sociaal organisme met arbeidsdeling niet voor 
zichzelf kan werken, maar dat hij alleen voor anderen kan werken (dus voor de consumenten resp. 
afnemers van zijn werken). Onder alles wat er verder gebeurt, is dit ‘volks-economisch altruïsme’ actief 
werkzaam. Zondigt men daartegen, zet men dus boven deze zichzelf verwerkelijkende onderbouw (van 
het ‘volks-economisch altruïsme’) een  (kapitalistische) bovenbouw waardoor men zich op egoïstische 
wijze de vruchten toe eigent, die eigenlijk aan het ware maatschappelijke proces van de gezamenlijkheid 
moeten toevloeien, dan zet men wat ik zou willen noemen een leugen in de wereld. Het egoïsme van de 
huidige economische wereldorde is niets anders dan een optelsom van werkelijke leugens, van zondigen 
tegen datgene wat toch eigenlijk (als economische werkelijkheid) onder de oppervlakte plaatsvindt en 
wat valt onder de sociale wetten, het economisch altruïsme.” (309) Dividenden behoren dus niet toe te 
vloeien aan een kapitalistische bovenlaag van vermogende aandeelhouders, maar naar de culturele 
geleding of culturele organisaties in de samenleving.

Inkomens en inkomensverdeling
In 1905 formuleerde Steiner de volgende sociale hoofdwet: “Het welzijn van een geheel van 
samenwerkende mensen is des te groter, naarmate het individu minder aanspraak maakt op het 
resultaat van zijn prestaties, dat wil zeggen naarmate hij deze opbrengsten meer aan zijn collega’s laat, 
en naarmate zijn eigen behoeften niet vanuit zijn eigen prestatie maar vanuit de prestaties van de 
anderen bevredigd worden.” (310)

“Binnen het bestek van de arbeidsdeling verwerft niemand zijn inkomsten zelf, maar verwerft dat door 
de arbeid van iedereen die deelneemt in het sociale organisme. De arbeidsdeling dwingt het sociale 
organisme ertoe, dat daarbinnen ieder mens leeft naar de verhoudingen van het gehele organisme; zij 
sluit economisch het egoïsme uit. Is er desondanks toch sprake van egoïsme in de vorm van 
klassenbevoordeling of iets dergelijks, dan ontstaat er (op den duur) een sociaal onhoudbare toestand 
die tot verschrikkingen leidt in het sociale organisme. In zulke toestanden leven we anno 1919.” (311) Ook 
in onze tijd zijn daar vele gewelddadige voorbeelden van: de bekende feest- en voetbalrellen, de 

308 Zie Gesamtausgabe 338 blz. 112.
309 Zie Gesamtausgabe 329 blz.171.
310 Zie Gesamtausgabe 34 blz.213.
311 Zie Gesamtausgabe 23 blz. 133/134.
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onlusten in de banlieues van Parijs, de reeks van oorlogen en onlusten in het nabije oosten,de vele  
ethische en pseudo-religieuze conflicten. Daarachter gaat vaak schuil een mix van behoeften aan 
meer invloed en macht, gevoelens van structurele maatschappelijke achterstelling, een 
ondefinieerbaare gevoel van afkeer en verontwaardiging tegenover de onverantwoordelijke en 
immorele graaicultuur van de maatschappelijke ‘elite’ en de manipulerende draaicultuur van de 
politieke ‘elite’. 
“Als iemand schijnbaar meer inkomen heeft dan een ander, dan zal dat alleen daarom (mogen) zijn 
omdat dat ‘meer’ vanwege zijn/haar individuele capaciteiten aan de gemeenschap ten goede komt.” (312

) Inkomensongelijkheid is niet bij definitie fout, maar het moet wel maatschappelijk rechtvaardig zijn. 
Het oordeel over maatschappelijke rechtvaardigheid ligt nooit bij een enkel individu, maar moet 
binnen het georganiseerde rechtsleven worden gevormd en bepaald. De tomeloze stijging van 
salarissen van topbestuurders, topmanagers, sommige categorieën topsporters e.d. toont aan, dat 
op dit punt het rechtsleven onvoldoende haar rol kan vervullen. 
 “Alleen in een sociaal organisme dat goed is ingericht naar de principes van de driegelede samenleving 
zal men rechten zien die uit louter menselijke verhoudingen voortkomen: kinderen zullen het recht 
hebben op opvoeding, de vader met een gezin zal als arbeider een hoger inkomen kunnen hebben dan 
een alleenstaande. Dat ‘meer’ zal hem toestromen vanuit instellingen, die door overeenkomsten tussen 
alle drie maatschappelijke organisaties (cultureel, sociaal, economisch) worden opgericht. Zulke 
instellingen kunnen aan het recht op opvoeding voldoen, doordat naar de algemene economische 
verhoudingen de leiding van het economische (bedrijfs)leven de mogelijke hoogte van het 
opvoedingsinkomen bemeet en de rechtsstaat de rechten van het individu vaststelt op advies van het 
geestesleven.” (313) Ons complexe sociaal stelsel en belastingregime doet een stevige poging in die 
richting: er zijn momenteel maar liefst 27 verschillende inkomensregelingen. Helaas ligt de uitvoering 
daarvan teveel in handen van de overheid (kinderbijslag, ouderentoeslag, langdurigheidstoeslag, 
zorgtoeslag, huursubsidie etc.). In de huidige tijd wordt dit ‘bemeten en vaststellen’ voor een 
belangrijk deel concreet ingevuld bij de vele regelmatig terugkerende CAO-onderhandelingen tussen 
werkgevers en werknemers, waarvan de uitkomsten door de minister als bindend kunnen worden 
verklaard. Maar met de huidige gang van zaken neemt de roep om een ‘basisinkomen’ steeds meer 
toe, in de hoop dit ‘bemeten en vaststellen’ te vereenvoudigen. Zie ook paragraaf 5.3.3: het 
natuurgetrouwe basisinkomen is gelijk aan het totaal van de grondopbrengst (rente over 
grondhypotheken plus de pachtrente over grond) gedeeld door het aantal inwoners op die grond. 
Leidend principe zou moeten zijn: de rechtsstaat gaat over rechten en rechtvaardigheid, het 
bedrijfsleven gaat over berekening en uitvoering.

312 Zie Gesamtausgabe 23 blz. 127.
313 Zie Gesamtausgabe 23 blz. 128.
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Kapitaal en eigendom

De onderstaande aanwijzingen vindt u in het boek ‘Kernpunten van het maatschappelijke vraagstuk’ 
(314):
“Het kapitaal is een middel om individuele capaciteiten en talenten in de volle breedte van de 
samenleving tot werkzaamheid te laten komen. Het gehele kapitaalbezit zo te beheren, dat individuele 
personen of groepen van personen met bijzondere begaafdheden of talenten kunnen beschikken over 
kapitaal, en dat kapitaal op oereigen initiatief kunnen aanboren, daaraan moet iedereen in het sociale 
organisme een echte en onbevooroordeelde interesse hebben. Het is in ieders eigen belang dat een 
voldoende aantal getalenteerde personen uit eigen initiatief bij het benodigde kapitaal kan komen en 
daarover geheel vrij kan beschikken. Want alleen zij kunnen goed beoordelen hoe door inzet van 
kapitaal en hun individuele capaciteiten op doelmatige wijze goederen kunnen worden voortgebracht 
voor het sociale organisme.” (Blz. 106) Dit betreft vooral de toegang voor ondernemers tot kapitaal. 
In onze tijd zijn met name participatie- en investeringsmaatschappijen in dit veld actief. Terwijl ook de 
overheid met haar massieve subsidie-verlening zich niet onbetuigd laat. Binnen concerns zijn het 
vooral de raden van bestuur en het topmanagement die zich bezighouden met interne 
budgetverdeling en kapitaalverschaffing aan de ondernemers binnen hun eigen gelederen.
“Nu is privé-eigendom niets anders dan de intermediair om vrij over productiemiddelen te kunnen 
beschikken. Voor het sociale organisme betekent dit dat de eigenaar het recht heeft geheel uit eigen vrij 
initiatief over die eigendommen te beschikken. Niet de oorspronkelijk vrije beschikking leidt tot 
maatschappelijke schade, maar wel het voortbestaan van het beschikkingsrecht als de voorwaarden 
ophouden te bestaan voor het doelmatig samenbrengen van individuele capaciteiten en het 
beschikkingsrecht.” (Blz. 109) Privé-eigendom als intermediair te beschouwen is kaderdoorbrekend!
“De mogelijkheid om vanuit de individuele capaciteiten vrij te beschikken over de kapitaalbasis moet 
bestaan; het daaraan verbonden eigendomsrecht moet kunnen worden veranderd als dat 
eigendomsrecht omslaat in een middel tot ongerechtvaardigde machtsontplooiing. Dit is voor een deel 
al gerealiseerd, namelijk alleen voor intellectuele eigendommen – die gaan bij wet na verloop van tijd 
over in het vrije bezit van iedereen. Eigendommen komen tot stand in de samenwerking in het sociale 
organisme; het beschikkingsrecht daarvan moet op het goede moment daarin weer worden 
teruggeleid.” (Blz. 110) Steiner pleit er voor om eigendomsrecht op een zelfde leest te schoeien als 
het octrooi-/patent- en auteursrecht: onder voorwaarden en na een wettelijk te bepalen periode 
vervalt het recht (huidige verjaringstermijnen: voor auteursrecht is dat maximaal 70 jaar na het 
overlijden van de auteur, voor octrooirecht is dat maximaal 20 jaar).
“Als persoonlijk eigendom van een bedrijfsbestuurder geldt alleen wat hij krijgt op grond van de 
aanspraken, die hij bij de start van het productiebedrijf vanwege zijn individuele capaciteiten meende te 
kunnen maken en die gerechtvaardigd schijnen doordat hij vanuit het vertrouwen van anderen die 
aanspraken samen met het kapitaal bij de start kreeg toegewezen. Is dat kapitaal door de inzet en 
toedoen van die bedrijfsbestuurder vergroot, dan wordt uit die kapitaalaanwas zoveel aan hem 

314 Zie Gesamtausgabe 23.



KAPITALISME  3.0 – voor een menswaardiger samenleving

H.J. Gels © 2015 361

toegewezen als overeenkomt met een rente-aanwas. Het kapitaal dat in het bedrijf is geïnvesteerd, zal in 
overeenstemming met de wil van de oorspronkelijke bezitter samen met alle overgenomen 
verplichtingen overgaan naar een nieuwe bestuurder of naar de oorspronkelijke bezitter terugvloeien 
als de bedrijfsbestuurder het bedrijf niet meer kan of wil verzorgen.” (Blz. 113) 
Het bedrijfskapitaal blijft hiermee in  het bedrijf en kan bijvoorbeeld bij zgn. familiebedrijven nooit tot 
het familiekapitaal worden gerekend. Wel kan de bedrijfsleiding door de bedrijfsbestuurder aan een 
familielid worden overgedragen, als dat familielid naar zijn oordeel over de benodigde capaciteiten 
beschikt. Zodra dit principe wordt toegepast bij fusies, overnames en beursintroducties, stopt de 
hausse aan ‘nieuwe rijken’ en her-en-der oppoppende nieuwe miljardairs.

Kapitaal en bedrijfswinst

“Zolang iemand alleen of samen met anderen de productie-activiteit voortzet die hij met een 
kapitaalbasis bijeen heeft gebracht, zal hij het beschikkingsrecht over de kapitaalmassa behouden, die 
uit het startkapitaal als bedrijfswinst resulteert, voor zover die bedrijfswinst (als herinvestering) voor 
uitbreiding van de productie wordt gebruikt. (Het overige is uit te keren dividend.) Zodra hij (als 
ondernemer) met die productie-activiteit stopt (dit is bij liquidatie), moet die kapitaalmassa naar 
iemand anders of een andere groep met een gelijksoortige of andere productie-activiteit ten dienste van 
het sociale organisme overgaan. Bedrijfswinst (lees: dividend) die niet voor productie-uitbreiding wordt 
aangewend, zal vanaf het ontstaan dezelfde weg (naar het sociale organisme) gaan.” (Blz. 112/113) De 
ondernemer is de initiatiefnemer. Hij krijgt van de vermogensbeheerder de beschikkingsmacht over 
het bedrijfskapitaal, niet het eigendom. Het bedrijfskapitaal is niet van de bedrijfsleiding of 
ondernemer, maar van het bedrijf. Idealiter gaat de ondernemer niet eigenmachtig over tot 
aanwending van dividend uit eigen onderneming voor het ontwikkelen van nieuwe branchevreemde 
producten en/of het betreden van nieuwe branchevreemde markten. Maar vraagt hij daarvoor de 
instemming van de geestbewuste vermogensbeheerders of de leiding van culturele organisaties.
“De leider van een onderneming plus de aan hem ondergeschikte leiders danken het aan de 
productiemiddelen, dat hun individuele capaciteiten een inkomen oplevert overeenkomstig de 
aanspraken die zij daarop hebben gemaakt. De bedrijfswinst vloeit toe naar de samenleving, onder 
aftrek van de rente die de producent ten goede komt vanwege de toename van de productie (lees: het 
bedrijfsvermogen). Steeds zal het inkomen voortvloeien uit de geestelijke prestaties van de 
leidinggevenden die haar basis vindt in de samenwerking van krachten in de samenleving, en niet uit het 
soort winst dat berust op de verhoudingen die haar basis vindt in de geestelijke arbeid van een 
ondernemer.” (Blz. 125) Zo bezien is een ondernemer evenals zijn ondergeschikte (bedrijfs)leiders 
een leidinggevend medewerker, die geestelijke arbeid verricht. De ondernemer krijgt een vooraf 
bepaald salaris of – indien gewenst – een rechtvaardige rente over de behaalde bedrijfswinst. Die 
bedrijfswinst is  het vrijkomende overschot, waaruit de eventuele ondernemersrente en het uit te 
keren dividend worden betaald. Dat betekent het einde voor bonussen en andere vormen van 
‘graaigedrag’ in de top van het bedrijfsleven.
Bestuurders/leidinggevenden/managers verrichten geestelijke arbeidsprestaties en vormen uit dien 
hoofde onderdeel van de culturele geleding van een organisatie resp. de samenleving.
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“De verhouding van de arbeidsleiding tot de arbeiders (vormt onderdeel van het rechtsleven en) moet 
worden losgemaakt van het bedrijfsleven resp. het economisch leven.” (Blz. 135) Het arbeidsrecht is 
dus geen economische aangelegenheid.

Kapitaal versus arbeid

“Het kapitalisme is de macht geworden, die aan de factor arbeid het (handels)waren-karakter oplegt. 
Men ziet niet in, dat het in de natuur van de economische orde ligt, dat alles wat in de economische orde 
wordt ingevoegd tot een (handels)waar móét worden. Zolang zíj de arbeidskracht regelt streeft het 
economische proces er van nature naar die arbeidskracht zo doelmatig mogelijk te verbruiken zoals ook 
andere waren worden verbruikt. Men zal er niet in slagen om de factor arbeid van het warenkarakter te 
ontdoen, als men niet de mogelijkheid ziet de factor arbeid aan het economisch leven te ontrukken en 
haar door sociale krachten (dit is het rechtsleven) te laten bepalen. Het economisch leven gaat over 
warenproductie, warenhandel en (de organisatie van de) warenconsumptie (dit omvat alles wat de 
mens moet doen om natuurproducten te bewerken en ze gereed te maken voor consumptie) die door 
behoeften worden bepaald, en die macht mag niet worden uitgebreid over de menselijke arbeid.” (Blz. 
53/55) En ook niet over de behoeften aan waren en de consumptie zelf. Steiner is dan ook een 
fervent tegenstander van verkoopbevorderende promotie- en reclame-activiteiten, maar uiteraard 
niet van goede informatie over producten, diensten en ontwikkelingswerk. Het denken over en 
werken met de gangbare opvattingen over ‘marktmechanismen’,  ‘marktvorming’ en ‘marketing’ 
moet tegen de achtergrond van een gezond sociaal organisme definitief worden verlaten.
Het is niet zo, dat alleen de tucht van de markt borg staat voor efficiënte aanwending van 
capaciteiten en middelen. Efficiënte aanwending is bovenal een management- en 
productiementaliteit. Efficiëncy betekent gewoon doelmatigheid. Maar vraagt u zich daarbij steeds 
weer af welke doelen men feitelijk voor ogen heeft: welke materiële-, sociale- en culturele doelen? 
In de gesaneerde indeling van de resultatenrekening zijn alle personeelslasten (als organisatie-
interne werkopdrachten) in een aparte hoofdrubriek zichtbaar gemaakt. De personeelslasten zijn 
gescheiden van de lasten die voortkomen uit organisatie-externe werkopdrachten, te weten: 
levering van producten door externe leveranciers, verlening van diensten door externe 
dienstverleners, en ontwikkelingswerk in opdracht verricht door derden. 

“Binnen de kapitalistische vorm van de economie is de factor arbeid zo ingevoegd, dat zij door de 
werkgever als een (handels)waar van de werknemer wordt opgekocht. Er wordt een ruil aangegaan 
tussen geld (als representant van waren) en arbeid. Maar zo’n ruil kán zich in werkelijkheid niet 
voltrekken. Het schijnt zich slechts te voltrekken (een schijnproces, een valse voorstelling van zaken). 
In werkelijkheid neemt de werkgever de waren over van de werknemer, die alleen konden ontstaan 
doordat de werknemer zijn arbeidskracht voor het ontstaan heeft ingezet. Uit de tegenwaarde van die 
waren verkrijgt de werknemer zijn aandeel en de werkgever het andere aandeel. De warenproductie 
komt voort uit de samenwerking tussen werkgevers en werknemers. Alleen het product daarvan gaat 
over in de economische kringloop. Voor het vervaardigen van die producten is een rechtsverhouding 
nodig tussen de ondernemer en zijn werknemers.” (Blz. 77)
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Werkgevers en werknemers moeten met andere woorden hun samenwerking steeds baseren op 
een samenwerkingsovereenkomst, en niet op basis van een koopcontract (beloning naar 
productievolume of ‘ieder werkuurtje op een factuurtje’).

“Men moet in de maatschappelijke verhouding die ontstaat uit de samenwerking tussen kapitaal en 
arbeid drie zaken onderscheiden: 
1. (culturele werkelijkheid) ondernemingsactiviteit, die moet berusten op capaciteiten van individuen 

of groepen van personen;
2. (sociale werkelijkheid) de verhouding van de ondernemer tot de arbeider, die moet berusten op 

een rechtsverhouding;
3. (economische werkelijkheid) het voortbrengen van een zaak (product, dienst of werk), dat in de 

kringloop van het economisch leven een waarde krijgt.
De ondernemer behoeft een gebied in het sociale organisme dat hem door kapitaalverstrekking de 
ruimte biedt voor het nemen van vrije initiatieven om zijn capaciteiten in te zetten en waarin de 
beoordeling van de waarde daarvan door anderen vanuit een vrije mening mogelijk is. Dat is hetzelfde 
gebied als waarin het culturele leven (als adviseur) aanzet tot wetgeving en besturing. Daar mag de 
overheid zich niet mee bemoeien en daar mag uitzicht op economisch gewin geen punt van overweging 
zijn. Het feit dat dit tegenwoordig juist wel in hoge mate gebeurt, is in niet geringe mate de oorzaak van 
de toestanden die we nu beleven.” (Blz. 94/95) Het is een wijdverbreid misverstand, dat financieel 
gewin altijd een voorwaarde is voor vermogensverschaffing aan ondernemers c.q. initiatiefnemers. 
Bij informele funding door familie en vrienden en bij crowd funding bijvoorbeeld doen zich  dergelijke 
vormen van vrije vermogensverschaffing voor. Deze innovatie in de vermogenswereld verschaft 
conventionele vermogensbeheerders een venster op de toekomst van het geestbewuste 
vermogensbeheer.
“Niet alleen de ondernemer, maar ook de arbeider moet vanuit zijn aandeel in het sociale organisme 
voorstellingen ontwikkelen over de wijze waarop hij met zijn vervaardigen van producten deelneemt 
aan het maatschappelijke leven. Daartoe moet de ondernemer (en zijn managers) bijeenkomsten 
organiseren, waarin wordt gewerkt  aan het ontwikkelen van gemeenschappelijke voorstellingen.” (Blz. 
97)

315 Volgens een onderzoek van Panteia was in 2013 één op de 33 Nederlanders een informeel investeerder, waaarbij men gemiddeld € 
33.000 investeerde. In 60% van de gevallen betrof het een familielid.
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Sleipnir, stichting: 280
sleutel: 121, 166, 180, 284, 338; -hoofdstuk, 16; 
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stuurkracht: directief, richtlijn, advies, 102, 132-134; 
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105, 112, 204, 249, 252, 266, 277; verjaring, 270, 
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Wet ‘Claw Back’: 281
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ijkinstrument, 102, 131, 158, 162

woordenboek: 23, 90, 92, 140, 157, 158, 181; herijkte 
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globaliseert, 249; onmacht geestesleven, 249, 351
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