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Woord vooraf 

Hier ligt mijn scriptie over antroposofie, kapitaal en geld. Ik had me voorgenomen hem in 

precies drie maanden te schrijven, maar het zijn er vier en een half geworden. Maar goed, 

het is af. 

Mijn dank gaat uit naar Auke Leen, mijn begeleider, die steeds de moeite nam mijn werk 

grondig door te nemen en van commentaar te voorzien en daar ook ruim de tijd voor nam. 

Verder dank ik Marilou van Golstein Brouwers, voor haar bereidwilligheid mij een en 

ander over de Triodosbank te vertellen en voor de documentatie die ze mij verschafte. 

Frank Hoek 
Wageningen, 9 juli AD 1993
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Inleiding 
In het begin van de jaren tachtig maakte ik tijdens mijn opleiding voor biologisch-
dynamische landbouwer kennis met de antroposofie. Bijzondere aandacht had ik 
voor de visie op economie, die daarin werd uitgewerkt. Nu, elf jaar na de eerste 
kennismaking daarmee en aan het eind van mijn studie economie aan de LUW, kom 
ik terug op de antroposofische visie op de economie. 

Mijn persoonlijke doelstellingen van deze scriptie zijn: 

 een beter inzicht krijgen in de antroposofie, met name in de visie op de economie 
 inzicht krijgen in hoe de antroposofische visie zich verhoudt tot de gangbare visie 

op economie 
 ontdekken of de sociale betrokkenheid die uit de antroposofische visie spreekt 

me nog steeds realistisch voorkomt, of dat ze is verworden tot utopistisch 
gedroom 

 inzichten verwerven die me in mijn verdere leven en arbeid van pas kunnen 
komen 

De probleemstelling die ik hanteer is: 
Hoe luidt de antroposofische visie op 'kapitaal' en 'geld' en hoe wordt daar in de 
praktijk van de Triodosbank vorm aan gegeven? 

Hoofdstuk 1 
beschrijft het ontstaan en de inhoud van de antroposofie. De beschrijving spits ik toe 
op de sociale driegeleding en in het bijzonder op de basisideeën over economie die 
daarin naar voren komen. 

Hoofdstuk 2 
beschrijft de antroposofische visie op kapitaal: wat is het wezen van kapitaal, hoe 
ontstaat het, wat zijn kenmerken en functies ervan en welke plaats bekleedt kapitaal 
in de samenleving? 

Hoofdstuk 3 
beschrijft de antroposofische visie op geld: wat is het wezen daarvan, hoe wordt het 
geschapen, wat zijn zijn kenmerken en functies en welke houding neemt de mens aan 
ten opzichte van geld: een passieve of een actieve? 

Hoofdstuk 4 
vergelijkt de antroposofische visie met wat in de gangbare literatuur over kapitaal en 
geld wordt gezegd. 

Hoofdstuk 5 
analyseert het plan dat Keynes indiende voor het herstel van de wereldhandel na 
afloop van de Tweede Wereldoorlog. In dit plan zit een opmerkelijke gelijkenis met 
wat de antroposofie over geld zegt. 

Hoofdstuk 6 
beschrijft de Triodosbank. Deze bank is voortgekomen uit de antroposofie en vindt 
daarin nog steeds een leidraad voor haar handelen. De ontwikkeling van de 
Triodosbank komt ter sprake en de wijze waarop ze de antroposofische visie tot 
uiting brengt. 

Hoofdstuk 7 
tenslotte bevat een samenvatting en de conclusies. 
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1 Antroposofie en economie 

1.1 Rudolf Steiner: grondlegger van de antroposofie 
Rudolf Steiner wordt in 1861 geboren in Kraljevec, ten noorden van Zagreb, aan de 
Oostenrijks-Hongaarse grens. In 1879 gaat hij naar Wenen, om daar 
natuurwetenschappen, wiskunde en filosofie te studeren. In 1891 promoveert Steiner 
in Rostock op het filosofische onderwerp 'Der Grundfrage der Erkenntnistheorie'. 
In 1889 komt Steiner in Duitsland in aanraking met de theosofische beweging. Vanaf 
1900 houdt hij regelmatig voordrachten binnen theosofische kring. In 1902 wordt de 
Duitse Theosofische Vereniging opgericht, waarvan Steiner secretaris-generaal 
wordt. Het wereldbeeld dat hij uit eigen (helderziende) waarneming opbouwt sluit 
steeds minder aan bij dat van de Theosofische Vereniging, reden waarom hij de 
Vereniging in 1913 verlaat en de Antroposofische Vereniging opricht, waarvoor hij tot 
zijn dood in 1925 werkzaam is. [Steiner, 1980, pp. 415-422] 
Steiner heeft zich in zijn leven met vele onderwerpen bezig gehouden: landbouw, 
pedagogie, architectuur, religie, etc. In zijn werk baseerde hij zich op zowel algemeen 
verspreide natuurwetenschappelijke kennis en inzichten, als op de resultaten van de 
geesteswetenschap, de antroposofie. 
Volgens de antroposofie ligt de geestelijke wereld ten grondslag aan de materiële 
wereld. Aan het begin van het huidige 'wereldtijdperk' was er slechts die geestelijke 
wereld, bevolkt door levensvormen van diverse aard, elk met hun eigen kwaliteiten. 
Een kwaliteit die ontbrak was de vrijheid. Om deze kwaliteit in het universum te 
brengen was het nodig de mens te scheppen, een wezen dat afgescheiden van de 
geestelijke wereld tot ontwikkeling van de vrijheid zou komen. 
In een aantal stappen werd een gebied in de geestelijke wereld verdicht tot materie 
(wat is voor te stellen als de verdichting van plasma, via gas en vloeistof tot vaste 
stof) en evolueerde gelijktijdig de mens als zelfstandig wezen. De wereld waarin wij 
thans leven is ongeveer op het toppunt van haar verdichting, terwijl gelijktijdig het 
menselijk bewustzijn vrijwel volledig van de geestelijke wereld is afgesneden. Deze 
condities maken dat de mens zich alleen voelt, geen 'goden' meer ervaart die hem 
vertellen wat te doen en dien ten gevolge zijn eigen keuzes moet maken. Kortom: hij 
heeft de vrijheid en wat hij doet hangt af van zijn eigen wil. 
De antroposofie probeert de mens te leren zijn vrijheid met inzicht en verstand te 
hanteren. Daartoe is het nodig weet te hebben, niet alleen van de zintuigelijk 
waarneembare materiële wereld, maar ook van de geestelijke wereld1. 
Steiner publiceerde boeken en artikelen en hield duizenden voordrachten op vele 
plaatsen in Europa, zowel over alledaagse onderwerpen en menselijke activiteiten als 

                                                   
1 Voor een nadere kennismaking met de antroposofie verwijs ik naar 'Theosofie', 'De wetenschap van 

de geheimen der ziel' en 'Filosofie der vrijheid', alle van de hand van Steiner. Zie de literatuurlijst. 
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over de geestelijke wereld. Het aantal titels (boeken en bundels van artikelen en 
voordrachten) dat hij op zijn naam heeft staan loopt in de honderden. 

1.2 Steiner en het sociale vraagstuk 
Met name in de laatste jaren van zijn leven houdt Steiner zich intensief bezig met wat 
hij 'het sociale vraagstuk' noemt. Een eerste aanzet daartoe is het formuleren van de 
'sociale hoofdwet', in 1905. In 1919, na de Wereldoorlog en de Russische Revolutie, 
en in een Duitsland waar een revolutionaire geest rondwaart, introduceert hij het 
begrip 'sociale driegeleding'. 
Als kern van het sociale vraagstuk ziet hij de opgave voor de samenleving om drie 
levensgebieden in een harmonische samenhang te brengen en zo de 'sociale 
driegeleding' tot stand te brengen. Die drie levensgebieden zijn de cultuur (het 
geestesleven), de politiek (het rechtsleven) en de economie. Hierbij dient de sociale 
hoofdwet in acht te worden genomen. 

1.2.1 De sociale hoofdwet 
In 1905 publiceert Steiner drie artikelen over het sociale vraagstuk van de menselijke 
samenleving. In deze artikelen formuleert hij de zogenaamde 'sociale hoofdwet': "Het 
welzijn van een geheel van samenwerkende mensen is des te groter, naarmate de 
enkeling minder aanspraak maakt op de opbrengsten van zijn prestaties, dat wil 
zeggen, naarmate hij meer van deze opbrengsten aan zijn medewerkers afstaat en 
naarmate meer van zijn eigen behoeften niet door zijn eigen prestaties, maar door 
de prestaties van de anderen worden bevredigd." [Steiner, 1982, pp.36-37] 
Deze hoofdwet is volgens Steiner voor het sociale leven even absoluut en 
onontkoombaar als een natuurwet voor een gebied van de natuur. Hij waarschuwt er 
echter voor dat de hoofdwet niet als een moreel voorschrift moet worden opgevat en 
geeft aan dat "deze wet alleen van kracht [is] wanneer het een gemeenschap van 
mensen gelukt om zodanige inrichtingen in het leven te roepen, dat niemand de 
vruchten van zijn werkzaamheden voor zichzelf kan opeisen, maar dat deze, zo 
mogelijk in hun geheel, aan de gemeenschap ten goede komen". [Steiner, 1982, p.37] 
Met andere woorden: arbeidsdeling verhoogt het collectieve welzijn. Weliswaar is 
een gemeenschap van mensen er op aangewezen dat men voor elkaar zorgt, 
altruïstisch handelt, maar tegelijkertijd hebben de mensen de neiging zoveel 
mogelijk voor zichzelf in de wacht te slepen, egoïstisch te handelen. Deze egoïstische 
neiging doorkruist de werking van de sociale hoofdwet en moet onschadelijk worden 
gemaakt, wil de sociale hoofdwet volledig tot gelding komen. 
Een beroep op de integriteit van de mensen is daartoe niet genoeg: de economie 
moet zó worden ingericht dat het onmogelijk wordt iets van de eigen inspanningen 
voor zichzelf op te eisen. Waar het dan op aankomt, is "dat werken voor je 
medemensen en een bepaald inkomen verkrijgen twee geheel van elkaar gescheiden 
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zaken zijn". [Steiner, 1982,p.37] Een dergelijke inrichting voorkomt dat mensen de sociale 
arbeid (waarmee bedoeld is: arbeid die alleen door samenwerking met anderen 
mogelijk is) voor eigen gewin benutten, ten koste van de gemeenschap. De enige 
motivatie om voor de gemeenschap te werken is dan de wil om dat te doen. 
Steiner wijkt hier duidelijk af van Adam Smith, die juist een grote waarde hecht aan 
het egoïstisch handelen van het individu. De 'invisible hand' zorgt er dan voor dat het 
egoïstisch gedrag van alle individuen tezamen tot collectieve welvaart leidt. In zekere 
zin heeft Smith daarin ook gelijk, want het eigen gewin van het individu is er bij 
gebaat dat het individu zijn gedrag afstemt op de wensen van zijn medemens. 
Wanneer echter egoïstisch handelen een toename van de collectieve welvaart 
betekent met 10 eenheden, waarvan het individu zich er 5 kan toeëigenen en 
altruïstisch handelen een toename van de collectieve welvaart met 20 eenheden 
betekent, waarvan het individu er slechts 2 krijgt, moge het duidelijk zijn welk 
alternatief het individu kiest. Het egoïstisch handelen leidt in dat geval tot een 
toename van de collectieve welvaart, maar die is kleiner dan het geval zou zijn bij 
altruïstisch handelen. Steiner is van mening dat het daarom onmogelijk zou moeten 
worden gemaakt om de resultaten van de eigen inspanning ook zichzelf toe te 
eigenen. 
Een 'nuchtere economische theorie' is volgens Steiner niet in staat om zulk 
altruïstisch handelen tot stand te brengen; er is een werkelijk spirituele inrichting 
van de samenleving voor nodig, die rekening houdt met alle aspecten van de 
menselijke samenleving, niet alleen de economische. Daarbij is het vóór alles nodig, 
zo benadrukt hij keer op keer, dat mensen dat ook willen: "Alleen wanneer de 
mensen willen, kan de wereld zich verder ontwikkelen". [Steiner, 1982, p.48] 

1.2.2 De sociale driegeleding 

De kernpunten van het sociale vraagstuk 
Aan 'willen' ontbreekt het in 1905: Steiner krijgt nauwelijks reacties op zijn artikelen 
en laat het onderwerp rusten. De Eerste Wereldoorlog verandert zijn houding: 
hoewel er geen specifieke vragen uit zijn omgeving komen, richt hij zich opnieuw op 
het sociale vraagstuk. De wereld staat in brand: er is een oorlog gaande van 
ongekende omvang, er is revolutie in Rusland en na de oorlog heerst er ook in 
Duitsland een revolutionair klimaat. Steiner ziet dit alles als voortkomend uit het 
vasthouden aan achterhaalde denkbeelden: uit de neiging alle heil van de staat te 
verwachten en uit het miskennen van een eigen, zelfstandig oordeelsvermogen van 
individuele mensen. 
In maart 1919 publiceert hij zijn "Oproep aan het Duitse volk en aan de overige 
mensheid" [Steiner, 1988, pp.135-139] om tot nieuwe gedachten over de menselijke 
samenleving te komen. In april van dat zelfde jaar volgt "De kernpunten van het 
sociale vraagstuk". In dit boek ontvouwt Steiner zijn gedachten over de drieledigheid 
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van de samenleving, de zogenaamde "sociale driegeleding". Een kring van mensen 
rondom hem gaat hiermee aan de slag (waaruit onder meer de eerste Vrije School 
voortkomt), maar al spoedig zakt het animo in en stranden de pogingen om 'een 
driegelede samenleving' tot stand te brengen. [Steiner, 1988, pp.7-11] 

Sociale driegeleding 
Steiner stelt dat de moderne (dat wil zeggen 20ste eeuwse) mens veel meer individu is 
dan de vroegere mens. Was het voor de (Europese) Middeleeuwer juist dat scholing 
en opvoeding (en daarmee het openbare geestesleven) in handen van de kerk lagen, 
voor de mensen van ná de Middeleeuwen was het noodzakelijk dat deze taken bij de 
staat werden ondergebracht. In de twintigste eeuw is het geestesleven inmiddels 
zover gerijpt, dat een voortgezette staatsbemoeienis schadelijk werkt. Het moderne 
geestesleven, de geestelijke ontplooiing van het individu, heeft autonomie nodig: 
opvoeding en onderwijs (waaruit het geestesleven zich ontwikkelt) dienen in bestuur 
en beheer te worden gegeven aan allen die daadwerkelijk opvoeden en onderwijzen. 
Noch staat, noch economie mogen daarin een stem hebben. 
Maar ook de economie en de (rechts)staat dienen autonoom te worden. De economie 
heeft zijn eigen economische 'wetten'. Wanneer je in het economisch leven gaat 
ingrijpen vanuit de staat introduceer je wantoestanden, door verstrengeling van 
economische en politieke belangen. Wetten zijn niet in staat productie, circulatie en 
consumptie van waren juist te regelen; dat kunnen slechts mensen, met hun directe 
inzichten en belangen. Steiner lijkt hier te doelen op het informatieprobleem zoals 
we dat kennen uit de centraal geleide economie van de Sovjet Unie. De centrale 
planning door de staat heeft daar de werking van een wet. Voor de planner blijkt het 
echter onmogelijk alle behoeften en mogelijkheden te overzien, met als gevolg een 
slechte allocatie van inputs en outputs. Daarom is het noodzakelijk dat er voor het 
economische leven eigen vertegenwoordigende en besturende organen zijn die zich 
in hun belangen en besluiten uitsluitend laten leiden door de economische 
wetmatigheden. 
Het derde te onderscheiden gebied in de moderne menselijke samenleving is de 
rechtsstaat. De rechtsstaat dient zich uitsluitend bezig te houden met het vormen van 
recht. Dit recht dient afhankelijk te zijn van het oordeel en de ervaring van ieder 
mondig mens. En hoewel de staat zich op geen enkele manier met het economisch 
leven zélf dient te bemoeien, is ze er wel toe geroepen om middels recht aan te geven 
waar de grenzen van het economische leven liggen. Het economische leven heeft de 
neiging de mens op te gebruiken als een grondstof, hem zijn menselijkheid af te 
nemen. De industriële samenleving van de 19de eeuw is daarvan een schoolvoorbeeld. 
De staat dient dat te voorkomen door randvoorwaarden voor de economie te bepalen 
(zoals maximale arbeidstijden), die de mens een menswaardig bestaan garanderen. 
Binnen die randvoorwaarden dient de economie vrijgelaten te worden. 
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Hiermee schetst Steiner de 'driegelede' samenleving: 
 het geestesleven, waarin ieder mens werkzaam is naar eigen bijzondere 

vermogens, waarin zelfbeschikking thuis hoort en wat aansluit bij het ideaal van de 
vrijheid uit de Franse Revolutie 

 het rechtsleven, waarin ieder mondig mens een gelijke stem heeft (onafhankelijk 
van zijn talenten en economische positie), waarin ieder onder dezelfde wetten valt 
en wat aansluit bij het ideaal van de gelijkheid 

 het economische leven, waarin ieder, binnen het wettelijk kader, zijn 
deelbelangen behartigt en zijn bijdragen levert met betrekking tot het produceren, 
circuleren en consumeren van waren, waarin het gaat om samenwerken en wat 
aansluit bij het ideaal van de broederschap 

Deze drie levensgebieden zijn te onderscheiden, maar niet te scheiden. Ze zijn 
voortdurend met elkaar in wisselwerking (ieder mens maakt immers deel uit van 
alledrie de levensgebieden). Die wisselwerking zou moeten gebeuren op de manier 
waarop souvereine staten met elkaar in wisselwerking zijn. Dat vereist dat elk van 
deze levensgebieden eigen bestuurlijke en wetgevende lichamen heeft, die zich 
uitsluitend en als enige met bestuur en regelgeving van het eigen levensgebied 
bezighouden. In het geestesleven (met name in het onderwijs, dat Steiner als 
belangrijkste bron van vernieuwing in het geestesleven ziet) zou zo'n bestuur moeten 
bestaan uit allen, en niemand anders dan zij, die daarin werkzaam zijn. In het 
rechtsleven is (parlementaire) democratie de juiste bestuursvorm, waarin alle 
mondige mensen een stem hebben. In het economisch leven zou het bestuur moeten 
worden samengesteld uit mensen die vakkennis en vakbekwaamheid hebben op het 
gebied van de economie. 
In de huidige samenleving (we schrijven 1919, maar dat geldt anno 1993 
onverminderd) zijn de drie gebieden grondig verstrengeld. Eén van de opgaven van 
de moderne mens is om steeds opnieuw de verhoudingen tussen en binnen die drie 
gebieden te bepalen. "Het [sociale vraagstuk] is een bestanddeel van het gehele 
moderne culturele leven en zal dat, nu het eenmaal is ontstaan, blijven. Het zal op 
ieder ogenblik van de wereldhistorische ontwikkeling opnieuw moeten worden 
opgelost." [Steiner, 1988,pp.13-25] [R. Steiner, 1992, pp.46-49] 

Werken in associaties 
Herhaaldelijk wijst Steiner er op dat het economische proces zichzelf moet regelen, 
dat het eigen besturende en regelgevende organen nodig heeft. Daarvoor is nodig dat 
er algemene inzichten bestaan over hoe de economische processen zich voltrekken. 
Voor de practische uitvoering is het absoluut noodzakelijk dat die wordt overgelaten 
aan de mensen die middenin het economische proces staan: "Theorieën kunnen 
interessant zijn, maar het gaat er niet om dat u weet hoe in het algemeen handel 
wordt gedreven, maar het gaat erom, dat u weet hoe in Bazel en omgeving de 
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produkten over en weer gaan. En wanneer u dat weet, dan weet u daarmee nog niet 
hoe in Lugano de produkten over en weer gaan. [...] Het oordeel dat in het 
economische leven gevormd moet worden, moet vanuit de concrete situatie gevormd 
worden." [Steiner, 1986, p.8.9] 
Om tot een juiste besturing en regeling van de economie te komen is het noodzakelijk 
dat mensen 'associaties' vormen. Daaronder verstaat Steiner 
samenwerkingsverbanden van producenten, handelaren en consumenten uit de 
meest uiteenlopende branches. Zulke associaties hebben niets te maken met 
staatsgrenzen, volkeren etc., maar uitsluitend met economische inzichten. De 
omvang van associaties zal zich vanzelf regelen: te kleine zullen te kostbaar zijn en te 
grote te onoverzichtelijk. Een associatie is te beschouwen als een economische 
eenheid binnen de wereldeconomie, die in verbinding staat met andere eenheden, 
voor zover daar behoefte aan bestaat. [Steiner, 1988, pp.20-21] [Steiner, 1986, p.8.9] 
Door de samenwerking in associaties en uit de inzichten van alle betrokkenen (of 
afgevaardigden daarvan), wordt binnen de associatie duidelijk hoeveel kapitaal er 
ingezet moet worden voor welke productie, of de prijzen juist zijn, of er meer of 
minder mensen nodig zijn in een bepaalde productie etc. De associatie regelt zijn 
eigen economische proces en heeft zijn eigen economische bestuur en regelgeving. 
Deze organisatievorm is essentieel voor de samenlevingsinrichting die Steiner voor 
ogen staat. 

1.3 Antroposofie en economie 
Om zijn ideeën over de economie verder uit te werken, geeft Steiner in de zomer van 
1919 een serie voordrachten voor een groep economiestudenten. Deze serie [Steiner, 
1986] is niet bedoeld als een volledige economische theorie, maar als impuls voor 
verdere studie. Steiner grijpt voornamelijk terug op Smith, Ricardo, Marx en 
incidenteel op vertegenwoordigers van de Historische School. Zijn plan om later een 
nog uitgebreidere uiteenzetting over de economie te houden, ditmaal voor practici uit 
het economische leven, kan hij niet meer uitvoeren. 
In zijn visie op de economie komt Steiner telkens terug op de verstrengeling van de 
drie levensgebieden. Hij stelt dat in het westerse kapitalisme, maar óók in het 
marxisme, het economische leven overheersend is. Het heeft zich veel sterker 
kunnen ontwikkelen dan het geestes- en rechtsleven. Het economische leven strekt 
zich uit tot in het geestes- en rechtsleven en allerlei aspecten van die twee gebieden 
worden de economie binnen getrokken. In het economische leven zouden slechts 
waren tegen waren geruild moeten worden. In de huidige praktijk zien we echter dat 
waren worden geruild tegen dingen die geen waren zijn in de economische betekenis 
van het woord. Het lijkt alsof er economische ruil plaats vindt, maar in werkelijkheid 
is er sprake van schijnruil, welke leidt tot sociale wantoestanden. 
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Een voorbeeld van een institutie waarin zo'n schijnruil plaatsvindt is de loonarbeid: 
de arbeider die zijn arbeid verkoopt aan de kapitalist2, die productiemiddelen tot zijn 
beschikking heeft. Arbeid wordt geruild tegen geld. Nu is geld een abstractie van 
waren, maar arbeid is geen waar (arbeid zal later worden gedefinieerd als 
productiefactor). Bij loonarbeid vindt er dus een schijnruil plaats van waren tegen 
arbeid. 
Wat zou moeten gebeuren is dat de ondernemer-kapitalist kapitaal 
(productiemiddelen) ter beschikking stelt waarop de arbeider zijn arbeid aanwendt 
en een waar produceert. De ondernemer koopt vervolgens deze waar van de arbeider 
en weet door zijn ondernemerstalent de waarde van de waar te verhogen 
(bijvoorbeeld door een goede afzetmarkt te vinden) en de waar te verkopen. De 
ondernemer-kapitalist betaalt dus niet de arbeid, maar de waar! Een waar (het 
product van de arbeider) wordt geruild tegen een waar (het geld dat de ondernemer-
kapitalist er voor betaalt). 
Dít is de werkelijke ruil die zou moeten plaatsvinden en in gezonde economische 
betrekkingen zou men zich bij de prijsbepaling op deze ruil van waren moeten 
richten en niet op de schijnruil van waren tegen arbeid. 
Een institutie waarin het rechtsleven verstrengeld is met het economische leven is 
die van de handel in grond. Geld wordt geruild tegen grond. Ook hier is geld een 
abstractie van waren, maar grond is geen economische waar. Het is niet het resultaat 
van menselijke inspanning, maar een productiefactor. Bij grondhandel vindt dus een 
(schijn)ruil van waren tegen natuur plaats. En in wezen gaat het niet om de grond 
zelf (grond is niet consumeerbaar, dus wat moet je er mee?), maar om het 
beschikkingsrecht over de grond. 
Grondbezit is uiteindelijk altijd terug te voeren op rechtsverhoudingen, niet op 
ruilverhoudingen. Ooit heeft iemand zich een stuk grond toegeëigend, er recht op 
verworven (dikwijls te vuur en te zwaard). Dit recht verschaft de rechthebber de 
comfortabele positie schenkingen te kunnen afdwingen, want wie gebruik wil maken 
van de grond kan hij daarvoor laten betalen. Deze grondrente heeft niets te maken 
met het ruilen van waren en dus niets met economische ruil. En wanneer de grond 

                                                   
2 Over de begrippen 'werknemer' en '-gever' zegt Steiner het volgende: "Zodra de sociale structuur zo 

is als ik heb geschetst in mijn boek De kernpunten van het sociale vraagstuk, zal het helder zijn dat 
er tussen de zogenaamde werknemer en werkgever sprake is van samenwerking, dat deze 
begrippen werknemer en werkgever ophouden te bestaan en dat er een verdelingsrelatie bestaat. 
Dan heeft de loonrelatie absoluut geen betekenis meer."  [Steiner, 1992, p.81] 
Er is geen sprake van dat de ene partij werk te vergeven heeft en dat de andere partij werk moet 
aannemen. Veeleer is het zo dat beide partijen een bijdrage kunnen leveren aan het 
productieproces, de ene door kapitaal in te zetten, de andere door arbeid in te zetten. In deze 
scriptie kies ik er daarom voor de benamingen 'kapitalist' en 'arbeider' te hanteren, omdat deze 
aangeven welke rol de betrokkenen in het proces spelen. 
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wordt 'verkocht', wordt in werkelijkheid het beschikkingsrecht over de grond 
overgedragen en dwingt de oorspronkelijke rechthebber nog één keer een som geld 
af. [Steiner, 1986, pp.7.1-3] 
Bij loonarbeid en grondhandel is de werkelijkheid heel anders dan we denken en 
daarom wordt er niet economisch gehandeld: 
 de loonarbeid, waarbij we denken arbeid te betalen, maar waarbij het in wezen 

gaat om het verkopen van waren 
 de grondhandel, waarbij we denken grond te kopen, maar waarbij het in wezen 

gaat om dwangschenkingen en de overdracht van rechten 
De enige ruil die werkelijk met economie te maken heeft is die van waren tegen 
waren. Alle andere vormen van ruil zijn niet economisch, maar hebben te maken met 
verstrengelingen van economisch, rechts- en geestesleven. Bij de loonarbeid is er een 
verstrengeling van economisch en geestesleven (arbeid is het inzetten van individuele 
vermogens en valt onder geestesleven). Bij de grondhandel gaat het om een 
verstrengeling van economisch en rechtsleven. 
Bij werkelijk economische ruil spelen kapitaal en geld een belangrijke rol. Maar 
voordat die twee onderwerpen worden besproken moet er eerst iets worden gezegd 
over hoe Steiner de vorming van economische waarde ziet. 

1.3.1 Wat is economie? 
Over wat economie is, is Steiner kort: productie, circulatie en consumptie van waren, 
waardoor de menselijke behoeften worden bevredigd. [Steiner, 1988, pp.20-21] Een 
dergelijke aanduiding vraagt om verdere uitwerking. 

Waren ontstaan door arbeidsdeling 
Met waren bedoelt Steiner de dragers van economische waarde. Dat betekent dat 
waren in het economisch proces moeten zijn opgenomen. En dat betekent dat er 
sprake moet zijn van arbeidsdeling. Een vogel die graan verzamelt om zichzelf en 
haar jongen te voeden is niet bezig met economie, maar met levensuitingen. Evenzo 
is de mens die zich en de zijnen voedsel verschaft bezig met levensuitingen, niet met 
economie. Economie treedt pas op wanneer de ene mens het product van zijn arbeid 
uitwisselt met de andere mens: dán is er sprake van waren met economische waarde. 
[Steiner, 1986, p.2.5] 
De juiste prijs voor die waren stelt de maker in staat in zijn behoeften te voorzien 
gedurende de tijd die hij nodig heeft om opnieuw een zelfde product te maken. [Steiner, 
1986, p.6.1] Een dergelijke prijs is op de toekomst gericht, eigenlijk een 
vervangingswaarde. Het is de prijs die nagestreefd zou moeten worden. 

Productie: twee soorten waardevorming 
Exploitatie van de bodem is het begin van alle economische bedrijvigheid. Zolang een 
mineraal nog in de bodem zit, of een vrucht nog aan de boom hangt, zolang hebben 
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zij geen economische waarde. Die economische waarde verkrijgen ze pas doordat 
iemand de moeite neemt het mineraal te delven, de vrucht te plukken. De natuur op 
zich heeft geen economische waarde. Die ontstaat pas voor het eerst doordat iemand 
zijn arbeid met de natuur verbindt. Dit is de eerste soort waardevorming, productie: 
arbeid werkt op natuur in. Landbouw komt dicht in de richting van zuivere 
waardevorming van de eerste soort. [Steiner, 1986, pp.2.4-5] 
De tweede soort waardevorming treedt op wanneer 'geest' (Geist) op arbeid inwerkt. 
Arbeid op zich heeft geen economische waarde: wie traint op een hometrainer 
verricht een hoop arbeid, maar is niet economisch productief. Door de hometrainer 
aan te sluiten op een machine die iets maakt, wordt de arbeid productief gemaakt. De 
menselijke geest, het denken heeft zich dan met de arbeid verbonden en de arbeid 
daardoor productief gemaakt. Kunst komt dicht in de richting van zuivere 
waardevorming van de tweede soort: de kunstenaar verbindt zijn geest met zijn 
arbeid en hanteert een minimum aan materialen en gereedschappen. [Steiner, 1986, 
pp.2.6-7] 
Maar ook op andere wijze kan geest op arbeid inwerken: degene die een wagen 
bouwt om arbeiders naar het veld te vervoeren, neemt een deel van hun arbeid over. 
Er is nu sprake van arbeidsdeling. Opnieuw heeft de geest zich met de arbeid 
verbonden, nu door arbeid over te nemen middels een wagen. De wagen is daarmee 
tot kapitaal geworden en draagt in zich de waarde van het product van de wandeling 
van de arbeiders naar het veld. Wanneer arbeid wordt gedeeld komt daar altijd 
kapitaal uit voort. [Steiner, 1986, p.4.3] 
Steiner noemt als productiefactoren de natuur, de menselijke arbeid en de geest, die 
altijd samen tot waardevorming leiden, soms meer in de richting van de eerste soort 
(door arbeid op natuur te laten inwerken), soms meer in de richting van de tweede 
soort (door geest op arbeid te laten inwerken). De eerste soort waardevorming 
manifesteert zich uiteindelijk in grondrente, de tweede soort waardevorming 
manifesteert zich in kapitaal. Kapitaal zelf is volgens Steiner geen productiefactor, 
althans geen primaire productiefactor. 

Von Canal3 [1992, pp.65-67] geeft aan dat het kapitaal de natuur verdringt in het 
economische proces. Natuur kan door arbeid worden bewerkt tot waren, maar 
wanneer de menselijke geest zich met dit proces verbindt, kan de natuur worden 
omgewerkt tot productiemiddel, kapitaal. Kapitaal is zo bekeken door geest 

                                                   
3 Georg Friedherr von Canal, geboren in 1958, studeerde algemene economie in St. Gallen, 

Zwitserland. Zijn hoofdvakken waren 'economische theorie en ecologie' en 'analyse van 
economische systemen'. Hij werkte in de industrie en het bankwezen en is thans werkzaam als 
directeur van een investeringsbank voor Oost-Europa. In 'Geisteswissenschaft und Ökonomie' 
plaatst hij Steiners economische theorie in de algemene ontwikkeling van de economische 
wetenschap. 
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doordrongen natuur. Dit kapitaal verdringt de natuur als grondslag voor de 
productie. Hiermee is het economische proces op een hoger plan gebracht. Het begon 
op de grondslag van de natuur, met cultuur als resultaat. Nu wordt dat resultaat zelf 
de nieuwe grondslag voor het economische proces. 

Circulatie: prijsvorming treedt op 
Over het begrip circulatie doet Steiner geen specifieke uitspraken, maar het lijkt 
evident dat het hierbij gaat om het verzorgen van de uitwisseling van waren tussen 
diverse actoren in het economische proces. Daarbij doemt direct het begrip prijs op. 
De prijs is de ruilverhouding tussen waren, de verhouding van hun waarden. De 
waarde hangt echter van vele factoren af. Waarde wordt gevormd in het 
productieproces, door verbinding van arbeid en natuur of geest en arbeid, maar ook 
door optredende tegenstellingen als schaarste en behoefte. Waarden fluctueren 
voortdurend in de tijd en per locatie. Wanneer dan dergelijke fluctuerende waarden 
worden geruild, dan is "in zekere zin dat wat bij die ruil ontstaat als prijs, iets 
fluctuerends in het kwadraat". [Steiner, 1986, p.2.8] 
Een algemene regel of definitie van hoe prijzen tot stand komen is volgens Steiner 
eigenlijk niet te geven. 
Von Canal [1992, p.73] meent wel een formule van de opbouw van de prijs te kunnen 
geven: 

  p = f ( n.a , a.g , o , i , s ) 

waarin 

 p = prijs van de waar 
 n.a = prijs voor het product van arbeid aangewend op natuur (eerste 

waardevorming, met name de productie van voedsel en 
grondstoffen), inclusief kosten voor het onderhoud en 
bescherming van natuur en milieu 

 a.g = prijs voor het product van arbeid aangewend op kapitaalgoederen 
(tweede waardevorming, betreft be- en verwerking van aan de 
natuur ontleende producten) 

 o = loonaandeel voor de ondernemer 
 i = interest over het ter beschikking gestelde spaargeld, zonder rent-

aandeel 
 s = schenking aan het geestesleven 

In deze prijsformule is de prijs opgebouwd uit de kosten en gaat het dus om een 
kostprijs. Het rent-element, een prijsverhogende factor die niet op economische 
gronden is gebaseerd, ontbreekt. In plaats daarvan is opgenomen een 
schenkingselement, dat wordt beschouwd als een economische factor van betekenis. 
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Dit schenkingselement vormt de winst van de onderneming. In eerste instantie kan 
het worden vastgehouden als kapitaal, worden benut om productie te verbeteren of 
uit te breiden. Uiteindelijk echter zal het de weg van alle kapitaal moeten gaan en als 
schenking bij het geestesleven terecht moeten komen, om daar geconsumeerd, 
vernietigd te worden. 
Wanneer nu een producent die vooral op de eerste manier waarde vormt (door 
arbeid met natuur te verbinden) zijn product wil verkopen, dan heeft hij er belang bij 
dat producten van de tweede waardesoort goedkoop zijn. Iemand die juist op de 
tweede manier waarde vormt (door geest met arbeid te verbinden) heeft er belang bij 
dat de producten van de eerste waardesoort goedkoop zijn. Beiden zullen trachten de 
prijzen te vervalsen, zodat ze zelf het beste af zijn. Een middenprijs ontstaat dan 
wanneer er twee tussenhandelaren optreden die zelf niet produceren, maar slechts 
inkopen en verkopen. Dezen hebben er geen belang bij natuurproducten of juist de 
andere producten te over- of onderwaarderen, maar zullen de middenprijs opzoeken. 
[Steiner, 1986, p.3.8] 
Bevredigend is dit niet. Want waarom zou het de twee producenten onderling niet 
lukken een middenprijs te bereiken? En als de tussenhandelaren zaken doen met de 
producenten, waarom zouden die producenten op dat moment niet proberen een te 
hoge prijs te berekenen? 

Consumptie, het ontwaarden van waren 
Consumptie is tegengesteld aan productie. Productie is het opbouwen van waarden, 
consumptie is het afbreken ervan, het ontwaarden. Bij de productie is er een 
voortdurende opbouw van waarde doordat de waar in een voortgaande beweging zit. 
Op elk moment van het productieproces wordt er iets met de waar gedaan, waardoor 
de waarde toeneemt. De waardevorming is gedurende die tijd een dynamisch proces 
Wanneer de waar voor de consument staat, komt er een einde aan die beweging en 
houdt de dynamische waardevorming op te bestaan. Wanneer tijdens het 
productieproces producenten waren (halffabrikaten) van elkaar kopen, doen ze dat 
omdat ze de waar nog meer waarde kunnen geven, door hem verder te bewerken. 
Wanneer een consument een waar koopt doet hij dat om die waar te consumeren, te 
vernietigen. Hij heeft niet het vooruitzicht de waar een hogere waarde te verlenen, 
maar slechts om hem te ontwaarden. De prijs die de consument bereid is te betalen 
voor de waar hangt niet zo zeer af van de waarde die er in het productieproces aan is 
gegeven, maar meer van zijn eigen behoeften en mogelijkheden. 
Wanneer nu aanbieder en consument tegenover elkaar staan hechten beiden een 
waarde aan de waar. De een op basis van het resultaat van het dynamische 
productieproces, de ander op basis van zijn eigen afwegingen. Tussen de twee 
ontstaat nu een waardevormende spanning. Uit deze spanning komt dan een prijs 
tevoorschijn. 
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Tijdens het productieproces is de waardevorming een dynamisch gebeuren, bij de 
consument aangeland is de waardevorming een statisch iets geworden. 
Wanneer de koop is gesloten gaat de consument tot consumptie over: het goed wordt 
al dan niet letterlijk opgegeten en de waarde wordt vernietigd. Bij consumptie keert 
de waar letterlijk terug in de natuur (in de vorm van uitwerpselen danwel afval). 
[Steiner, 1986, pp.5.2-3] 

1.3.2 Overdracht van waarden: kopen, lenen en schenken 
In het economische leven staat het overdragen van waarde centraal. Dat overdragen 
kan op drie verschillende wijzen gebeuren, die elk voor een specifieke situatie 
geschikt zijn. 
Allereerst heb je te maken met contante betaling, koop: een synchrone ruil van waar 
en (geldelijke) tegenwaarde. Dit gaat met name op voor de waren die bewerkte 
natuur zijn. 
Naast het kopen bestaat er het lenen: iemand wordt debiteur om met het geleende 
kapitaal en zijn talenten, geest, producent te worden. 
Een derde vorm van overdracht is het schenken van waarde. Schenken betekent in 
zijn zuivere vorm dat waarde wordt overgedragen, zonder dat daar iets tegenover 
staat. Wanneer aan een schenking voorwaarden worden verbonden is er geen sprake 
meer van zuivere schenking, maar probeert de schenker eigenlijk gedrag te kopen, de 
ontvanger te manipuleren. Van dwangschenking is sprake wanneer iemand vanuit 
een machtspositie (de grondbezitter bijvoorbeeld), een ander er toe dwingt waarde 
over te dragen, zonder daarvoor een tegenwaarde te ontvangen. Ook het heffen van 
belasting is een dwangschenking, welke later (gedeeltelijk) wordt gecompenseerd 
door overheidsvoorzieningen. 
Schenking is op z'n plaats wanneer de ontvanger een zuivere consument is, die noch 
kan ruilen, noch kan produceren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij kinderen, 
bejaarden, studenten. Maar ook bij hen die bezig zijn met 'zuiver' geestelijke arbeid 
(wetenschappers, geestelijken, kunstenaars etc.). Voor al deze mensen geldt dat ze 
ten opzichte van het verleden nagenoeg zuivere consumenten zijn. Ze bewerken geen 
natuur, ze organiseren geen arbeid, ze wenden geen arbeid of talenten aan op 
productiemiddelen. De resultaten van geestelijke arbeid kunnen in de toekomst 
weliswaar productief zijn, maar in het heden kunnen zuivere consumenten geen 
tegenwaarde voor hun consumptie bieden. Deze mensen zijn aangewezen op 
schenkingen. De economie heeft ze ook nodig, omdat ze in staat zijn al het overtollige 
kapitaal weer te vernietigen en de economie nieuwe impulsen te geven. [Steiner, 1986, 
pp.6.5-6] 
Schenkingen aan geestelijke arbeiders beschouwt Steiner als de allerproductiefste 
vorm van kapitaaloverdracht. Deze mensen zijn naar de toekomst toe zeer 
productief. Het geestelijk goed dat zij in de wereld brengen biedt anderen de 
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mogelijkheid nieuwe productiemiddelen en methoden te ontwikkelen, die bij 
dezelfde inzet van arbeid en/of natuur meer waren produceren. Ze veranderen de 
randvoorwaarden voor het economische proces. 
Wanneer een wetenschapper als Leibnitz (een zuivere consument, die dus van 
schenkgeld leeft, hoe zeer dat feit misschien ook gemaskeerd is) de 
differentiaalrekening ontwikkelt, produceert hij naar de toekomst toe oneindig veel 
meer dan welke ondernemer ook vermag: het resultaat van zijn geestelijke arbeid 
wordt gebruikt bij iedere tunnel die wordt aangelegd. [Steiner, 1986, pp.9.3-4] 
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2 Antroposofie en kapitaal 

2.1 Het wezen van het kapitaal 
Over kapitaal in z'n algemeenheid zegt Steiner dat het een gebied is dat grenst aan 
het economische proces. Het economische leven betreft productie, circulatie en 
consumptie van waren. In die zin staat 'natuur' op zich niet in het economische leven. 
'Natuur' kan echter wel productief worden gemaakt door het te verbinden met 
menselijke arbeid. 
Kapitaal is in zekere zin natuur, die door de menselijke geest is omgewerkt en weer 
productief kan worden gemaakt door er arbeid op aan te wenden. Het verdringt als 
het ware de natuur in het productieproces als aangrijpingspunt voor de arbeid. Maar 
in tegenstelling tot natuur kan kapitaal ook productief worden gemaakt door er de 
menselijke geest, talenten, op aan te wenden. 
Net als 'natuur' staat 'kapitaal' op zich niet in het economische leven, maar kan wel 
productief worden gemaakt. Kapitaal en natuur verhouden zich ongeveer tot de 
economie, zoals ultra-violet en infra-rood zich verhouden tot zichtbaar licht. [Steiner, 
1986, pp.1.6-7] 

2.2 Het ontstaan van kapitaal in twee fasen 

2.2.1 De eerste fase 
Kapitaal manifesteert zich voor het eerst wanneer de geest op arbeid inwerkt, dat wil 
zeggen: wanneer arbeidsdeling wordt toegepast. Wanneer iemand een wagen bouwt 
om transport te verzorgen, dan wendt hij zijn geest aan om de arbeid te organiseren. 
Hoe de wagenbouwer aan de middelen komt om zijn wagen te bouwen laat Steiner in 
het midden, maar omdat de wagen vervolgens op de natuur aangewende arbeid 
overneemt van anderen, verkrijgt die wagen een waarde die gelijk is aan de waarde 
van het resultaat van de arbeid die hij overneemt. Daarmee wordt de wagen tot 
kapitaal. Inzet van de wagen wordt betaald naar de waarde van het resultaat van de 
overgenomen arbeid. Uit deze inkomsten voorziet de eigenaar-kapitalist in zijn 
levensonderhoud. 
Deze wagen representeert kapitaal in zijn eerste fase. Je zou kunnen spreken van 
primitief kapitaal. Eigenlijk is het kapitaal in deze fase nog niet meer dan opgeslagen 
arbeid. 

2.2.2 De tweede fase 
Kapitaal heeft echter de neiging zich te emanciperen van natuur en arbeid. Als een 
arbeider 10 producten per dag maakt en daarmee in zijn levensonderhoud voorziet, 
kost het levensonderhoud 10 producten per dag. Dertig van zulke arbeiders samen 
maken 300 producten. Komt er nu een transporteur, die hun vervoersarbeid 
overneemt en kunnen zij dan één extra product maken, dan kost het 
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levensonderhoud 11 producten per dag. De dertig arbeiders samen maken 330 
producten per dag. Dat betekent dat ze 30 extra producten, of 2,7 extra 
levensonderhouden produceren. De waarde die de transporteur genereert is die van 
30 producten, of 2,7 levensonderhouden. De arbeiders betalen hem gezamenlijk 2,7 
maal het levensonderhoud. Dat zij hem dit bedrag betalen is terecht, want dat is de 
waarde van de dienst die hij hen levert. Voor de transporteur betekent dit echter dat 
hij 1,7 'levensonderhouden' overhoudt, na in zijn eigen behoeften te hebben voorzien. 
Hij heeft dus een winst van 1,7 maal het levensonderhoud geboekt. 
Door zijn geest aan te wenden op de arbeid en een wagen te bouwen, genereert de 
wagenbouwer winst. In eerste instantie bouwt hij de wagen, die door de mogelijkheid 
arbeid over te nemen tot kapitaal wordt. In tweede instantie genereert hij winst en 
accumuleert daarmee waarde, die hij niet nodig heeft voor zijn levensonderhoud, 
maar kan sparen. Deze winst, deze geaccumuleerde waarde is kapitaal, maar dan van 
een andere soort. Met deze geaccumuleerde waarde is het kapitaal in zijn tweede fase 
aangekomen. Het is tot geld, abstracte waarde geworden. 

2.2.3 De geldeconomie vloeit voort uit kapitalisme 
Wat hier gebeurt is dat de wagenbouwer eerst eerste-fase-kapitaal vormt, door arbeid 
op te slaan in zijn wagen. Door deze wagen te gebruiken, wordt hij langzaam 
vernietigd en omgezet in geld. Dit geld wordt aangewend voor consumptie en voor 
accumulatie, vorming van tweede-fase-kapitaal. Dit tweede-fase-kapitaal staat los 
van natuur en arbeid, en kan daarom niet meer worden opgevat als 'opgeslagen 
arbeid', wat bij de wagen nog wel kan. 
De productiviteit van eerste-fase-kapitaal hangt volledig af van de hoeveelheid arbeid 
die er in is opgeslagen: door gebruik slijt de wagen en op zeker moment is hij op, is 
alle opgeslagen arbeid verbruikt. De productiviteit van tweede-fase-kapitaal staat 
geheel los van de oorsprong van dat kapitaal en wordt slechts bepaald door de geest 
die er op inwerkt. Een slimme ondernemer maakt het productief, een domme 
ondernemer gooit het over de balk. 
Op deze wijze schetst Steiner hoe uit arbeidsdeling het kapitalisme ontstaat en hoe 
uit het kapitalisme vrij snel de geldeconomie ontstaat. Het ontstaan van winst en de 
mogelijkheid om waarde te accumuleren maken het voor de kapitalist onontbeerlijk 
dat er geld is, een bewaarbare, abstracte representant van waarde. Hij ontkent niet 
het gemak dat geld biedt als universeel ruilmiddel, maar stelt dat geld pas 
onontbeerlijk wordt wanneer de mens met zijn geest wil ingrijpen in een economisch 
organisme waar arbeidsdeling heerst. [Steiner, 1986, pp.4.3-7] 
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2.3 Kenmerken en functies van kapitaal 

2.3.1 Kapitaal is op drie manieren werkzaam in de samenleving 
Kapitaal kan worden ingezet om de arbeid die op de natuur wordt aangewend te 
organiseren of om de geest een handvat te geven in het economische proces. Steiner 
onderscheidt daarbij drie verhoudingen waarin kapitaal in de samenleving werkzaam 
is: de ondernemersactiviteit (gebaseerd op de individuele vermogens van de 
ondernemer en daarom behorend bij het geestesleven), de rechtsverhoudingen 
tussen kapitalist en arbeider (behorend bij het rechtsleven) en de werkelijke 
vervaardiging van producten (behorend bij het economische leven). Kapitaal is dus 
niet alleen werkzaam in de economie, maar ook in het geestesleven en het 
rechtsleven. 
De sociale hoofdwet in herinnering roepend wijst hij er op dat productie zoveel 
mogelijk dient te geschieden voor anderen en zo min mogelijk voor de eigen 
behoeften. In dat geval is er sprake van sociale productie, niet van productie voor het 
eigen gewin. 

De ondernemersactiviteit 
De ondernemersactiviteit betreft de aanwending van individuele vermogens en is 
een activiteit van het geestesleven en moet dus ook vanuit het geestesleven worden 
bestuurd. Steiner stelt zich dat zo voor, dat door een instantie uit het geestesleven 
wordt gezocht naar ondernemers, mensen die in staat zijn kapitaal sociaal productief 
te maken door het met hun geest te verbinden. De rechtsstaat is ongeschikt om dat te 
regelen, omdat die niet is toegerust om om te gaan met individuen, maar slechts met 
die zaken die voor ieder mens gelden, afgezien van welke individuele (on)vermogens 
ook. Besturing vanuit het economische leven impliceert dat wordt gezocht naar 
ondernemers die de uitlener van het kapitaal maximaal persoonlijk gewin opleveren, 
wat ten koste van de sociale productie kan gaan. 

De rechtsverhouding 
In de rechtsverhoudingen tussen kapitalist en arbeider is aangegeven welke 
arbeidsinzet rechtvaardig en menswaardig is. De rechtsverhoudingen vormen 
daarmee een randvoorwaarde voor het economische proces. Ze voorkomen dat 
mensen door dat proces worden opgebruikt en geen menswaardigheid meer ervaren. 
Ze maken de economische organisatie afhankelijk van de mens, in plaats van 
andersom. Bij de bepaling van de rechtsverhoudingen speelt de rechtsstaat de 
hoofdrol. 

Vervaardiging van producten 
De vervaardiging van producten komt tot stand doordat de arbeider zijn arbeid 
aanwendt op de productiemiddelen. De kapitalist-ondernemer koopt vervolgens het 
product van de arbeider. [Steiner, 1988, pp.71-103] 
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2.3.2 Drie soorten kapitaal 
Niet alleen valt er onderscheid te maken naar de verhoudingen waarin kapitaal in de 
samenleving werkzaam is, maar ook naar de vorm die het kapitaal in de economie 
aanneemt. Dan is kapitaal in te delen in handels-, leen- en industriekapitaal. 

Handelskapitaal 
Het handelskapitaal vindt zijn schoolvoorbeeld in pre-industrieel Engeland, waar 
door zeer uitgebreide handel kapitaal is opgebouwd. Door goedkoop in te kopen in de 
koloniën en duur te verkopen in het thuisland (of andersom) wisten handelaren 
kapitaal te vergaren. 
Voor een dergelijke kapitaalvorming is het nodig dat er prijsverschillen zijn tussen 
verschillende lokaties, waardoor handelaren handelswinsten kunnen opbouwen, 
door waren te vervoeren van de ene plaats naar de andere. Een handelaar kan een 
waar uit lokatie A op de markt brengen tegen kostprijs Pah en de consument betaalt 
er Pac voor. Wanneer nu de handelaar aan eenzelfde waar uit lokatie B kan komen, 
welke hij tegen kostprijs Pbh (Pbh < Pah) op de markt kan brengen, dan kan hij deze in 
eerste instantie toch voor Pac verkopen. Zijn winst neemt toe, doordat er prijsverschil 
is tussen de lokaties A en B. Deze winst, voortkomend uit handelsvoordelen, vergroot 
zijn kapitaal. 

Leenkapitaal 
Leenkapitaal is te vinden in 19de-eeuws Frankrijk, dat grote hoeveelheden kapitaal 
uitzette in het buitenland (Turkije, Duitsland, Rusland). Leenkapitaal komt overeen 
met spaargeld, dat wordt uitgeleend aan ondernemers. Wanneer spaargelden worden 
uitgeleend aan een ondernemer, wordt daarmee leenkapitaal gecreëerd. Voor 
leenkapitaal zijn stabiele (internationale) verhoudingen essentieel, omdat spaarders 
anders niet bereid zijn hun spaargelden uit te lenen. 

Industriekapitaal 
Industriekapitaal tenslotte is te vinden in 19de-eeuws Duitsland, voor een belangrijk 
deel omgevormd uit het Franse leenkapitaal. Het gaat hierbij om kapitaal dat is 
omgezet in productiemiddelen. Industriekapitaal moet twee dingen nastreven: het 
moet grondstoffen verwerven en het moet markten organiseren. Het verwerven van 
grondstoffen drijft de economie makkelijk de politiek in: het veroveren van koloniën 
is niet ongunstig. Dit gaat al gauw gepaard met oorlog en machtsontplooing. Ook het 
organiseren van markten drijft de economie richting politiek, maar dan vreedzame 
politiek die is gebaseerd op list en sluwheid. [Steiner, 1986, pp.9.4-8] 
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Kapitaal in de associatieve economie 
Mees4 [1986, pp.51-56] gaat nog verder in op deze drie soorten kapitaal. Over 
handelskapitaal zegt hij dat het niet alleen voortkomt uit handel, maar er ook een 
voorwaarde voor is: het is nodig om leveranciers en afnemers te financieren. 
Handelskapitaal is zeer beweeglijk, relatief snel omlopend en zeer gevoelig voor 
kansen op winstmarges. Het is te vergelijken met het rekening-courant in de 
bankwereld en grenst aan de sfeer van het koopgeld. 
Leenkapitaal is nodig om productiemiddelen te financieren. De productiemiddelen 
worden afgeschreven, de schuld wordt afgelost. Voor de continuïteit van het bedrijf is 
het nodig dat het bedrijf niet alleen de aflossing en rente verdient, maar ook kan 
reserveren voor de aanschaf van nieuwe productiemiddelen. De afschrijving en 
aflossing is rekenkundig te bepalen, heeft het karakter van zekerheid. Leenkapitaal 
grenst aan leengeld en correspondeert met (middel)lang krediet. 
Voor een associatieve economie geeft Mees aan dat er anders zou kunnen worden 
omgegaan met leenkapitaal. In plaats van aflossing en rente én reservering te 
verdienen, zou het voldoende moeten zijn aflossing en rente te verdienen. Voor 
vervanging is een nieuwe investeringsbeslissing van de ondernemer nodig, op basis 
van associatief overleg. Er wordt vervolgens opnieuw leengeld aangetrokken. Er 
vindt dus geen 'eigen' financiering plaats, alles geschiedt door de associatie. 
Een dergelijke wijze van financieren lijkt sterk op de intensieve financiering die wel 
wordt toegepast in het bedrijfsleven. Bij de huidige intensieve financiering echter 
zorgt nog altijd de onderneming zelf voor de financiering. In de associatieve 
economie zou de associatie in haar geheel, dus veel meer dan een enkele 
onderneming, zorgen voor de financiering. De afhankelijkheid en 
verantwoordelijkheid tussen ondernemer en associatie is dan veel groter dan thans 
tussen onderneming en samenleving. Het geld dat de onderneming dan niet nodig 
heeft voor reservevorming, kan óf worden uitgeleend, óf worden geschonken. 
Wat Steiner industriekapitaal noemt, noemt Mees risicokapitaal. Dit is het kapitaal 
dat nodig is om te kunnen ondernemen: ontwikkelingen voor te bereiden en risico's 
te nemen. Het kapitaal wordt concreet vorm gegeven in productiemiddelen, er wordt 
een keuze aan verbonden, met het risico dat de keuze niet juist blijkt en tot verlies 
leidt. Creativiteit en (on)geluk spelen hierbij een belangrijke rol. Of het groeit of 
slinkt hangt af van de creativiteit van de ondernemer en van toeval. Deze 
afhankelijkheid van het ondernemerstalent, van de vermogens van de ondernemer, 

                                                   
4 Rudolf Mees, geboren in den Haag in 1931, studeerde economie in Rotterdam. Vanaf begin jaren 

'60 is hij werkzaam in het bank- en verzekeringswezen. Hij was betrokken bij de oprichting van 
bancaire instellingen die beogen vanuit het antroposofische gedachtengoed met geld om te gaan. 
Die instellingen zijn gevestigd in onder meer Nederland en Duitsland. 
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maakt dat risicokapitaal aan het schenkgeld grenst. Het correspondeert met eigen 
vermogen en aandelen. 

2.4 Kapitaal is een sociaal verworven bezit 
Voor optimale sociale productie is het van belang dat ondernemers de vrije 
beschikking hebben over kapitaal. Het ondernemerschap is een individueel 
vermogen, dat gebaat is bij vrijheid. Niemand anders dan de ondernemer kan 
bepalen hoeveel kapitaal hij nodig heeft en hoe hij het inzet. Dit plaatst echter de 
ondernemer in een rechtsverhouding tot alle andere mensen. Immers, het kapitaal 
waarover hij vrije beschikking heeft, staat niet meer ter beschikking van anderen. 
Zolang de ondernemer over de vermogens beschikt om het kapitaal op doelmatige 
wijze voor sociale productie in te zetten is er niets aan de hand, maar wanneer hij dat 
vermogen verliest is de samenleving er bij gebaat dat het beschikkingsrecht overgaat 
op een ander. 
Steiner pleit hiermee niet voor het collectiviseren van het bezit van kapitaal, maar 
voor het toekennen van het beschikkingsrecht erover aan de juiste mensen. Zoals het 
niet vanzelfsprekend is dat het kind van een geslaagd ondernemer een geslaagd 
ondernemer wordt, zo zou het niet vanzelfsprekend moeten zijn dat het 
beschikkingsrecht overgaat van ouder op kind. 
Kapitaal kan nooit een individueel verworven bezit zijn. Het kan alleen worden 
gevormd binnen een samenleving. Dien ten gevolge zou ook de samenleving moeten 
kunnen meespreken over hoe kapitaal vererft na de dood van degene die het heeft 
gevormd. De staat heeft hierin de taak in wetten vast te leggen hoe kan worden 
voorkomen dat beschikkingsrecht over kapitaal omslaat in ongerechtvaardigde 
machtsontplooiing. Wanneer de oorspronkelijke ondernemer zijn capaciteiten 
verliest, of wanneer het beschikkingsrecht dreigt over te gaan in onbekwame handen, 
dan moet de wet regelen dat het beschikkingsrecht opnieuw wordt toegekend, aan 
iemand die er dan door zijn individuele vermogens wél aanspraak op kan maken. De 
staat regelt alleen dát dat gebeurt, zelf neemt ze in geen geval kapitaal in bezit en 
bemoeit zij zich niet met de toekenning van het beschikkingsrecht. Dat dient te 
worden verzorgd door een instantie uit het geestesleven. [Steiner, 1988, p.92-98] 
Steiner spreekt zich hiermee duidelijk uit tegen het accumuleren van kapitaal bij 
individuen, voor zover dat niet is gerechtvaardigd door hun capaciteiten om dat 
kapitaal doelmatig in te zetten voor de sociale productie. Maar ook spreekt hij zich 
uit tegen accumulatie van kapitaal bij de staat, die zich uitsluitend met het algemeen 
menselijke recht moet bezighouden. In zijn driegelede samenleving komt het kapitaal 
op den duur steeds terug bij het geestesleven, om vandaar zijn weg te vinden tot 
individuele vermogens. Kapitaal kan alleen productief worden gemaakt door 
verbinding met de geest en door het kapitaal uiteindelijk steeds naar het geestesleven 
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te sluizen, waar het kan worden geconsumeerd, wordt de geestelijke impuls in het 
economisch leven voortdurend vernieuwd. 

2.4.1 Kapitaaloverdracht 
De eigenaar van kapitaal heeft in principe het recht zijn kapitaal ter beschikking te 
stellen aan wie hij maar wil, of het eigendom ervan over te dragen. Het gaat daarbij 
om de overdracht van rechten. De staat zou middels wetgeving erin moeten voorzien 
dat die overdracht zo geschiedt, dat inzet van het kapitaal voor sociale productie 
gewaarborgd blijft. Steiner maakt hierbij onderscheid tussen privé-kapitaal, volgens 
afspraak verkregen door inzet van individuele vermogens (het ondernemersloon), en 
kapitaalmassa's verkregen door productie. Het eerstgenoemde privé-kapitaal zou 
onaantastbaar moeten zijn, maar het kapitaal dat uit productie voortkomt zou 
moeten worden veilig gesteld voor de sociale productie. 
Zonder in details te treden, geeft hij aan dat de grote kapitaalmassa's onder de wet 
moeten vallen, die er voor zorgt dat misbruik van kapitaal niet mogelijk is. Wanneer 
een kapitaalbezitter niet meer in staat is zijn kapitaal op doelmatige wijze in te 
zetten, zal hij het beschikkingsrecht moeten overdragen aan een persoon die dat wel 
kan, of aan een instantie uit het geestesleven die daarvoor kan zorgen. Op die manier 
komt het kapitaal opnieuw terecht bij iemand die zijn geest er productief op kan 
aanwenden. 
Privé-kapitaal blijft in het bezit en tot de beschikking van de oorspronkelijke 
verwerver of zijn nakomelingen tot het moment van de dood van de verwerver of 
enige tijd daarna. Het is persoonlijk verworven en daarom onvervreemdbaar. 
Wanneer het echter na zijn dood definitief geërfd zou worden door zijn 
nakomelingen, dan zouden die rechten verwerven op kapitaal terwijl ze daar geen 
enkele prestatie voor hebben geleverd. Het kapitaal zou in privébezit gaan 
accumuleren bij mensen op grond van bloedverwantschap, in plaats van op grond 
van capaciteiten. Om dit te voorkomen dient het recht zo te zijn ingericht dat 
dergelijk kapitaal direct of enige tijd na de dood van de spaarder toegewezen wordt 
aan geestelijk of materieel producerenden. Dat kan bij testament of bij testamentair 
toegewezen mandaat. Als er geen testamentaire regeling is getroffen, wijst de staat 
een mandaathouder aan, maar onthoudt zich verder van alle bemoeienis met 
betrekking tot de toewijzing. 
Ontduiking van een dergelijk regeling, door reeds bij leven kapitaal aan de kinderen 
te schenken, kan worden voorkomen door kapitaal (vanaf bepaalde omvang) te 
registreren en ook geschonken kapitaal bij overlijden van de oorspronkelijke bezitter 
onder de toewijzingsregeling te laten vallen. [Steiner, 1988, pp.99-103] 
Bij een dergelijke inrichting staan de grote kapitaalmassa's ter beschikking van de 
sociale productie. De kleinere, persoonlijke vermogens kunnen door de verwervers 
bij hun leven zo worden aangewend als hen zelf juist lijkt. Daarbij is het mogelijk 
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persoonlijke voorkeuren te laten prevaleren boven maatschappelijke, wat het geheel 
een menselijke dimensie geeft. Maar daar komt bij het overlijden een einde aan, 
waardoor weer recht wordt gedaan aan de gehele samenleving: dat iemand tijdens 
zijn leven grandioze prestaties heeft geleverd en daar goed aan heeft verdiend, geeft 
hem nog niet het recht anderen (kinderen, geliefden of wie ook) aan machtsposities 
te helpen. Zijn privé-kapitaal komt na zijn dood aan de gehele gemeenschap ten 
goede. 

2.4.2 Winstverdeling 
Wanneer een ondernemer met het kapitaal waarover hij beschikkingsrecht heeft 
winst maakt, dan moet die winst worden verdeeld. Omdat het aanvangskapitaal hem 
ter beschikking is gesteld om te kunnen produceren, ligt het voor de hand dat ook de 
winst hem ter beschikking wordt gesteld, voorzover hij die nodig heeft om zijn 
productie te optimaliseren. Wanneer echter de productie niet wordt geoptimaliseerd 
of de ondernemer zijn activiteiten zelfs geheel staakt, moet de overblijvende 
kapitaalmassa worden overgedragen aan anderen, die hem wel aanwenden voor 
productie. Daartoe zou weer een wettelijke regeling kunnen worden ontworpen die 
het kapitaal bij de oorspronkelijke bezitter of een geestelijke instantie doet komen. 
Op deze wijze wordt door wet en geestesleven ervoor zorggedragen dat kapitaal 
steeds wordt ingezet voor sociale productie. Maar wat schiet de ondernemer er zelf 
mee op? Waarom zou hij zich volledig altruïstisch inzetten? Het lijkt zeer 
aannemelijk dat de ondernemer ook een persoonlijke motivatie nodig heeft. Daarin 
zou kunnen worden voorzien door bij de toekenning van het beschikkingsrecht 
afspraken te maken over de aanspraken op winst die hij mag doen. Deze afspraken 
zijn door zowel de ondernemer als degene die hem het kapitaal toekent aanvaard en 
betekenen dat de ondernemer een deel van de winst in persoonlijk bezit krijgt. Bij 
een dergelijke afspraak wordt enerzijds naar beste oordeelsvermogen kapitaal ter 
beschikking gesteld voor sociale productie, anderzijds wordt de bijdrage van goed 
ondernemerschap erkend en beloond door winstdeling. [Steiner, 1988, pp.98-99] 
Steiner geeft aan dat winst opnieuw productief moet worden ingezet. Maar er is ook 
een ander mogelijkheid om winst op economische wijze te besteden en dat is door 
schenking. In onze huidige economische inrichting streeft ieder egoïstische doelen na 
en zullen er kapers op de kust verschijnen zodra een onderneming winst maakt: 
consumenten willen lagere prijzen, arbeiders willen hogere lonen, de onderneming 
wil reserves vormen, de staat wil meer belasting. In een associatief 
samenwerkingsverband zijn deze eisen niet alle even terecht. De prijs die de 
consument betaalt is een 'middenprijs' tussen wat hij wil betalen en wat de aanbieder 
aan kosten heeft gemaakt. Toenemende winst zou daarom kunnen leiden tot een 
bijstellen van deze consumentenprijs, maar de consument heeft geen recht op de 
volledige winst. Arbeiders krijgen een juiste prijs voor hun product, die hooguit 
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indirect beïnvloed kan worden door prijsveranderingen in het levensonderhoud. De 
onderneming hoeft geen reserves op te bouwen (want wordt gefinancierd door de 
associatie) en de inkomstenbehoefte van de staat neemt niet toe door winstvorming 
in een onderneming. 
De winst vloeit voort uit de creativiteit en kunde van de ondernemer. Wanneer de 
onderneming niet hoeft uit te breiden en de winst dus niet hoeft te worden 
geïnvesteerd, heeft de onderneming de mogelijkheid de winst te schenken. Het meest 
voor de hand liggend is het te schenken aan instituties uit het geestesleven, waar 
creativiteit en kunde worden ontwikkeld. Zo zullen er ook in de toekomst weer 
creatieve en kundige mensen zijn. [Mees, 1986, pp.21-22] 

2.4.3 Rente 
In vroeger tijden was het ongebruikelijk, of zelfs verboden, om rente te berekenen 
over uitgeleend kapitaal (wat in de islamitische wereld nu nog het geval is). De 
wereld was toen ook zo klein dat rente niet noodzakelijk was: je kon rustig geld 
uitlenen in de zekerheid dat je schuldenaar jou op zekere dag weer eens een dienst 
kon bewijzen met een lening aan jou. Zo werd op lange termijn schuld met schuld 
vereffend. 
In de moderne kapitalistische wereld werkt dat niet meer zo; dat ik vandaag iemand 
met een lening help, betekent allerminst dat die ander mij ooit met een wederdienst 
kan vergoeden. Zogoed als geld nodig is om in de kapitalistische wereld waarden te 
ruilen, zogoed is rente nodig om kapitaal te kunnen lenen. De rente is als het ware 
een afkopen van de verplichting tot wederkerige dienstverlening. [Steiner, 1986, pp.10.5-6] 
In oorsprong werd dus de ene lening geruild tegen de andere. Rente als afkoopsom 
voor de wederkerige ruil heeft dezelfde functie als geld bij de ruil van waren: het 
schept onafhankelijkheid van het aanbod van de ander, waardoor de transactie veel 
soepeler kan verlopen. Bij de warenruil wordt de ruil waar-waar vervangen door 
waar-geld, bij de leningenruil wordt de ruil lening-lening vervangen door lening-
rente. De waarde van de rente moet daarom overeenstemmen met de waarde van de 
lening. Dat betekent dat de rente niet bepaald mag worden door bijvoorbeeld de 
macht van banken, of door speculatiemotieven. [Canal, 1992, pp.98-99] 
In ons huidige economische systeem kan iemand twee soorten lening aangaan: 
persoonlijk krediet en hypothecair krediet. Bij persoonlijk krediet verkrijgt de 
schuldenaar zijn lening op basis van het vertrouwen dat de crediteur in hem stelt. 
Door zijn geest op het geleende kapitaal in te laten werken wordt hij productief en 
kan op zeker moment zijn schuld terugbetalen, inclusief de rente. Hoe lager de rente, 
hoe goedkoper hij kan produceren. In het geval van persoonlijk krediet is een lage 
rentevoet economisch te prefereren. Bij hypothecair krediet wordt een zakelijk 
onderpand als waarborg genomen. Dit lijkt geen probleem te zijn wanneer het een 
geproduceerd goed betreft, dat immers een economische waarde heeft, maar met 
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grond ligt dat anders. Grond is immers geen geproduceerd goed, maar een 
waardeloze gave van de natuur. Wanneer, zoals in onze samenleving, grond wel een 
economische (schijn)waarde krijgt toegekend5, dan zijn de marktprijzen van grond 
omgekeerd evenredig aan de rentevoet. Dat betekent dat hoe lager de rentevoet is, 
hoe meer men voor grond zal willen betalen, hoe meer kapitaal zich verbindt met de 
grond. Bij hypothecair krediet op grond leidt een lage rente dus tot hoge 
grondprijzen; kapitaal hoopt zich nutteloos op in de grond. 
Onze huidige 'grondwaarde' is een schijnwaarde. De grond, de natuur, heeft helemaal 
geen waarde in de economische betekenis van het woord. Als je een bodem verbetert, 
dan wend je arbeid aan op natuur en ontstaat er waarde. Maar alleen de verbetering 
is een waardedrager, niet de grond zelf. Het grootste deel van de 'grondwaarde' is op 
grond gefixeerd kapitaal. Het is op de grond gefixeerd, omdat men denkt het niet 
productief te kunnen aanwenden. Het is net zo'n schijnwaarde als hogere prijzen ten 
gevolge van het drukken van meer bankbiljetten: de prijzen in cijfers stijgen, maar er 
verandert eigenlijk helemaal niets. Wél kan het enorme schade toebrengen aan de 
enkeling. 

Twee soorten rente 
Voor een gezond economisch proces is het noodzakelijk twee soorten rente te 
hanteren: een lage rentevoet voor persoonlijk krediet, zodat waren goedkoop 
geproduceerd kunnen worden; en een hoge rentevoet voor hypothecair krediet op 
grond, zodat kapitaal zich niet in de grond ophoopt. [Steiner, 1986, pp.5.3-7] 
Rente heeft de neiging te stijgen wanneer de spaarder meer belang hecht aan directe 
consumptie of naarmate hij meer zekerheid wenst. Wanneer echter de spaarder 
bewust met zijn spaargeld omgaat, zal hij het liever aan de een dan aan de ander 
uitlenen en in uiterste consequentie bij de een genoegen nemen met minder rente 
dan bij de ander. Hij levert een deel van zijn rentevergoeding in voor het belang dat 
hij hecht aan het product, voor de interesse die hij er voor heeft. 
Rentevergoeding wordt dan vervangen door interesse, het lenen wordt een 
persoonlijke zaak. [Mees, 1986, p.38] 
Steiner geeft aan dat om een lage rentevoet voor persoonlijk krediet te verkrijgen de 
rechtsstaat een rechtvaardige rentevoet zou moeten bepalen, die de crediteur niet 
tekort doet, maar ook het economisch proces niet doet stagneren. Wellicht is een 
combinatie van een wettelijke grens aan de rente en vrijwillige beperking van de 
rentevoet de beste oplossing. 
  

                                                   
5 Het toekennen van economische waarde aan grond is cultuurgebonden. De Amerikaanse Indianen 

kenden geen economische waarde toe aan grond en begrepen niet wat de Europeanen bedoelden 
toen zij grond wilden kopen. De Indianen 'verkochten' het huidige New York voor wat tabak en 
geweren... 
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Consumptief krediet: het oudtestamentische Jubeljaar 
Wanneer Steiner spreekt over kredieten, heeft hij steeds die kredieten voor ogen die 
economisch productief aangewend worden. Een consumptief krediet heeft een heel 
andere betekenis in de economie, omdat daaruit niet de verwachting voortkomt dat 
het waarde zal genereren. Het is, zoals de benaming al aangeeft, consumptief. Over 
dergelijke kredieten doet hij geen duidelijke uitspraken, maar uit een van zijn 
vragenbeantwoordingen valt wel iets af te leiden. 
Op een vraag naar het verslijten van geld [Steiner, 1986, pp.V13.1-2] komt hij te spreken 
over de oude Joodse cultuur en het voorschrift van het Jubeljaar. In Leviticus 25:10-
28 staat 
 "Gij zult het vijftigste jaar heiligen (...), een jubeljaar zal het voor u zijn (...). In 

dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen. (...) Maar indien hij 
[degene die uit armoede bezittingen heeft moeten verkopen] niet verwerft wat 
nodig is om hem [de koper] terug te betalen (...), in het jubeljaar zal het 
vrijkomen, en hij zal zijn bezittingen terugkrijgen." 

Steiner interpreteert dit voorschrift zo, dat "een mens het recht heeft in zijn jeugd 
datgene op te maken wat hij later als volwassen mens verdient en vervolgens wat 
minder verdient als het naar het einde gaat". De jonge mens kan dus geld lenen om 
grote aankopen te doen die hij nodig heeft om zijn leven in te richten, waarna hij die 
lening in de loop van zijn leven afbetaalt. Aan het einde van zijn leven staat hij dan 
weer quitte. 
Het Jubeljaar maakt dat dergelijke leningen niet als een molensteen om de nek van 
de bejaarde lener hangen, wanneer hij in zijn leven niet in staat gebleken is zijn 
schulden te voldoen. 
Hieruit zou je kunnen opmaken dat mensen inderdaad de mogelijkheid moeten 
hebben een voorschot op hun latere productiviteit te nemen, hoewel Steiner dat niet 
met zoveel woorden zegt. Het geld dat ouderen afbetalen, wordt opnieuw geleend 
door de jongeren. Het lijkt daarmee een heel ander geldcircuit te zijn dan dat van de 
leningen voor productieve ondernemingen. Daar gaat het om winst uit het 
productieproces, die wordt uitgeleend om opnieuw productief te maken. 
De 'productieve' leningen zouden moeten voortkomen uit het sociale 
productiekapitaal, de consumptieve uit het privékapitaal. 
Gezien de uiterst geringe aandacht die Steiner besteedt aan het consumptief krediet, 
lijkt hij dat niet van wezenlijke betekenis voor het economische proces te vinden. 

2.5 Voorkomen van stuwing van kapitaal in grond 
Om het stuwen van kapitaal in grond te voorkomen, zou zoveel mogelijk grond 
geschonken moeten worden aan geestelijke arbeiders. Daarmee wordt de grond uit 
het economisch circuit gehaald. Wanneer er kapitaaloverschotten ontstaan kunnen 
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die nergens heen en wordt de enige zinvolle besteding: schenking. En wie komen 
daarvoor in aanmerking? De geestelijke arbeiders. 

Steiner ziet het economische proces als een organisme, dat dus in een kringloop 
bestaat. Dat betekent ook dat de productiefactoren natuur/grond, arbeid en 
geest/kapitaal in een kringloop bestaan. Hij drukt zich zo uit dat natuur ten onder 
gaat in arbeid (wat je ook zou kunnen noemen: natuur wordt door arbeid bewerkt), 
arbeid ten onder gaat in kapitaal (arbeid wordt door kapitaal productief gemaakt) en 
dat kapitaal tenslotte weer ten onder moet gaan in natuur, om de kringloop te 
sluiten. 
Alle kapitaal dat niet wordt uitgeleend aan ondernemers zal toch een bestemming 
zoeken. In de huidige praktijk betekent dat uiteindelijk beleggen in grond, natuur. 
Wanneer kapitaal bij de natuur aankomt (bij 'het begin' van de economische 
kringloop) dan zal een deel daar nodig zijn om productiemethoden te verbeteren. Het 
wordt dan aangewend op een vruchtbare manier. Steiner vergelijkt dit met het 
zaaigoed dat de boer nodig heeft om opnieuw te kunnen oogsten. Wanneer dan nog 
kapitaal overblijft heeft het de neiging te fixeren in grond. En hier gaat het fout: het 
kapitaal wordt niet langer vruchtbaar aangewend, maar versteent (zoals overtollig 
cholesterol in het menselijk lichaam tot galstenen versteent). Dit kapitaal zou moeten 
worden geschonken aan het geestesleven, waar het wordt geconsumeerd. Vanuit het 
geestesleven zullen vervolgens nieuwe impulsen naar de samenleving uitgaan, welke 
tot verbeterde of nieuwe productiemethoden leiden. Om dit te bewerkstelligen zou er 
een dusdanige hypotheekwetgeving moeten zijn, dat kapitaal niet in grond gefixeerd 
kan worden. Kredieten zouden uitsluitend op persoonlijke basis gegeven moeten 
worden, niet op basis van grond als hypothecair onderpand. [Steiner, 1986, pp. 5.7-8] 
Wanneer in een samenleving te veel wordt geschonken, dan zal er te weinig kapitaal 
zijn om de productiemethoden naar de nieuwste inzichten te moderniseren. De 
noodzaak tot het verminderen van de schenkingen en het vergroten van de 
hoeveelheid 'zaaigoed' wordt vrij snel duidelijk. Wordt daarentegen te weinig 
geschonken, dan zal er kapitaal onbenut overblijven, omdat er te weinig ideeën zijn 
die kapitaal nodig hebben om gerealiseerd te worden. Of er te veel of te weinig wordt 
geschonken kan niet worden bepaald door de staat, noch door het geestesleven, maar 
slechts door het bestuur van het economische leven. [Steiner, 1986, pp.6.8-9] 
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3 Antroposofie en geld 

3.1 Het wezen van het geld 
Steiner ziet geld als een voortvloeisel uit arbeidsdeling en kapitalisme. Bij 
arbeidsdeling grijpt de geest in in het economische proces en schept kapitaal. 
Naarmate het kapitaal groeit ontstaat de behoefte aan een representant voor 
abstracte waarde en die wordt gevonden in geld: "[Geld] is de ware representant van 
door de geest in omloop gebrachte economische waarden." [Steiner, 1986, pp.4.5-6] 
Dit geld maakt het de kapitalist mogelijk zijn kapitaal uit te lenen en maakt het de 
ondernemer mogelijk zijn geest, zijn talenten in de economie werkzaam te doen zijn. 

3.2 Het scheppen van geld 
Het bestaan van kapitaal is volgens Steiner de werkelijke oorsprong van geld. Dat 
geld daarnaast goede diensten verricht als ruilmiddel is een tweede. Maar 
noodzakelijk wordt het pas wanneer er kapitaal ontstaat en er behoefte ontstaat aan 
abstracte waarde, waarop een ondernemer zijn geest kan aanwenden. [Steiner, 1986, p.2.7] 
Omdat geld een middel uit het economische leven is, moet het ook worden geschapen 
binnen het economische leven. Dat betekent dat niet de staat het geld schept en een 
wettelijke basis geeft, maar dat het bestuur van het economische leven dat doet. Dit 
bestuur is dan de geldscheppende instantie in de economie. De plaats in de 
economische kringloop waar deze geldscheppende instantie thuishoort is tussen 
diegenen die schenkgeld ontvangen en diegenen die arbeid aan de natuur verrichten. 
Het geld dat wordt uitgegeven door degenen die schenkgeld ontvangen moet zij 
vernietigen en voor de natuurbewerkers schept zij nieuw geld. 
De waarde van het geld wordt bepaald door de doelmatigheid waarmee het bestuur 
van het economische leven zich ontplooit. [Steiner, 1988, pp.113-115 en 1986, p.V13.4] 
Constructies van autonome geldscheppende instanties zijn in vele landen 
gerealiseerd, zoals De Nederlandsche Bank, de Bundesbank, de Bank of England etc. 

3.3 Kenmerken en functies van geld 

3.3.1 Geld als waardemeter 
Geld is een abstracte weergave van waarde. In een gezond sociaal organisme is het 
niet meer dan een waardemeter, die aangeeft wat de waarde van een waar is, zoals 
een thermometer de temperatuur van iets weergeeft. 
Maar zo goed als waren hun waarde verliezen, zo moet ook geld zijn waarde 
verliezen, wil het een echte representant van waarden zijn. Wie zijn bezit spaart in de 
vorm van aardappelen, heeft na een jaar niets meer. Wie zijn bezit spaart in de vorm 
van geld, heeft na een jaar nog net zoveel of zelfs meer, wanneer het tegen 
rentevergoeding wordt uitgeleend. 
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Daarmee is geld niet langer een neutraal element in de economie. Omdat het geld 
zijn waarde niet verliest, maar de waren die het representeert wel hun waarde 
verliezen, is geld in het voordeel ten opzichte van waren. 
Maar ook brengt het sociale onrechtvaardigheid in de samenleving. Er is inspanning 
voor nodig om op basis van een hoeveelheid aardappelen die iemand vandaag bezit, 
over vijftien jaar de dubbele hoeveelheid te bezitten. Maar wie vandaag een som geld 
bezit, kan zonder enige inspanning over vijftien jaar het dubbele bezitten. Het geld 
dat iemand dan bezit staat in geen verhouding tot de waardescheppende prestaties 
die hij heeft verricht. [Steiner, 1986, pp.11.6-7] 
Om dergelijke scheve verhoudingen te voorkomen zou de waarde van geld gekoppeld 
moeten worden aan de waarde van de waren en warenvoortbrengende prestaties. Het 
gaat Steiner daarbij vooral om dat geld dat als kapitaal functioneert. Zoals in het 
hoofdstuk over kapitaal beschreven, zou door geld gerepresenteerd kapitaal na 
verloop van tijd moeten toevallen aan het geestesleven, waar het door consumptie 
wordt vernietigd. En geld dat niet in productiebedrijven zit, maar wordt 
achtergehouden door de eigenaar, zou na verloop van tijd toch ook moeten 
ontwaarden, wat te realiseren is door van tijd tot tijd nieuw geld uit te geven. Bij een 
dergelijk regeling treedt bij geld op wat ook bij waren optreedt: bederf, slijtage. 
Wanneer iemand kapitaal bezit, maar daar geen waardevoortbrengende prestaties 
mee levert, dan onderhoudt hij zijn kapitaal niet. De prestaties waarmee het kapitaal 
oorspronkelijk is opgebouwd verliezen hun betekenis. Wanneer geld veroudert en 
slijt, dan zal ook het kapitaal verouderen en slijten, wanneer het niet wordt 
vernieuwd door het opnieuw productief aan te wenden. Dat betekent dat het vanzelf 
verdwijnt bij diegenen die niet capabel zijn, of hun kapitaal onbenut achterhouden. 
[Steiner, 1988, pp.113-115] 

3.3.2 Geld als wereldboekhouding 
Zoals boven reeds beschreven ziet Steiner geld vooral als een smeermiddel voor het 
kapitaalverkeer. Maar hij onderscheidt nog een andere functie, nl. die van een 
boekhoudsysteem. Wie een waar produceert brengt daarmee die waar in het 
economisch leven binnen. Wanneer hij die waar verkoopt, ruilt hij hem tegen een 
geldbedrag. Hij is zijn waar kwijt, maar het geldbedrag dat hij nu bezit is een 
boekhoudkundige aantekening, die zegt dat hij nog waren ter waarde van dat 
geldbedrag aan de economie mag onttrekken. [Steiner, 1986, pp.14.3-4] 
Zo onderscheidt Steiner dus twee functies aan geld: een smeerfunctie voor met name 
het kapitaalverkeer en een (wereld)boekhoudfunctie voor het verkeer van waren 
(goederen en diensten). 
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De waarde van geld 
Om zijn functies te kunnen uitoefenen moet geld wel algemeen erkend zijn als 
abstracte waarde. Welke waarde overeen komt met een geldsom is nog wat anders. 
Die waarde wordt subjectief bepaald uit beoordeling van de objectieve 
omstandigheden. De verkoper van een fiets wil voor die fiets 500,- hebben, de koper 
wil er 400,- voor geven; duidelijk is dat de verkoper minder waarde aan het geld 
toekent dan de koper (of: dat de verkoper meer waarde aan de fiets toekent dan de 
koper). Dát geld abstracte waarde is wordt niet betwist, maar hoe groot die waarde is 
wel. 
Wanneer vervolgens een koop wordt gesloten voor 450,-, dan zal duidelijk zijn dat de 
verkoper meer waarde hecht aan dat bedrag dan aan de fiets, terwijl voor de koper 
het omgekeerde geldt. Door de ruil, door de circulatie alleen, neemt de waarde toe, 
van zowel fiets als geld. [Steiner, 1986, pp.12.1-2] 
Uiteraard gaat het hier om de absolute waarden. Omdat er voortdurend waren en 
geld worden geruild, en daardoor voortdurend zowel waren als geld in waarde 
toenemen, verandert er ten gevolge van deze waardestijgingen in de 
ruilverhoudingen niets. 

3.3.3 Drie soorten geld 
Naast de smeerfunctie voor het kapitaalverkeer en de boekhoudfunctie voor de 
wereldhandel, onderscheidt Steiner drie functies die samenhangen met de manier 
waarop geld van bezitter verandert. Dit onderscheid betreft koopgeld, leengeld en 
schenkgeld. [Steiner, 1986, pp.12.3-5] 

Koopgeld ontleent zijn waarde aan waren 
Ten eerste kan geld bemiddelen bij een ruil, waarbij waarden over en weer gaan. Je 
spreekt dan van koopgeld. Alles wat wordt gebruikt om bij ruil te bemiddelen is 
koopgeld. Wanneer iemand een overvloed aan erwten bezit en die gebruikt om aan 
andere waren te komen, dan zijn die erwten op dat moment geld. Het beste geld is 
dat geld, dat voor niets anders dan bemiddeling bij ruil wordt gebruikt. Je komt dan 
uit op onze munten, of op de schelpen en stenen in andere culturen. 
De basis voor de waarde van koopgeld ligt in de waarde van de waren. Essentieel 
hierbij is dat alle waren bedervelijk zijn, na korte of lange tijd hun waarde verliezen. 
Het geld echter bederft niet. Het blijft zijn getalswaarde houden. Wat wel gebeurt is 
dat het aan inflatie onderhevig raakt: de reële waarde vermindert. Om het geld zijn 
waarde te laten behouden moet de hoeveelheid geld steeds in evenwicht zijn met de 
waarde aan waren die in de economie circuleert. 
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Henny6 [1986, p.18] geeft een verhelderend voorbeeld van de inflatie die optreedt 
wanneer geld niet wordt vernietigd op het moment dat de waardebasis van dat geld 
wordt geconsumeerd. 
Tijdens de Franse Revolutie confisqueerde de staat landgoederen van de kerk. 
Vervolgens gaf zij assignaten uit, waardepapieren gedekt door deze landgoederen. 
Die assignaten werden gebruikt om kanonnen, uniformen en andere 
noodzakelijkheden mee te kopen. De assignaten kwamen dus op het niveau van de 
industrie in de economie terecht, maar vonden geleidelijk hun weg naar de boeren, 
die ze tenslotte konden inruilen voor land. Daarmee kwam ook de dekking van de 
assignaten te vervallen. Immers: de staat had als dekking deze landgoederen, maar 
op het moment dat ze die uitgaf aan de boeren werd de dekking als het ware 
geconsumeerd. Op dat moment hadden de assignaten vernietigd moeten worden. De 
staat zag echter dat de bevolking vertrouwen had in de waarde van de assignaten en 
gaf ze opnieuw uit, ditmaal zonder dat ze gedekt waren. Het gevolg was dat de 
waarde van de assignaten uitgehold werd: ze werden aan inflatie onderhevig. 
Wanneer geld in een economie circuleert zoals nu, zonder dat het veroudert, dan 
krijgt het te maken met inflatie. Wat in werkelijkheid gebeurt en wat ook zichtbaar 
gemaakt moet worden, dat is dat het geld verandert binnen het economische proces. 

Leengeld ontleent zijn waarde aan ondernemersgeest 
Ten tweede kan geld uitgeleend worden, aangewend worden voor een onderneming. 
Je spreekt dan van leengeld. Het is hetzelfde fysieke geld als koopgeld, maar het 
ontleent nu zijn waarde aan iets heel anders. Leengeld verkrijgt zijn waarde door het 
economisch vernuft van de ondernemer. Natuurlijk wordt het aangewend om dingen 
aan te schaffen (en in die zin is het koopgeld), maar de economische werking ervan is 
dat er productie wordt opgestart. Wanneer de ondernemer door aanwending van zijn 
geest het geleende geld productief gaat maken, dan is de werkelijke waarde daarvan 
niet afhankelijk van het getal dat op de biljetten staat, maar van de vraag of de 
ondernemer "(...) een genie is of dat hij een stommeling is." Een genie immers kan 
100,- veel productiever maken dan een stommeling (die de 100,- waarschijnlijk zal 
verliezen). 

Schenkgeld moet vernietigd worden 
Ten derde kan geld worden geschonken, dat wil zeggen worden uitgegeven aan 
opvoeding en onderwijs, aan stichtingen etc. Je spreekt dan van schenkgeld. Dit geld 
komt terecht bij zuivere consumenten, bij mensen die geen waren in de economie 

                                                   
6 Arnold Henny, geboren in Jakarta in 1906, studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden en 

M.O. Geschiedenis. Hij was docent geschiedenis en maatschappijkennis aan de Vrije School en het 
1ste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in den Haag en doceerde aan de Vrije Hogeschool in Driebergen. 
Daarnaast was hij hoofdredacteur van het sociaal pedagogisch maandblad 'Vrije Opvoedkunst'. 
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binnenbrengen. Zij krijgen waarde geschonken en consumeren die. Er is dan sprake 
van ontwaarding. 

3.4 De houding van de mens bij het geld 
Mees voegt hier nog enkele gezichtspunten aan toe. De houding die mensen bij de 
verschillende soorten geld hebben is niet hetzelfde. Bij koopgeld slapen we: wie een 
pak suiker koopt is zich zelden bewust van de zuigwerking die hij uitoefent op 
suikerproducenten, -distributeurs en -transporteurs, op papierindustrie, 
inktindustrie, machineproducenten, Research & Development etc. Het bewustzijn 
richt zich vrijwel uitsluitend op de eigen behoeftebevrediging. 
Bij leengeld wordt een al dan niet persoonlijke relatie aangegaan, gebaseerd op het 
vertrouwen dat het geld ook weer terugkomt. En in een associatieve samenleving is 
er ook interesse nodig, omdat toewijzing van kapitaal geschiedt op grond van sociale 
productie. 
Bij schenkgeld is het juist nodig dat de schenker zijn eigen belang terughoudt. 
Schenken is het definitief afstaan van waarde, de ander de mogelijkheid geven zich in 
vrijheid te ontplooien. Wanneer aan een schenking voorwaarden zijn gekoppeld, dan 
is het geen schenking, maar een poging de ander te manipuleren. Om tot een zo 
zuiver mogelijk schenken te komen kan een bemiddelaar uitkomst bieden: een 
stichting bijvoorbeeld, waaraan mensen kunnen schenken, en die vervolgens (zonder 
eigenbelangen) het geld schenkt aan wie daarvoor in aanmerking komt. 
Zo ziet Mees drie samenhangen tussen geld en de samenleving: koopgeld hangt 
samen met het verwerven van waren en zou je egoïstisch kunnen noemen. Leengeld 
hangt samen met interesses van mensen in het productieproces en met vertrouwen 
daarin en zou je sociaal kunnen noemen. Schenkgeld hangt samen met de creativiteit 
van de ontvanger en zou je altruïstisch kunnen noemen. 

De drie geldsoorten zijn te onderscheiden, maar niet te scheiden. Ze lopen 
voortdurend in elkaar over. Het economische proces begint met koopgeld, dat tegen 
de warenstroom in stroomt. Een deel van dit koopgeld wordt gespaard en wanneer 
het dan wordt uitgeleend (al dan niet door bemiddeling door een bank) ontstaat het 
leengeld. Dit leengeld is een administratief geld: in de boeken van de bank staat dat 
de spaarder een tegoed heeft bij de bank en dat de lener een schuld heeft. Wat de 
lener werkelijk in handen krijgt is koopgeld. Door te sparen wordt koopgeld aan de 
economie onttrokken. Wanneer het gespaarde geld wordt uitgeleend, komt dat 
koopgeld terug in de economie, maar is er tegelijk leengeld ontstaan. Wanneer de 
schuld aan de bank wordt afgelost verdwijnt het leengeld en wordt weer koopgeld 
aan de economie onttrokken. Tenslotte komt dat koopgeld weer terug wanneer de 
spaarder zijn saldo opneemt. In dit proces is een toegevoegde waarde ontstaan: 
interest (voor de spaarder) en winst (voor de lener/ondernemer). 
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Het uitlenen van geld draagt altijd het risico in zich dat de schuld niet (geheel) kan 
worden terugbetaald, dat de onderneming verliesgevend is. Leengeld bestaat daarom 
deels uit potentieel schenkgeld, ook al gaat het in dat geval om een gedwongen 
schenking. Wanneer de onderneming winstgevend is, is het tegenovergestelde het 
geval. De onderneming levert meer op dan nodig is voor zijn voortbestaan en de 
winst kan in principe geschonken worden. Uit de onderneming kan dus op twee 
manieren schenkgeld voortkomen: door verliesgevend te zijn, waardoor de spaarder 
gedwongen wordt een schenking te doen, of door winstgevend te zijn, waardoor de 
ondernemer de mogelijkheid krijgt een schenking te doen. In de praktijk wordt dit 
risico gedragen door het eigen vermogen van de ondernemer of door risicodragend 
vermogen van investeerders. [Mees, 1986, pp.11-19 en 42-49] 

3.5 Geld moet getemd worden 
In het laatste derde deel van de negentiende eeuw komt het moderne bankwezen op, 
als antwoord op de vraag van het kapitalisme. Het geld wordt daarmee uit de 
persoonlijke sfeer getrokken: degene die zijn kapitaal uitleent heeft geen persoonlijk 
contact meer met degene die het leent voor zijn onderneming. De bewegingen van 
het geld hebben zich in belangrijke mate aan het bewustzijn van de mensen 
onttrokken en het geld is een eigen leven gaan leiden. [Steiner, 1986, pp.9.8-9] 
Steiner drukt zich zo uit dat je geld, net als werkdieren, moet temmen. Wanneer we 
een passieve houding aannemen ten opzichte van het geld, dan wordt leengeld 
aangewend om te kopen, koopgeld wordt geschonken etc. Daardoor treden 
wanverhoudingen in het economische proces op, die alleen nog kunnen worden 
gecorrigeerd door te importeren of te exporteren. Wanneer leengeld (bedoeld om 
productief te maken) wordt gebruikt als koopgeld (bedoeld om waren mee te kopen), 
dan kan het voorkomen dat er een grote vraag ontstaat naar bijvoorbeeld fraaie 
bloemenvazen. De mensen denken genoeg geld te hebben om ze te kopen, maar er is 
geen geld om te investeren in vazenfabrieken en zo te voldoen aan de vraag. Door 
dan vazen te importeren kan aan de vraag worden voldaan en denkt iedereen dat 
alles in orde is. 
Maar in wezen is er sprake van een misallocatie. Geld dat bedoeld is om te 
investeren, vergroot de koopkracht en induceert een onterecht grote vraag naar 
vazen. In de wereldeconomie is geen mogelijkheid voor import. Wanneer dan 
leengeld als koopgeld wordt aangewend ontstaat een te grote vraag naar vazen. Er is 
geen geld om de productie te vergroten (dat zit immers als koopgeld bij de mensen) 
en er zal óf genoegen moeten worden genomen met gebrek (te weinig aanbod voor de 
vraag), óf de prijzen die ontstaan tussen handelaar en consument stijgen. In dat 
laatste geval is er sprake van inflatie, welke het levensonderhoud duurder maakt, 
noopt tot verhoging van de prijzen die de arbeider de ondernemer berekent etc. 
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In een wereldeconomie is het noodzakelijk actief de geldstromen te sturen, een 
duidelijk onderscheid aan te brengen tussen koop-, leen- en schenkgeld, omdat dan 
de allocatie zo goed mogelijk verloopt. De correcties die in een open economie 
mogelijk zijn door im- en export, zijn niet meer mogelijk in een gesloten of 
wereldeconomie. 
De manier om het geld te temmen is het te dateren. Idealiter zou het geld net zo snel 
moeten slijten als de waren die er aan ten grondslag liggen. Dat schreeuwt echter om 
bureaucratische rompslomp. Steiner geeft aan dat het geld daarom behalve een 
nominale waarde ook een vervaldatum moet dragen, die door de economische 
autoriteiten wordt vastgesteld. Die vervaldatum zou in eerste instantie een 
benadering moeten zijn van de gemiddelde levensduur van waren. Op den duur kan 
die steeds nauwkeuriger worden vastgesteld. 
Voor zijn functie van koopgeld maakt het niet uit of een biljet jong of oud is, voor zijn 
functie van leengeld (kapitaal) wel. Wie voor lange tijd geld wil lenen, heeft jong geld 
nodig, wie voor korte tijd geld wil lenen heeft aan oud geld genoeg. 
Op deze wijze komt vermogen te vervallen wanneer ook de materiële basis van dat 
vermogen vervalt. Kort vóór het vervallen ten slotte, kan vermogen nog worden 
geschonken aan een persoon of institutie die het aanwendt in het gebied van het 
geestesleven. Dáár 'sterft' het geld. Het komt terug bij de economische autoriteit, die 
er ook zorg voor draagt dat steeds weer nieuw, jong geld in het economisch proces 
terecht komt aan de oorsprong van dat proces: de bewerking van de natuur. [Steiner, 
1986, pp.12.6-9 en pp.V13.1-2] 
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4 Gangbare theorieën 

4.1 Kapitaal 

4.1.1 Het wezen van het kapitaal 
Kapitaal wordt in het algemeen [Dietz et al.,1988 en Heijman et al., 1988] beschouwd als één 
van de productiefactoren. Eenstemmigheid daarover is er niet: enerzijds wordt 
kapitaal als een afgeleide productiefactor gezien, die geproduceerd moet worden, in 
tegenstelling tot de primaire productiefactoren arbeid en grond [Dietz et al., 1988, p.405], 
anderzijds worden natuur en kapitaal tezamen wel als 'kapitaal' aangeduid [idem, p.213]. 
De eerste visie komt overeen met die van Steiner, die ook kapitaal als afgeleide ziet, 
zij het niet van twee, maar van drie productiefactoren (natuur, arbeid en geest). De 
tweede visie verheft kapitaal tot norm, deelt natuur daarbij in. Dit gaat lijnrecht 
tegen Steiners idee in, dat kapitaal eigenlijk een transformatie is van natuur, maar 
dat natuur voorop staat. 

4.1.2 Twee fasen in het kapitaal 
Steiner maakt onderscheid tussen twee fasen waarin het kapitaal verkeert. De eerste 
is die van het kapitaal dat opgeslagen arbeid is, de tweede is die van het abstracte 
kapitaal. De eerste fase komt overeen met de kapitaalzijde van een balans, de tweede 
met de vermogenszijde. 

4.1.3 Handels-, leen- en industriekapitaal 
Het onderscheid in handels-, leen- en industriekapitaal is ook terug te vinden in de 
balans. Het handelskapitaal vindt in de balans zijn uitdrukking in de liquide 
middelen en de korte termijn debiteuren (leveranciers- en afnemerskredieten). Het 
leenkapitaal zit in de middellange en lange leningen, het vreemd vermogen, en ook in 
het eigen vermogen, dat beschouwd kan worden als een lening aan jezelf. Het 
industriekapitaal tenslotte bestaat uit de vastgelegde middelen: onroerend goed, 
machines, inventaris etc. De voorraden zou je in het geval van een producent ook tot 
dit industriekapitaal kunnen rekenen, in het geval van een handelaar horen ze meer 
thuis bij het handelskapitaal. 

4.1.4 Overdracht van kapitaal 
Steiner stelt nadrukkelijk dat kapitaal een sociaal verworven bezit is en dat het 
daarom ook sociaal moet worden ingezet en niet tot in het oneindige in particulier 
bezit moet blijven. Onder bepaalde omstandigheden vervalt het aan het geestelijk 
leven, dat het sociaal productief moet inzetten en ten slotte wordt het door datzelfde 
geestelijk leven geconsumeerd. Zo wordt op bewuste wijze zowel aan het individu dat 
verantwoordelijk is voor het ontstaan van het kapitaal, als aan de gemeenschap die 
het mogelijk maakt kapitaal te vormen, recht gedaan. 
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In de gangbare theorie wordt dit proces aan de markt overgelaten en is het privébezit 
onaantastbaar. Zolang iemand economisch te werk gaat behoudt hij zijn kapitaal, bij 
overlijden gaat het over op erfgenamen die het ook weer kunnen inzetten zoals hen 
goeddunkt. Er is geen enkele bescherming tegen egoïstisch gebruik van kapitaal dan 
de markt. Zolang inzet winstgevend, of in elk geval kostendekkend is, kan het 
kapitaal egoïstisch, sociaal of altruïstisch worden ingezet. Het nastreven van het 
eigenbelang is de norm, het nastreven van sociale belangen kan daartoe een 
voorwaarde zijn. 

4.1.5 Winstverdeling 
Steiner meent dat een deel van de winst zou moeten toevallen aan de oorspronkelijke 
kapitaalbezitter en een deel aan de ondernemer en de rest zou moeten worden 
geïnvesteerd in productie (de winst gaat dan over in kapitaal) of worden geschonken 
aan het geestesleven, waar de winst wordt geconsumeerd. Hieraan ligt ten grondslag 
het idee dat kapitaal uiteindelijk altijd moet worden geconsumeerd, wil de economie 
zich harmonisch blijven ontwikkelen. 
Winst heeft in de gangbare economische literatuur verschillende betekenissen. In elk 
geval gaat het om een restinkomen, dat overblijft na aftrek van de factorprijzen. Maar 
soms wordt winst beschouwd als de beloning voor kapitaal (na aftrek van 
arbeidsloon en grondrente), soms als beloning voor grond (na aftrek van arbeidsloon 
en interest over kapitaal), soms als resultaat van uitbuiting (Marx' meerwaarde 
theorie), soms als vrij te verdelen restinkomen (na aftrek van arbeidsloon, 
grondrente en interest over kapitaal). In alle gevallen komt de winst bij een of meer 
van de factorbezitters terecht: de arbeider, de kapitalist of de grondbezitter. 

4.1.6 De rentevoet 
Steiner meent dat er twee rentevoeten moeten zijn: een lage voor persoonlijk krediet, 
een hoge voor hypothecair krediet op grond. Over hypothecair krediet op overig 
onroerend goed laat hij zich niet uit. De rentevoet zou bij wet moeten zijn geregeld 
en onafhankelijk moeten zijn van de looptijd. 
Volgens de gangbare theorie wordt de hoogte van de rentevoet bepaald door de 
markt en hangt hij samen met de looptijd van de lening, het risico dat aan de lening 
is verbonden en de overdraagbaarheid. Dat betekent dat langlopende leningen een 
hogere rentevoet hebben, evenals leningen zonder onderpand en leningen die niet of 
moeilijk overdraagbaar zijn. Dit voldoet niet aan de eisen die Steiner stelt aan de 
rentevoet. 
In praktijk betekent het dat hypothecair krediet, dankzij zijn onderpand, goedkoper 
is dan persoonlijk krediet. Dit maakt de productie van waren duur en het maakt dat 
kapitaal zich in grote hoeveelheden op grond fixeert. Ook dat de rentevoet 
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afhankelijk is van de looptijd en door de markt wordt bepaald is in tegenspraak met 
wat Steiner economisch noemt. 
Overigens is niet alleen de eigen wetgeving bepalend voor de manier waarop de 
rentevoet wordt bepaald, ook de ontwikkelingen in het buitenland spelen een grote 
rol. Rentestijging of -daling in het buitenland kan grote kapitaalstromen oproepen, 
die niets te maken hebben met de productiviteit van de ondernemers in de betrokken 
landen, maar alles met de rentevergoeding die de kapitaaleigenaren krijgen. Het 
eigenbelang speelt hierin de hoofdrol, niet het sociale belang. 

4.1.7 Grondrente 
Steiner noemt het fixeren van kapitaal in grond als een zeer storende invloed in de 
economie. En het afdwingen van grondrente voor het gebruik van grond is geen 
economisch principe, maar het uitbuiten van een rechtspositie. 
In de gangbare theorie wordt grondrente gezien als een beloning voor de 
productiefactor grond. Er wordt dus van uitgegaan dat grond een beloning verdient, 
iets waar Steiner het niet mee eens is. Die immers zegt dat er alleen sprake kan zijn 
van economische ruil en betaling bij de overdracht van economische waarden en 
grond heeft niet zo'n waarde, evenmin als het beschikkingsrecht over grond. 
Wanneer de gangbare theorie spreekt over grondrente in de zin van pachtprijs, dan 
heeft ze het over Steiners grondrente. Wanneer ze spreekt over grondrente in de zin 
van restinkomen na aftrek van de beloning voor arbeid en kapitaal, dan gaat hij nog 
verder: niet alleen een afgesproken bedrag wordt nu op de grond gefixeerd, maar de 
totale winst. Al het nieuw gevormde kapitaal wordt direct op de grond gefixeerd. 

4.2 Geld 

4.2.1 De functies van geld 
De gangbare literatuur onderscheidt drie functies van het geld: een ruilfunctie, een 
rekenfunctie en een oppotfunctie. De ruilfunctie is hetzelfde als wat ik eerder de 
smeerfunctie noemde. De rekenfunctie kwam eerder ter sprake als 'geld als 
waardemeter', maar ook als de boekhoudfunctie van het geld. 
De oppotfunctie van geld werkt Steiner niet uit, terwijl die toch een grote rol kan 
spelen. In zijn visie is oppotten een verschijnsel dat anti-economisch werkt en 
voorkomen moet worden. Daartoe komt hij met wettelijke voorzieningen, die het 
oppotten moeten tegengaan, en met verouderend geld, dat oppotten afstraft met 
verlies van het geld, door slijtage. 
Wanneer Steiner over koopgeld spreekt heeft hij hetzelfde voor ogen als wat 
gewoonlijk primaire liquiditeiten (chartaal en giraal geld) wordt genoemd: 
bankbiljetten en/of tegoeden bij financiële instellingen waarmee betaald kan worden. 
De begrippen leen- en schenkgeld zijn als zodanig in het leerboek niet terug te 
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vinden, maar wanneer dat laatste het geldscheppingsproces beschrijft kan je 
ontdekken waar het leengeld zich bevindt. 

4.2.2 Geldschepping en -vernietiging 
Koopgeld dient volgens Steiner geschapen te worden door een autonome 
economische autoriteit. De Nederlandsche Bank verzorgt deze vorm van 
geldschepping, maar ook de Algemene Banken. De Nederlandsche Bank heeft daarbij 
een controlerende en regulerende taak en is te beschouwen als de door Steiner 
bedoelde economische autoriteit. Steiner stelt dat dit koopgeld dán geschapen moet 
worden wanneer arbeid aan de natuur tot waardevorming leidt en dat is precies waar 
het in ons bestel anders gaat. Geldschepping door wederzijdse schuldaanvaarding, 
kredietverlening, is namelijk de belangrijkste vorm van geldschepping die wij 
hanteren. 
Bij wederzijdse schuldaanvaarding wordt een krediet verstrekt, zonder dat daarvoor 
is gespaard. Weliswaar moet de bank een dekking hebben voor dit krediet, maar die 
hoeft slechts zo groot te zijn, dat kan worden voldaan aan de vraag naar chartaal 
geld. De debiteur krijgt met het krediet de beschikking over koopgeld, maar de 
spaarder houdt eveneens de beschikking over zijn koopgeld. Wat gebeurt, is dat er 
koopgeld in omloop wordt gebracht op basis van in de toekomst te vormen waarde. 
In Faust II leert Mefistofeles7 deze truc aan de keizer, die met een lege schatkist is 
behept: 

"Zu wissen sei es jedem, der's begehrt 
Der Zettel hier ist tausend Kronen wert 
Ihm liegt gesichert als gewisses Pfand 
Unzahl vergrab'nen Guts im Kaiserland." 

Leengeld (een tijdelijke overdracht van koopgeld) zou op zijn plaats zijn, maar in 
plaats daarvan wordt extra koopgeld geschapen, zonder dat daarvoor waardevorming 
heeft plaatsgehad. 
De secundaire financiële instellingen (spaar- en hypotheekbanken, pensioenfondsen 
etc.) zijn de instellingen die werken met leengeld in de zin die Steiner bedoelt: zij 
trekken spaargelden aan en verstrekken leningen, waarbij de leningen nooit groter 
mogen zijn dan de spaartegoeden. Koopgeld wordt dus tijdelijk overgedragen. 
Het begrip schenkgeld komt niet terug in het leerboek. Schenken wordt niet als 
economische noodzaak, of zelfs maar als speciale functie gezien. 

                                                   
7 Mefistofeles laat de keizer waardepapieren uitgeven die gedekt worden door grote rijkdommen. 

Helaas, deze rijkdommen liggen nog op onbepaalde plaats begraven in de bodem... 
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Onder geldvernietiging wordt in het leerboek verstaan het onttrekken van geld aan 
de maatschappelijke geldhoeveelheid in enge zin, M18. Dat kan gebeuren door 
chartaal geld letterlijk te vernietigen, maar ook door het uit de roulatie te halen: het 
te storten in de kassen van de Nederlandsche Bank, de Algemene Banken of de staat. 
Ook het verkleinen van girale tegoeden wordt beschouwd als geldvernietiging. 
Steiner verstaat onder geldvernietiging slechts het definitief ontwaarden van chartaal 
en/of giraal geld door de economische autoriteit. Geld in de kassen van de banken en 
de staat is wel tijdelijk aan de economie onttrokken, maar het is niet vernietigd 
zolang het weer in omloop kan worden gebracht. 

 

                                                   
8 Dit betreft het chartale en girale geld dat in handen is van het publiek en het geld in de kassen van 

de niet-geldscheppende banken. Het chartale geld in de kassen van de geldscheppende banken en 
giro-instellingen en in de kas van de staat tellen niet mee. 
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5 Keynes' voorstel voor Bretton Woods 

5.1 Bretton Woods 
In juli 1944 wordt in de VS de Conferentie van Bretton Woods gehouden. Het doel is 
een plan op te stellen om het internationale betalingsverkeer na afloop van de 
Tweede Wereldoorlog te herstructureren, op zo'n wijze dat de internationale 
arbeidsverdeling zoveel mogelijk wordt bevorderd. Er doen 44 landen mee; de 
Verenigde Staten en Groot-Brittanië spelen een hoofdrol. Tijdens de conferentie 
staan twee plannen centraal: het Amerikaanse planWhite en het Britse planKeynes. 
Men prefereert het planWhite en het planKeynes wordt ter zijde geschoven. Bretton 
Woods resulteert uiteindelijk in de oprichting van het Internationale Monetaire 
Fonds en de Wereldbank. [Korteweg, 1971, pp.338-342] 
 
In het kader van deze scriptie is het interessant het plan-Keynes nader te bekijken, 
omdat daarin iets is terug te vinden van Steiners idee van de associatie-economie. 

5.2 Het plan-Keynes 
In zijn voorstel [Keynes, 1943] noemt Keynes een aantal eisen die aan het nieuwe 
internationale betalingsverkeer gesteld moeten worden: 
 Er is een nieuw valutastelsel nodig dat algemeen erkend is en dat wordt gebruikt 

bij internationale handel. Dit stelsel wordt gebruikt door de Centrale Banken (of 
Ministeries van Financiën), terwijl alle andere banken en private ondernemingen 
doorgaan op de oude voet, met hun eigen valuta. 

 Wisselkoersen dienen vastgesteld te zijn, zodat er niet gemanipuleerd kan worden 
met de- en revaluaties. 

 Er is een quantum van de internationale valuta nodig, dat niet wordt bepaald door 
onvoorspelbare invloeden als de technische vooruitgang in de goudindustrie, of 
door de goudpolitiek van landen, maar slechts door de actuele behoefte van de 
wereldhandel. Dat quantum moet ook kunnen worden ingezet om deflatie of 
inflatie te beheersen. 

 Er moet een stabilisatiemechanisme in zitten dat elk land er toe beweegt zijn 
handelsbalans min of meer in balans te brengen en te houden. 

 Er is een plan nodig om na de oorlog alle landen van een basiskapitaal te voorzien, 
waarmee ze hun economieën weer kunnen opbouwen. 

 Overschotten op de handelsbalans, die niet worden gebruikt door het betreffende 
land, moeten kunnen worden aangewend om elders de economie te laten lopen, 
overigens zonder het eigendomsrecht of het recht het tegoed op te nemen aan te 
tasten. 
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5.2.1 Keynes' voorstel 
Uitgaand van deze eisen komt Keynes met het voorstel tot oprichting van een 
International Clearing Union (ICU). Deze ICU zou een internationale valuta moeten 
beheren, die Keynes de bancor noemt. De waarde van de bancor is gerelateerd aan 
een hoeveelheid goud en de valuta van elk land heeft een vaste wisselkoers met de 
bancor. Onder voorwaarden is het mogelijk de wisselkoersen aan te passen, maar dat 
kan een land nooit op eigen gelegenheid doen. 
Alle deelnemende landen hebben een tegoed (in het geval van een overschot op de 
betalingsbalans) of een schuld (bij een tekort) bij de ICU. Deze tegoeden en schulden 
worden uitgedrukt in bancor. De tegoeden zijn niet opvraagbaar, wel overdraagbaar. 
Waar het Keynes nu om gaat, is dat de landen niet langer een 
schuld/tegoedverhouding hebben ten opzichte van een handelspartner, maar ten 
opzichte van de ICU. Zo ontstaat er een systeem van wederzijdse schuldaanvaarding. 
De ICU bekleedt op deze wijze de functie die in de nationale economieën wordt 
bekleed door de banken. 
Er zijn grenzen aan de tegoeden en schulden die landen mogen opbouwen. Elk land 
krijgt een (periodiek bij te stellen) quotum toegewezen, dat niet mag worden 
overschreden zonder maatregelen te moeten nemen om weer onder het plafond te 
komen. Bovendien stelt Keynes voor om op zowel tegoeden als schulden bij de ICU 
een progressief tarief te heffen. Dit stimuleert de landen om hun handel zoveel 
mogelijk in balans te houden. Niet alleen de landen met een tekort worden bewogen 
een oplossing te vinden voor hun situatie, maar ook de landen met een overschot. 
Hier voegt Keynes nog een interessant idee aan toe. Hij oppert de mogelijkheid dat 
landen hun tegoeden bij de ICU (onder voorwaarden) uitlenen aan landen met 
schulden. Dit maakt dat overschotlanden niet gedwongen worden tot import over te 
gaan van producten die ze eigenlijk niet willen hebben, maar hun tegoeden kunnen 
uitlenen. Het kapitaal dat door de tegoeden wordt gerepresenteerd kan dan weer 
productief worden aangewend, in plaats van dat het geconsumeerd wordt of 
geparkeerd staat. Een dergelijk uitlenen wordt gestimuleerd, doordat het betekent 
dat de tegoeden en schulden van de betrokken landen kleiner worden en er een lager 
tarief over hoeft te worden betaald. 

5.2.2 Optimaliseren van de handel 
Keynes' voorstel komt neer op het creëren van een internationale valuta en een 
internationale bank, waarbij landen tegoeden of schulden kunnen hebben. In hun 
handelsbetrekkingen hoeven de landen niet langer in balans te zijn met elk 
afzonderlijk land, maar nog slechts met één partner: de ICU. 
Om landen te stimuleren ook inderdaad in balans te komen wordt er een progressief 
tarief geheven op zowel tegoeden als schulden. Overschotlanden die geen behoefte 
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hebben aan meer import en tekortlanden die geen kans zien meer te exporteren, 
kunnen elkaar te hulp komen door van en aan elkaar te lenen. 
Het uitlenen van een overschot, waarmee de ander de mogelijkheid krijgt 
bijvoorbeeld technologie of kapitaalgoederen te importeren, betekent voor het 
uitlenende land niet dat de eigen mogelijkheden worden beperkt. Het betreft 
uiteindelijk slechts een tijdelijke overdracht van de mogelijkheid te importeren, een 
mogelijkheid die het land zelf onbenut laat. De binnenlandse geldhoeveelheid en 
koopkracht worden er niet door veranderd. Het lenende land oefent bovendien vraag 
uit, welke ook de economie van het uitlenende land kan stimuleren. 

5.3 De link met Steiners theorie 
Waar ligt nu de link met Steiners associatie-economie? Steiner spreekt van 
economische eenheden, de associaties, die min of meer autonoom zijn, maar wel 
verbindingen aangaan met andere associaties en handel met elkaar drijven. De 
betrekkingen tussen de verschillende landen zijn te beschouwen als die van 
associaties: er wordt handel gedreven en elk land heeft zijn eigen economische 
bestuur. Dat wil overigens niet zeggen dat de economische inrichting van elk land 
afzonderlijk voldoet aan de associatie-idee. 
Maar wat vooral interessant is, is hoe Keynes met kapitaal en geld omgaat. De 
tegoeden bij de ICU zijn feitelijk ophopingen van kapitaal, terwijl de schulden 
aangeven dat het betreffende land een tekort aan kapitaal heeft. De allocatie van het 
kapitaal is dus uit balans. Keynes wil met zijn quota en tarieven bewerkstelligen dat 
het kapitaal beter gealloceerd wordt, dat landen het niet onbenut vasthouden, maar 
een zinvolle bestemming ervoor zoeken. Hij stelt een 'wettelijke' maatregel voor, die 
landen praktisch dwingt kapitaal ter beschikking te stellen van de wereldeconomie, 
wanneer ze er zelf niets mee doen. Dit is geheel in overeenstemming met wat Steiner 
zegt over het beheer en gebruik van kapitaal. 
Een ander aspect is het tarief op tegoeden en schulden. Wie zijn tegoed niet gebruikt 
(dat wil zeggen: het bijbehorende geld niet in omloop brengt) ziet het uiteindelijk 
verminderen. Dit lijkt sterk op het verouderen van geld, zoals Steiner dat bedoelt. 
Wanneer geld in omloop is, als koopgeld wordt benut, behoudt het zijn waarde: er 
wordt geen tarief opgelegd en het betreffende land wordt niet armer. Maar wie zijn 
geld niet benut en het als tegoed bij de ICU laat staan wordt geconfronteerd met het 
tarief, welk bewerkstelligt dat de totale kapitaalmassa van het land langzaam maar 
zeker afneemt: het geld slijt in de loop van de tijd, omdat het niet wordt 
gerevitaliseerd door het economische proces. 
Bij de schuldenaar is iets dergelijks aan de hand. Kan je van de tegoedhouder zeggen 
dat hij zijn geld niet in de economie stopt, maar in de aarde begraven heeft, waar het 
langzaam sterft, zo kan je van de schuldenaar zeggen dat hij zijn geld niet in de 
economie stopt, maar het in de hemel laat zitten. Ook daar sterft het geld langzaam. 
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De tegoedhouder heeft gerealiseerd geld, werkelijk voortgebracht geld en weigert het 
te benutten. De schuldenaar heeft potentieel geld, heeft als het ware de belofte 
gedaan geld te genereren door te exporteren, maar realiseert dat niet in de 
werkelijkheid. Hij komt zijn belofte niet na en zijn potentiële geld krijgt niet de 
gelegenheid te revitaliseren in het economische proces en slijt. Het potentiële geld 
slijt en het wordt steeds moeilijker om het te realiseren. Dit wordt vorm gegeven in 
het tarief op schulden: hoe langer de schuld blijft staan, hoe meer van zijn 
kapitaalmassa het land moet afstaan om het tarief te betalen. De schuldenaar wacht 
te lang met het voldoen van de schuld en in die tijd verslijt zijn geld. Hij revitaliseert 
het niet. 

Keynes heeft dus raakvlakken met Steiner: de economische associatie komt bij hem 
terug, er zijn waarborgen die er voor zorgen dat kapitaal benut wordt op dusdanige 
wijze dat het de collectieve welvaart ten goede komt, en er is een voorziening die 
maakt dat geld slijt. 
Steiner en Keynes hebben elkaar nooit ontmoet. Of zij van elkaars werk op de hoogte 
waren weet ik niet. Maar elk op hun eigen wijze komen ze tot gelijksoortige ideeën 
over wat de mens nodig heeft in het economische leven. 
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6 De Triodosbank 

6.1 Wat is Triodos? 
Triodos is een groep van vijf financiële instellingen: 
 Stichting Triodos, welke bemiddelt bij schenkingen en leningen. 
 Triodos Borgstellingsfonds, welke aanvullende zekerheden kan verstrekken 

bij het aangaan van leningen. 
 Triodosbank NV, een door de Nederlandsche Bank NV erkende algemene bank, 

die alle bankactiviteiten mag uitoefenen. 
 Triodos Assurantiën BV, die zich met alle soorten verzekeringen bezighoudt. 
 Triodos Deelnemingen BV, die zich bezighoudt met het verstrekken van 

risicodragende participaties, met adviesverlening en directievoering. 
[Toekomst, 1992] 

6.1.1 De ontstaansgeschiedenis van Triodos 
Aan het eind van de jaren zestig ontstaat er bij een aantal maatschappij-
vernieuwende groepen (de meeste van antroposofische signatuur) behoefte aan 
advies en begeleiding op bedrijfseconomisch vlak. In 1968 besluit een aantal mensen 
hiervoor een werkgroep te vormen, met antroposofie als oriëntatie. 
In 1971 leidt dat tot de oprichting van de Stichting Triodos, een stichting die moet 
gaan bemiddelen bij leningen en schenkingen. Eén van de activiteiten die de 
Stichting ontplooit is het organiseren van een 'spaar-pool': spaargelden worden 
gebundeld en als één spaartegoed ondergebracht bij een bank, wat rentevoordeel 
oplevert. De spaarders schenken een deel van de rente aan initiatieven die bij de 
Stichting worden aangemeld. Het gezamenlijke tegoed stijgt tot boven de fl.20 
miljoen. 
In 1973 wordt het Triodos Borgstellingsfonds opgericht. Dit verstrekt borgstellingen 
voor ondernemingen die bij een bank aankloppen voor een lening. Het succes is 
gematigd: de banken blijven onwennig staan tegenover de 'alternatieven'. Eind 1989 
heeft het Borgstellingsfonds 206 borgstellingen afgegeven voor in totaal fl.2,7 
miljoen. 
Het Borgstellingsfonds is op het moment van schrijven nog een zelfstandige 
Coöperatieve Vereniging, maar zal in de loop van 1993 worden omgezet in een BV die 
wordt ondergebracht bij de Stichting Triodos. Het Borgstellingsfonds zal dan 
eenzelfde positie innemen als Triodos Assurantiën en Triodos Deelnemingen (Fig.1). 
Er komt steeds meer vraag naar bankactiviteiten, welke de Stichting en het 
Borgstellingsfonds niet kunnen verzorgen en meer en meer mensen willen hun geld 
'verantwoord' sparen. In 1980, na enkele jaren van voorbereiding, wordt de 
Triodosbank NV opgericht, die daarvoor moet gaan zorgen. De bank wordt door de 
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Nederlandsche Bank als algemene bank erkend en mag derhalve alle bankactiviteiten 
uitoefenen. 
In 1986 wordt vervolgens Triodos Assurantiën BV opgericht, welke zich bezighoudt 
met alle vormen van verzekering en met hypotheekbemiddeling. Een deel van de 
premies wordt in een speciaal beleggingsfonds (het Meerwaarde Beleggingsfonds) 
gestort, dat Triodos samen met Delta Lloyd heeft gecreëerd. Triodos nam het 
initiatief voor dit fonds en houdt er toezicht op, Delta Lloyd doet de beleggingen. 
Het laatste lid van de Triodosgroep is Triodos Deelnemingen BV, opgericht in 1988, 
om risicodragende participaties te verstrekken, advies te verlenen en directie te 
voeren. 

Fig.1 Relaties binnen de Triodosgroep 
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De Stichting Triodos is enige aandeelhouder van zowel Triodos Assurantiën BV als 
Triodos Deelnemingen BV. Het Triodos Borgstellingsfonds BV heeft thans ca. 600 
participerende leden, maar in de loop van 1993 (wanneer de rechtsvorm van het 
Fonds wordt veranderd) wordt de Stichting Triodos enige aandeelhouder. De 
aandelen van de Triodosbank NV zijn ondergebracht bij de Stichting 
Administratiekantoor Aandelen Triodosbank. Daarmee heeft dit kantoor het 
stemrecht. Certificaten van aandelen (zonder stemrecht) zijn uitgegeven aan ca. 
2300 aandeelhouders. [Toekomst, 1992] 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik mijn aandacht richten op de Triodosbank NV, 
omdat deze van alle leden van de Triodosgroep het meest veelzijdig met kapitaal en 
geld omgaat. 

6.1.2 Ontwikkeling van de Triodosbank 
Als de Triodosbank in 1980 wordt opgericht is het wettelijk vereiste eigen vermogen 
fl.500.000. De Triodosbank voldoet met fl.1,2 miljoen ruimschoots aan die eis. Anno 
1990 is de wettelijke eis inmiddels fl.5 miljoen, waaraan de bank met ca. fl.6 miljoen 
opnieuw voldoet. Het aantal certificaathouders is dan opgelopen van 577 tot 2430. 
[Toekomst, 1992] 
Per 1 januari 1993 is volgens een EG-richtlijn een eigen vermogen van 5 miljoen ECU 
nodig (ca. fl.11 miljoen). Door een emissie van aandelen heeft de bank in 1992 haar 
eigen vermogen vergroot van ca. fl.7 miljoen tot meer dan fl.13 miljoen. Hiermee 
voldoet de bank aan de nieuwe eisen en heeft tegelijk haar mogelijkheden tot 
kredietverlening uitgebreid. Een derde belangrijk winstpunt van dit grote eigen 
vermogen is dat nu het openen van filialen in België en Engeland binnen bereik 
komt. Er wordt naar gestreefd binnen afzienbare tijd een eigen vermogen van fl.25 
miljoen te hebben opgebouwd. [T. Steiner, 1992] 
In de periode 1981-'92 zijn de ingelegde gelden toegenomen (met slechts een lichte 
teruggang in '85/'86) van bijna fl.10 miljoen tot fl.113 miljoen. Het aantal rekeningen 
nam toe van bijna 1300 tot meer dan 7800. Met name sinds 1988 is er sprake van 
een snelle groei. De bank presenteert zich aan een breder publiek en trekt daarmee 
nieuwe spaarders aan. Ook de ramp bij Tsjernobyl zou het aantal spaarders hebben 
doen toenemen: mensen worden zich plotseling scherper bewust van wat er met hun 
spaargeld gebeurt. 
In de zelfde periode neemt de kredietverlening toe van ca. fl.2,4 miljoen tot fl.85 
miljoen. Het aantal projecten vertienvoudigt tot 1098. 
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Tabel 1 Enkele kerncijfers van de Triodosbank NV 
(bedragen x 1000 in guldens) 

 '81 '84 '87 '90 '92 

Eigen vermogen 
aantal certificaathouders 

1.603 
577 

2.939 
1.327 

5.186 
2.231 

6.933 
2.430 

13.273 
2.923 

Ingelegde gelden 
aantal rekeningen 

9.583 
1.289 

34.011 
3.270 

37.174 
3.704 

76.963 
5.944 

113.097 
7.823 

Kredietverlening 
aantal projecten  

2.386 
101 

10.910 
321 

29.042 
559 

64.532 
887 

85.110 
1.098 

Balanstotaal 12.595 38.734 45.412 91.116 136.611 
[Jaarstukken, 1993] 

6.2 Triodosbank, antroposofie en sociale driegeleding 
De Triodosbank vindt haar oorsprong in antroposofische kring. In de begintijd was 
de aandacht van Triodos daar ook op gericht. Vandaag de dag echter probeert 
Triodos een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Dat betekent dat zij zichzelf 
uitdrukkelijk niet als "antroposofisch" presenteert, hoewel zij wel nog steeds vanuit 
de antroposofie werkt. In de pers wordt nog vaak over "de antroposofische 
Triodosbank" gesproken. 
De spaarders zijn deels afkomstig uit antroposofische kring, maar voor een 
belangrijk deel ook uit "MEMO-kringen": mensen die kiezen voor een lagere rente in 
ruil voor ondersteuning van Mens En Milieuvriendelijke Ondernemingen. Dan zijn er 
nog de spaarders die bij de Triodosbank terecht komen, omdat ze iets willen doen 
aan de schuldenproblematiek van de Derde Wereld, of die specifieke projecten willen 
ondersteunen. 

6.3 Activiteiten van de Triodosbank 
Triodos is ooit begonnen als bemiddelingsorgaan voor groepen die met leningen en 
schenkingen te maken hadden. In wezen is de huidige Triodosbank dat nog steeds; 
zij mag betalingsverkeer regelen, maar heeft er tot nu toe voor gekozen dat niet te 
doen. De kosten die betalingsverkeer met zich meebrengt zijn hoog en Triodos heeft 
steeds gemeend het betalingsverkeer niet wezenlijk beter te kunnen regelen dan 
andere banken. 
Onder druk van een toenemende vraag van klanten onderzoekt de Triodosbank nu 
toch de mogelijkheden om zelf voor betalingsverkeer te gaan zorgen. De nadruk van 
de bank zal blijven liggen op het spaar- en kredietwezen. 
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De Triodosbank probeert geldstromen zo zichtbaar mogelijk te maken, zodat er een 
maximale betrokkenheid mogelijk is van zowel spaarders als debiteuren. Bij beleggen 
en kredietverlening wordt niet alleen uitgegaan van financiële winst, maar van een 
combinatie van financiële en maatschappelijke winst. 
De spaarder heeft de keuze uit diverse spaarvormen, met een rentevergoeding die 
vaak iets lager ligt dan vergelijkbare spaarvormen bij andere banken. Een deel van de 
'rente' wordt immers genoten in de wetenschap dat je als spaarder 'verantwoorde' 
ondernemingen en projecten ondersteunt. Overigens is het verschil in rente 
momenteel niet groot: de algemene rentestand is zo laag, dat Triodos om 
bedrijfseconomische redenen in haar rente nauwelijks kan afwijken van de algemene 
trend. 
Een bijzondere spaarvorm is "sparen met rentebestemming": een spaarrekening 
waarop een extra hoge rente wordt vergoed, maar waarbij de spaarder zich verplicht 
een deel van de rente te schenken aan een goed doel. Wordt op een gewone 
spaarrekening een rente gegeven van 3 tot 5% (afhankelijk van het saldo), op de 
spaarrekening met rentebestemming wordt een rente gegeven van 4 tot 6%. De 
spaarder verplicht zich dan echter om tenminste 1½% daarvan te schenken. De rente 
die de spaarder uiteindelijk in handen krijgt komt uit op maximaal 2½ tot 4½% en 
is daarmee lager dan op een gewone spaarrekening. 
Triodos heeft deze spaarvorm ontwikkeld om haar spaarders er toe te bewegen tot 
schenking over te gaan. Tegenover deze spaarrekeningen staan geen leningen die 
extra rente opbrengen. De bonus die Triodos op de rente toelegt komt uit de 
algemene middelen en leidt direct tot vermindering van de winst van de bank. 
Een andere vorm van sparen is de "Deelnamerekening": een beleggingsrekening met 
het karakter van een risicodragende lening van de spaarder aan de bank. Hiermee 
verstrekt de bank risicodragende leningen aan ondernemingen, zoals 
windmolenparken. De spaarder krijgt jaarlijks een aflossing en een rente welke 
afhankelijk is van het resultaat van de onderneming. Gestreefd wordt naar een hoger 
rendement dan op een gewone spaarrekening. 
Bij de kredietverlening is de persoon van de ondernemer van doorslaggevende 
betekenis: diens levensloop en vaardigheden zijn minstens zo belangrijk als 
diploma's. Van belang is ook dat de onderneming zich niet uitsluitend richt op 
financieel gewin, maar ook op maatschappelijk belang. En de Triodosbank heeft een 
voorkeur voor sectoren waarin zij zelf inhoudelijk kan bijdragen, omdat haar 
medewerkers over expertise in die sectoren beschikken: bio-dynamische landbouw, 
gezondheidszorg, windenergie e.d. 
De Triodosbank ondersteunt vergelijkbare initiatieven in het buitenland: de 
Women's World Banking (een mondiaal netwerk dat vrouwelijke ondernemers 
financieel ondersteunt) en Solidaridad (gericht op een betere economische positie 
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van de mensen in Latijns-Amerika, ondersteund vanuit de spaarrekeningen met 
rentebestemming). [Toekomst, 1992] 
In het verleden heeft de Triodosbank meegewerkt aan de oprichting van de Stichting 
Grondbeheer. De Stichting verwerft gronden die geschikt zijn voor biologisch-
dynamische landbouw en geeft deze in pacht of erfpacht uit. Zo wordt de 
financieringslast van de boer aanzienlijk verlicht. De Stichting komt aan inkomsten 
uit pacht en erfpacht en uit donaties. 
In 1990 hebben de Triodosbank en de Stichting Grondbeheer samen het Biogrond 
Beleggingsfonds opgericht, dat aandelen uitgeeft. Het zo verworven vermogen wordt 
belegd in grond die biologisch wordt beteeld. De grond wordt in erfpacht uitgegeven. 
De Triodosbank onderscheidt zich van de Algemene Spaarbank Nederland (een 
ideële spaarbank), doordat zij een algemene bank is, geen spaarbank, en dus 
kredieten kan verstrekken. De ASN kan uitsluitend risicovrij beleggen. Zij 
onderscheidt zich van de andere algemene banken, doordat zij specifiek gericht is op 
ondernemingen met een 'maatschappelijke meerwaarde' en dat haar rentebeleid naar 
de debiteuren toe anders is: de te betalen rente kan afhankelijk worden gesteld van 
de draagkracht van de onderneming. 

6.4 Werkt de Triodosbank conform Steiners ideeën? 
Steiner ziet als elementaire organisatievorm voor de economie de associaties: 
samenwerkingsverbanden van producenten, handelaren en consumenten uit de 
meest verschillende branches. Zulke associaties zijn er niet rond de Triodosbank. 
Maar wel probeert de bank onderling bewustzijn te bevorderen tussen spaarders en 
leners. Er vindt een behoorlijke voorlichting plaats onder de spaarders over wat er 
met hun spaargeld gebeurt (het tijdschrift 'Triodosbericht') en middels speciale 
spaarrekeningen kan de spaarder aangeven zijn geld risicodragend te willen 
uitzetten. 
Ook op andere wijze weet de Triodosbank soms te bemiddelen tussen klanten. 
Omdat de bank met zowel producenten als verwerkers en detaillisten in de 
biologische landbouw te maken heeft, kan zij een coördinerende rol spelen, die een 
betere onderlinge afstemming van activiteiten kan bevorderen. 
Dit zijn twee aanzetten naar een associatief samenwerkingsverband, maar meer ook 
niet. Het is ook de vraag of je een bank een grote rol zou moeten toekennen bij het 
vormen van associaties. Uiteindelijk is de bank geen werkelijke economische agent, 
maar een bemiddelaar. 

Kapitaal zou volgens Steiner moeten worden ingezet waar het sociaal productief kan 
worden gemaakt en uiteindelijk zou het moeten worden geconsumeerd in het 
geestesleven. 
De Triodosbank geeft kredieten aan ondernemingen met een 'maatschappelijke 
meerwaarde'. In het algemeen betekent dit, dat de betreffende onderneming niet 
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uitsluitend gericht is op het behalen van winst voor zichzelf, maar een ideëel doel 
nastreeft, naast het continueren van de onderneming. Dat kan bijvoorbeeld zijn de 
gezondmaking van de relatie landbouw-milieu (biologische landbouw), het 
opwekken van schone energie (windmolenparken), of het vernieuwen van 
samenlevingsverbanden (Centraal Wonen projecten). Deze ondernemingen trachten 
dus de collectieve welvaart te verhogen en zijn in die zin als sociaal producerend te 
bestempelen. 
De wijze waarop de ondernemingen krediet verwerven is dat de bank daarover 
beslist. Als spaarder ben je in grote lijnen op de hoogte van het beleid van de bank, 
maar echte zeggenschap lijkt er toch niet te zijn. De directe betrokkenheid tussen 
spaarder en ondernemer is daarom gering. 
De bank heeft de mogelijkheid om consumptieve kredieten te verstrekken, maar kiest 
er voor dat niet te doen. Er zijn echter grensgevallen: een kunstenaar die een lening 
krijgt voor een huis/atelier, een leraar die een hypotheek krijgt voor de koop van een 
huis... Maar veel verder gaat dit niet. Een krediet voor de aanschaf van een 
plezierjacht zit er niet in. 
Consumptie van kapitaal in het geestesleven wordt op een bepaalde manier 
gerealiseerd bij de rekening met rentebestemming. Daar schenkt zowel de spaarder 
als de bank een bedrag aan een instelling die (deels) van schenkgeld afhankelijk is. In 
plaats van de renteopbrengst als kapitaal te accumuleren schenkt de spaarder die 
deels. En de bank schenkt uit algemene middelen (en daarmee uit de winst) een 
bedrag. 
De Stichting Grondbeheer en het Biogrond Beleggingsfonds zijn zelfstandige 
rechtspersonen, maar de Triodosbank heeft er veel mee te maken, daarom is een 
korte bespreking op zijn plaats. In de Stichting gebeurt wat Steiner aangeeft: grond 
wordt aan het geestesleven geschonken. Weliswaar niet direct, maar door de 
Stichting geld te schenken waarmee grond kan worden aangekocht. De zo verworven 
grond is uit het economisch circuit gehaald, is niet langer een speculatieobject. De 
Stichting bepaalt de voorwaarden waarop er van de grond gebruik mag worden 
gemaakt. 
Het Biogrond Beleggingsfonds werkt anders. Aandelen worden verkocht en het 
genereren van een dividend voor de aandeelhouders is noodzakelijk. Dit is in 
tegenspraak met Steiners idee grond uit de sfeer van belegging en speculatie te halen. 
Maar in het geval van het Beleggingsfonds gaat het daar ook niet om, maar om het 
verwerven van grond voor biologische landbouw, die zonder al te grote 
financieringslasten voor de boer beschikbaar is. 

De winst die een onderneming maakt, zou volgens Steiner óf binnen óf buiten de 
onderneming productief moeten worden ingezet, óf moeten worden geschonken. 
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Bovendien zou de ondernemer aanspraak moeten kunnen maken op een deel van de 
winst. 
Bij de Triodosbank is niet echt sprake van een ondernemer. De bank is een NV. 
Tussen vermogenverschaffers en NV staat een administratiekantoor (zie fig.1). De 
vermogenverschaffers zijn financieel gezien ondernemers: ze lopen immers risico. 
Juridisch gezien zijn ze geen aandeelhouder van de Triodosbank, maar 
certificaathouder bij het Administratiekantoor. 
Wanneer de bank winst maakt dan gebeurt er het volgende mee. In het bankbedrijf 
worden 'nodeloze' kosten gemaakt bij de rentebestemmingsrekening: als de bank 
geen bonusrente op deze rekening zou geven, dan zou de winst van de bank 
toenemen. De bonusrente, die ten koste van de winst gaat, wordt geschonken. 
Na het opmaken van de jaarrekening wordt (conform artikel 17 van de statuten van 
de bank9) over de winstverdeling beslist. Ten eerste wordt een gedeelte toebedeeld 
aan het eigen vermogen, voorzover dat wenselijk is met het oog op voortzetting en 
uitbreiding van het bedrijf. Daarna wordt een dividend uitgekeerd aan de 
aandeelhouders. Blijft dan nog een bedrag over, dan is het aan de 
aandeelhoudersvergadering daarvoor een bestemming te vinden. 
Er zitten in de winstbestemming van de Triodosbank vier elementen: schenkingen, 
die ten koste van de winst gaan, investering in het eigen bedrijf, dividenduitkering 
aan vermogenverschaffers en nadere toedeling door de aandeelhoudersvergadering. 
Dit lijkt geen buitengewone situatie te zijn. Dividenduitkering, investering in het 
bedrijf en nadere toedeling door de vergadering zijn normaal en ook schenkingen 
treden op in het bedrijfsleven (sponsoring, om maar iets te noemen). 
Is er dan niets bijzonders aan de Triodosbank op dit gebied? Toch wel. Hoewel dat 
niet statutair is vastgelegd heeft de bank niet een streven naar winstmaximalisatie. 
Een van de doelstellingen van de bank is het bevorderen van financiering van 
projecten die een maatschappelijke vernieuwing beogen. Daartoe zet de bank 
bijvoorbeeld een instrument in als de rentebestemmingsrekening, dat directe 
gevolgen heeft voor de winst. Daartoe rekent de bank aan weinig draagkrachtige 
crediteurs een lagere rente toe, wat ook zijn weerslag heeft in de winst. Indirecte 
manieren dus om winst te schenken of productief in te zetten. 
In praktijk begroot de bank vooraf hoe zij een gewenste toename van het eigen 
vermogen en een gewenste dividenduitkering kan realiseren en richt zich in haar 

                                                   
9 Artikel 17 van de Statuten zegt dat aan de aandeelhouders een percentage wordt uitgekeerd "van 

het nominale bedrag van hun aandelen gelijk aan twee maal het gemiddelde inflatiepercentage 
over de drie jaar voorafgaande aan het betreffende boekjaar. Onder inflatiepercentage van een 
bepaald boekjaar wordt verstaan het percentage, waarmee het prijsindexcijfer voor de 
gezinsconsumptie reeks totale bevolking, ten opzichte van het prijsindexcijfer van het daaraan 
voorafgaande boekjaar is toegenomen". 
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activiteiten daarop. Bestemming door de vergadering van een restwinst komt in 
praktijk niet voor. 

De rentevoet zou volgens Steiner moeten worden bepaald bij wet en er zou een lage 
rente moeten zijn voor persoonlijk krediet, een hoge voor hypothecair krediet. 
De Triodosbank bepaalt zelf haar rentevoet. In het algemeen streeft de bank een 
lagere rente op persoonlijk krediet na dan andere banken, maar met de huidige lage 
rentetarieven is er weinig verschil meer. Consequentie van een lage rentevoet op 
persoonlijk krediet is dat de spaarder een lage rente ontvangt over zijn spaargeld. De 
lage rente maakt het ondernemers mogelijk goedkoop te produceren. 
Behalve persoonlijk krediet verstrekt de bank ook hypothecair krediet. De rente 
daarover is niet hoger dan van andere banken en leidt daarom in dezelfde mate tot 
stuwing van kapitaal in grond. Er lijkt echter geen alternatief te zijn. Je kunt als bank 
wel een hoge rentevoet op hypotheken zetten, maar dan wil niemand zo'n hypotheek 
aangaan. De enige manier om tot een hoge hypotheekrente te komen lijkt te zijn dat 
de overheid daartoe maatregelen neemt. 
Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom het hanteren van een lage 
rentevoet op persoonlijk krediet (en daarmee op spaargeld) beter te realiseren is dan 
het hanteren van een hoge rentevoet op hypothecair krediet: 
 Bij de lage rentevoet zal een bank geen moeite hebben debiteuren te vinden. Voor 

spaarders betekent het in het algemeen slechts een geringe rentederving, omdat de 
spaartegoeden relatief klein zijn. Een hypotheek met hoge rente betekent echter 
voor de debiteur al gauw een forse verhoging van zijn rentelasten. 

 Het effect van lage rentevergoedingen is goed te verkopen, omdat ze direct leiden 
tot goedkopere productiekosten voor de ondernemers. De spaarder krijgt dus 
'waar voor zijn geld'. Een hoge hypotheekrente zal echter geen waarneembaar 
effect op de grondprijzen hebben. 

 De spaarder zal zelden of nooit voor zijn levensonderhoud afhankelijk zijn van zijn 
renteopbrengsten. De ondernemer daarentegen ziet hogere rentelasten direct 
vertaald in lager bedrijfs- of persoonlijk inkomen. 

Het zelfstandig aanhouden van een hoge hypotheekrente om het stuwen van kapitaal 
in grond tegen te gaan lijkt dus niet zinvol: ondernemers zullen geen hypotheek 
willen afsluiten en er is geen waarneembaar effect op de grondprijzen. De enige optie 
die de Triodosbank overblijft, is zelf niet te speculeren met grond. 
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7 Samenvatting en conclusies 

7.1 Antroposofie en economie 
Steiner ziet het economische leven als een integraal onderdeel van de samenleving, 
die drie geledingen kent: geestesleven, economisch leven en rechtsleven. Deze drie 
geledingen moeten elk op eigen wijze bestuurd worden en moeten ook in hoge mate 
autonoom zijn. Maar tegelijk zijn ze, zoals autonome staten in een internationale 
gemeenschap, van elkaar afhankelijk. Steiner spreekt over de sociale driegeleding. 
Het economisch leven heeft betrekking op productie, circulatie en consumptie van 
waren. Elk mens behartigt binnen dit gebied zijn eigen deelbelangen. Het rechtsleven 
dient daaraan randvoorwaarden te stellen in de vorm van wetgeving, met als 
belangrijkste doel te voorkomen dat de menselijke waardigheid ondergeschikt wordt 
gemaakt aan de economie. Het geestesleven zorgt dat er nieuwe ideeën 
binnenstromen in de economie, waardoor het economische proces efficiënter kan 
verlopen. Op zijn beurt dient de economie het geestesleven te voeden door het 
middelen ter beschikking te stellen, waarmee individuen en groepen hun geestelijke 
mogelijkheden kunnen ontplooien. 
Als grondslag voor de samenleving formuleert Steiner zijn sociale hoofdwet. Deze 
zegt dat het welzijn van de samenleving groter wordt naarmate het individu minder 
van de resultaten van zijn eigen prestaties voor zichzelf opeist en ze meer ter 
beschikking van de gemeenschap stelt. De laissez faire filosofie zegt dat de 'invisible 
hand' van de markt daar wel voor zorgt, Steiner meent dat dat alleen door wettelijke 
maatregelen te bewerkstelligen is. Een gezonde economie is alleen dán mogelijk, 
wanneer ook het rechts- en geestesleven goed functioneren. 
De consequentie van de sociale driegeleding voor de economie is, dat die wordt 
georganiseerd in associaties van producenten, handelaren en consumenten uit 
allerlei branches, die gezamenlijk een economische eenheid vormen. Associaties 
hebben onderling handelsrelaties voor zover daaraan behoefte is. Elke associatie 
heeft zijn eigen economisch bestuur, gevormd uit terzake kundigen, welk productie, 
inzet van kapitaal en arbeid, prijsvorming etc, coördineert. Daarbij dient het bestuur 
niet te werken volgens een theoretisch concept van hoe de economie werkt en zou 
moeten werken, maar het dient zich te baseren op de alledaagse praktijk van de 
betreffende associatie. 
Steiner stelt dat de economie slechts vanuit het economische leven bestuurd dient te 
worden, dat de staat daarin geen taak heeft dan te zorgen voor de rechtspositie van 
de mensen. Allerlei economische functies die de staat in onze huidige samenleving 
op zich heeft genomen (sociale voorzieningen en conjunctuurpolitiek bijvoorbeeld) 
zouden bij het economische bestuur moeten worden ondergebracht. Het 
economische leven zou vanuit de praktijk moeten zijn georganiseerd in associaties, 
die als zelfstandige economische eenheden kunnen opereren. De staat zorgt daarbij 
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voor een wetgeving die garandeert dat de resultaten van individuele prestaties 
zoveel mogelijk ten goede van de gemeenschap komen. 

Economie betreft volgens Steiner productie, circulatie en consumptie van waren. 
Onder 'waren' worden verstaan die goederen en diensten die uit arbeidsdeling 
voortkomen en een economische waarde dragen. Economische waarde kan in het 
productieproces op twee manieren tot stand komen: doordat 'natuur' door 'arbeid' 
wordt bewerkt, of doordat 'arbeid' door 'geest' productief wordt gemaakt. Tijdens de 
gang door het productieproces wordt er steeds waarde aan de waar toegevoegd. 
Steiner spreekt daarom van dynamische waardevorming. 
Natuur, arbeid en geest zijn de productiefactoren in de economie. Kapitaal (het 
resultaat van het samengaan van natuur, arbeid en geest) verdringt bij het 
voortschrijden van de economische ontwikkeling, de natuur als grondslag van de 
economie. Maar het wordt nooit een echte productiefactor: het blijft een afgeleide. 
Bij de circulatie van waren treedt een prijs op. Een juiste prijs is die, die de producent 
in staat stelt in zijn levensonderhoud te voorzien gedurende de tijd die nodig is om 
opnieuw een zelfde product te produceren. In praktijk wordt de juiste prijs het beste 
benaderd door handel via handelaren te laten verlopen en niet direct tussen 
producent en consument. 
Wanneer een waar voor de consument staat is de dynamische waardevorming 
beëindigd en wordt vervangen door een statische waardevorming, waarbij de waarde 
wordt bepaald door de kostprijs van de aanbieder en de behoeften van de consument. 
Een prijs resulteert en de consument vernietigt zowel de waar als de waarde daarvan, 
door consumptie. 
Steiner definieert als waren (dragers van economische waarde) die zaken die door 
arbeidsdeling tot stand zijn gebracht. Dat betekent dat de productiefactoren 
natuur, arbeid en geest geen economische waarde dragen en dus geen prijs kunnen 
hebben. Voor waren is weliswaar aan te geven welke elementen een rol spelen in de 
prijsopbouw, maar een exacte prijsberekening op theoretische grond is niet 
mogelijk, omdat er onzekere elementen (zoals ondernemerstalent) een rol spelen. 
Slechts in de praktijk kunnen prijzen worden bepaald. Dat geldt zeker voor de 
consumentenprijs, die in belangrijke mate van de subjectieve behoeften van de 
consument afhankelijk is. 

Er zijn drie manieren om waarde over te dragen: door kopen, door lenen en door 
schenken. Elk van deze overdrachtsmanieren is geschikt voor specifieke situaties: 
kopen bij het ruilen van waarde, lenen bij het tijdelijk ter beschikking stellen van 
waarde en schenken bij het definitief en zonder voorbehoud afstaan van waarde. 
Voor schenking komen diegenen in aanmerking die niet in staat zijn door productie 
in hun levensonderhoud te voorzien. Daarmee wordt sociale zorg tot stand gebracht. 
Maar ook is het voor een economie essentieel schenkingen ter beschikking te stellen 
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aan geestelijke arbeiders, omdat zij innovatie mogelijk maken: zonder schenkingen 
geen geestelijke arbeid en geen economische ontwikkeling. 
Hier wordt als essentiële economische functie het schenken (ten behoeve van het 
geestesleven) naar voren gebracht. Steiner benadert de economie op een 
fundamenteel andere wijze dan gebruikelijk is, door te stellen dat vertrouwen in de 
mens essentieel is voor verdere ontwikkeling. De (neo)klassieke economie komt niet 
verder dan het stellen van vertrouwen in de invisible hand, die het menselijk 
egoïsme in goede banen leidt. 

7.2 Antroposofie en kapitaal 
Kapitaal wordt door Steiner gezien als door de geest omgewerkte natuur (waarbij de 
arbeid een bemiddelende rol speelt), welke niet alleen door arbeid, maar ook door de 
geest productief kan worden gemaakt. 
Kapitaal maakt twee fasen door. In de eerste is het nog opgeslagen arbeid, in de vorm 
van een productiemiddel. Door zulk kapitaal aan te wenden in de productie, kan 
winst worden gemaakt. Deze winst vormt dan tweede fase kapitaal: abstracte waarde. 
Voor het hanteren van abstracte waarde is geld noodzakelijk. 
De productiviteit van het eerste fase kapitaal is afhankelijk van de hoeveelheid 
opgeslagen arbeid. De productiviteit van het tweede fase kapitaal is afhankelijk van 
de ondernemersgeest van degene die het aanwendt. 
Wanneer kapitaal wordt ingezet in het productieproces, dan ontstaan er drie 
verhoudingen van het kapitaal tot de samenleving: de ondernemersactiviteit, die 
door het geestesleven bestuurd zou moeten worden; de rechtsverhouding tussen 
kapitalist en arbeider, die door het rechtsleven gestructureerd moet worden; de 
eigenlijke productie van waren, die door het economische bestuur geregeld zou 
moeten worden. 
Het inzetten van kapitaal vereist dat er zelfstandige besturen zijn voor de drie 
sociale geledingen. In de huidige praktijk is met name van een invloed van het 
geestesleven geen sprake. De markt (ons economisch bestuur) bepaalt waar 
kapitaal wordt ingezet, de staat geeft wetten voor de rechtsverhoudingen van 
kapitalist en arbeider. Daarnaast is er een belangrijke invloed van de 'sociale 
partners' vanuit machtsverhoudingen (welke onder het gebied van het recht 
vallen). 

Steiner geeft nog een indeling van kapitaal naar macro-economische uitwerking: 
handels-, leen- en industriekapitaal. Pre-industrieel Engeland bezat voornamelijk 
handelskapitaal, vergaard door intensieve handel met het buitenland, welke mogelijk 
was door internationale handelsvoordelen. Leenkapitaal is terug te vinden in 19de 
eeuws Frankrijk, dat grote leningen in het buitenland had uitstaan. Een land dat over 
veel leenkapitaal beschikt heeft behoefte aan stabiele internationale verhoudingen. 
19de eeuws Duitsland beschikte over grote hoeveelheden industriekapitaal, kapitaal 
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vastgelegd in productiemiddelen. Bezit van zulk kapitaal kweekt behoefte aan 
grondstoffen en afzetmarkten, wat kan leiden tot agressieve buitenlandse politiek. 
Deze indeling is ook op micro-niveau door te voeren, waarbij handelskapitaal met het 
rekening-courant is te vergelijken, leenkapitaal met (middel)lang krediet en 
risicokapitaal (industriekapitaal) met eigen vermogen en aandelen. 
Wanneer deze soorten kapitaal inderdaad bepalend zijn voor en bepaald worden 
door internationale verhoudingen, dan zou dat pleiten voor een min of meer 
gelijkmatige verdeling van deze kwaliteiten over de wereld, om internationale onrust 
te voorkomen. 

Steiner ziet kapitaal als het resultaat van individuele inspanning in de samenleving. 
Daarom is het onterecht dat het beschikkingsrecht over het kapitaal volledig en 
permanent bij individuen ligt. Het zou ten behoeve van de samenleving productief 
moeten worden gemaakt en op den duur aan de samenleving moeten toevallen. 
Exacte regelingen over hoe dat toevallen aan de samenleving moet gebeuren, zouden 
in de praktijk door het rechtsleven moeten worden uitgewerkt. In elk geval lijkt 
duidelijk dat kapitaal niet mag accumuleren bij individuen die voor het ontstaan van 
dat kapitaal geen prestaties hebben geleverd. Wanneer het wel bij individuen 
accumuleert, geeft dat hen machtsposities ten opzichte van anderen, die het 
economisch leven kunnen verstoren. In geen geval mag kapitaal accumuleren bij de 
staat, zoals het marxisme dat wil: Steiner vreest dat dan economische belangen het 
recht in het gedrang brengen. Als juiste plaats voor het kapitaal om uiteindelijk te 
belanden ziet hij het geestesleven: kapitaal is immers het resultaat van het inzetten 
van de geest. Daar moet het vervolgens worden geconsumeerd, zodat het 
geestesleven kan zorgen voor een nieuwe toevoer van geestelijke creativiteit in de 
samenleving. 
Voor winst houdt Steiner eenzelfde verhaal: de ondernemer die winst maakt krijgt 
volgens afspraak een deel als beloning voor het resultaat van zijn activiteit. De rest 
van de winst wordt productief aangewend ten behoeve van de samenleving en 
uiteindelijk geschonken aan het geestesleven. 
Steiner wendt zich met dit standpunt af van zowel het kapitalisme als het 
socialisme, die beiden kapitaal willen laten accumuleren, bij individuen of staat. Hij 
is van mening dat kapitaal en winst in elk geval op den duur moeten worden 
geschonken aan het geestesleven, om daar geconsumeerd te worden. Dit is iets heel 
anders dan winst gebruiken voor Research & Development (R&D). Bij R&D bepaalt 
een onderneming zelf voor welke projecten het geld wordt gebruikt en zal kiezen 
voor commercieel interessante projecten. Wat Steiner beoogt is het schenken aan 
een weinig gespecificeerde instantie, die er voor zorgt dat het geld wordt gebruikt 
voor persoonlijke ontplooiing, op een gebied dat die instantie het beste lijkt. Dat kán 
resulteren in een spoedige ontwikkeling van een nieuwe techniek, maar evengoed in 
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muziekonderwijs voor een groep kinderen. Het kapitaal wordt dan niet gebruikt 
om de geestelijke ontwikkeling af te stemmen op de economie, maar om vanuit het 
geestesleven nieuwe, eigentijdse randvoorwaarden te creëren voor de economie. 

Rente ziet Steiner als de prijs van een lening, het afkopen van de verplichting tot een 
wederkerige lening. In de huidige complexe economie is rente voor leningen net zo 
onontbeerlijk als geld voor koop en verkoop. Rente heeft twee effecten. Ten eerste 
maakt een hoge rente dat productie duur wordt. Ten tweede maakt een lage 
grondhypotheekrente dat de prijzen van grond stijgen. Het is in het belang van de 
economie dat productie zo goedkoop mogelijk is. Dat pleit voor lage rentetarieven. 
Een lage rente betekent echter ook hoge grondprijzen: grote hoeveelheden kapitaal 
worden ongebruikt op grond gefixeerd, wat tegen het belang van de economie in 
gaat. Steiner pleit daarom voor een lage rente op persoonlijke leningen en een hoge 
rente op hypothecaire leningen. Het resultaat zou zijn: goedkope productie en 
geringe fixatie van kapitaal in grond. De staat zou daarom een rechtvaardig rentevoet 
moeten vaststellen, welke recht doet aan de crediteur én aan het economisch belang. 
Wanneer mensen betrokken zijn bij de producenten, zullen zij een deel van hun rente 
willen inruilen voor het belang dat zij hebben bij productie van de betreffende waren, 
zodat de rentevoet nog lager kan zijn. 
De rentevoet wordt in onze huidige samenleving bepaald door de markt en de 
economische autoriteiten (lees: de Nederlandsche Bank en de overheid). Er liggen 
vooral economische motieven aan ten grondslag, en daarnaast 
rechtvaardigheidsmotieven voorzover er maxima worden ingesteld voor 
rentetarieven. Verder bestaat er een ruime mogelijkheid van handel in grond en is 
de hypotheekrente lager dan de rente op persoonlijk krediet. De situatie is dus net 
andersom als Steiner wenselijk acht. Zonder wettelijke maatregelen lijkt het 
onmogelijk om daar iets aan te doen. 

Het meest effectieve middel tegen het ophopen van kapitaal in grond is volgens 
Steiner het schenken van grond aan instanties uit het geestesleven. Daardoor wordt 
het onmogelijk nog langer kapitaal te beleggen in iets wat geen economische waarde 
heeft. Het kapitaal kan dan nog uitsluitend worden aangewend om productief te 
maken, om iets mee te kopen dat een economische waarde heeft, of om te schenken. 
Door wettelijke maatregelen die de privézeggenschap over kapitaal beperken, zal 
uiteindelijk al het overtollige kapitaal bij het geestesleven terechtkomen, omdat dat 
de enig zinvolle bestemming is om iets aan te schenken. Wanneer er teveel wordt 
geschonken dan zal er te weinig kapitaal overblijven om de economie te 
moderniseren. Wanneer er te weinig wordt geschonken, dan zullen er te weinig 
nieuwe ideeën opkomen om kapitaal zinvol in te investeren. 
Op het eerste gezicht lijkt Steiner een aardige oplossing te hebben gevonden om 
fixatie van kapitaal te voorkomen. Maar wat gebeurt er wanneer de geestelijke 
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instanties de grond vervolgens weer verkopen? Dat zou dan wettelijk onmogelijk 
gemaakt moeten worden. Een praktisch bezwaar is mensen te vinden die hun 
grond, waarin ze tonnen of miljoenen hebben geïnvesteerd, willen schenken. 
Waarschijnlijk is iets dergelijks slechts te realiseren door het erfrecht te veranderen, 
zoals Steiner ook al voorstelde voor het erfrecht over kapitaal. Het lijkt me een 
oplossing die pas op lange termijn vruchten afwerpt. 

7.3 Antroposofie en geld 
Geld is de abstracte representant van waarde. Haar belangrijkste functie is het 
scheppen van de mogelijkheid kapitaal uit te lenen en de geest werkzaam te doen zijn 
in de economie. Niet de staat, maar de economische autoriteit dient het geld te 
scheppen en een wettelijke basis te verlenen. De juiste plaats in de economische 
kringloop om dat te doen, is tussen diegenen die schenkgeld ontvangen en diegenen 
die natuur bewerken, omdat de schenkingontvangers geen nieuwe waarde meer 
produceren en de natuurbewerkers dat juist wel doen. 
Steiner stelt dat in eerste instantie het bestaan van kapitaal tot het bestaan van geld 
noodzaakt. In het algemeen wordt geld gezien als onstaan uit de behoefte het 
ruilverkeer van goederen te vergemakkelijken. Of in de historie ruilhandel met geld 
eerder bestond dan een vorm van kapitalisme of andersom lijkt me discutabel. 
Waar Steiner op doelt, is dat ruilhandel zonder geld mogelijk is, maar kapitalisme 
zonder geld niet. 
In de huidige praktijk wordt geld primair geschapen door de economische 
autoriteit (de Nederlandsche Bank) of onder toezicht van die autoriteit (door 
algemene banken). Steiner is van mening dat de geldhoeveelheid direct moet 
samenhangen met de hoeveelheid waren die in omloop is. In de huidige praktijk 
blijkt een groot deel van het (girale) geld geschapen te worden als wederzijdse 
schuldaanvaarding, zonder dekking. 

Om de hoeveelheid geld te laten corresponderen met de in omloop zijnde waarde, 
stelt Steiner dat geld, net als waren, moet slijten. Daartoe zou kapitaal vroeger of 
later aan het geestesleven moeten worden geschonken, om daar te worden 
geconsumeerd. Het geld dat door het geestesleven wordt uitgegeven dient dan door 
de economische autoriteit te worden ingenomen en vernietigd. In de plaats daarvan 
krijgen de natuurbewerkers voor hun producten 'vers' geld. 
In dit geval beschouwt Steiner geld als waardemeter, die zo goed mogelijk moet 
aangeven hoeveel waarde er in omloop is. Bovendien functioneert het geld dan als 
boekhouding die aangeeft wáár de waarde zich bevindt. Het ligt aan de kundigheid 
van de economische autoriteit of zij voldoende geld schept en vernietigt om te 
voorkomen dat inflatie optreedt. 
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De eerder genoemde vormen van overdracht van waarde hebben elk hun eigen soort 
geld. Bij kopen hoort 'koopgeld': dat wat bemiddelt bij ruil en zijn waarde ontleent 
aan de waarde der waren. Bij lenen hoort 'leengeld': het geld dat tijdelijk wordt 
overgedragen opdat een ondernemer actief kan zijn. Het ontleent zijn waarde aan het 
talent van de ondernemer. Bij schenken hoort 'schenkgeld': geld dat bijna versleten is 
en in het geestesleven geconsumeerd moet worden. Het gaat hierbij niet om drie 
verschillende muntsoorten, maar om drie verschillende manieren waarop geld zich 
in de samenleving gedraagt. Steiner stelt dat geld werkelijk van karakter verandert, 
ook wanneer we dat niet specifiek tot uitdrukking brengen. In eerste instantie is geld 
koopgeld, maar wanneer kapitaal ontstaat verandert het karakter van het geld in dat 
van leengeld. Omdat de ten grondslag liggende waren slijten, slijt ook het koopgeld, 
wat betekent dat het tenslotte het karakter van schenkgeld krijgt: geld dat alleen nog 
geschikt is om definitief geconsumeerd te worden. 
Om deze karakterveranderingen in het geld tot uitdrukking te brengen stelt Steiner 
voor het koopgeld van een vervaldatum te voorzien. Het blijft dan zijn nominale 
waarde als koopgeld behouden tot deze datum. De leenwaarde vermindert naarmate 
de vervaldatum meer benaderd wordt en na het verstrijken van de datum is het geld 
zijn waarde kwijt, wat betekent dat het moet zijn aangewend voor definitieve 
consumptie. 
Steiner introduceert hier een vierde waarde-oorsprong, die specifiek is voor 
leengeld: het talent van de ondernemer. Opnieuw grijpt hij naar de onvoorspelbare 
factor van de geest en geeft aan dat economie pricipieel niet te berekenen is, maar 
steeds een onzeker element in zich draagt. 
Door geld te dateren zou het 'vanzelf' op de juiste manier worden aangewend als 
koop-, leen- of schenkgeld. Het idee is dat het allernieuwste geld steeds bij de 
natuurbewerkers in de economie terecht komt en vervolgens in de economie gaat 
circuleren. Uiteindelijk belandt het ergens in het bedrijfsleven als bijna versleten 
kapitaal, waarvandaan het dan naar het geestesleven wordt doorgesluisd. Op deze 
wijze maakt het geld een kringloop door de economie, beginnend bij zijn geboorte in 
de natuurbewerking, tot zijn dood in het geestesleven, waarna een soort 
reïncarnatie plaatsvindt in de natuurbewerking. 

7.4 De gangbare theorie 

7.4.1 Kapitaal 
De gangbare theorie is niet ondubbelzinnig over het wezen van het kapitaal. Soms 
wordt het beschouwd als primaire productiefactor (tezamen met 'natuur'), soms als 
afgeleide productiefactor. 
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De vorming van kapitaal in twee fasen wordt niet genoemd, maar is wel terug te 
vinden in de twee zijden van de balans van een onderneming. Hetzelfde geldt voor de 
verdeling van kapitaal in de groepen handels-, leen- en industriekapitaal. 
Het privébezit van kapitaal is onaantastbaar en er worden geen bezwaren aangevoerd 
tegen het vererven van kapitaal. De markt wordt gezien als waarborg voor het 
economisch verantwoord inzetten van kapitaal. 
Winst wordt gezien als restinkomen, dat toevalt aan één of meer factorbezitters. 
De rentevoet wordt bepaald door de markt en is afhankelijk van de looptijd van de 
lening, het risico en de overdraagbaarheid. Hypothecair krediet is in het algemeen 
goedkoper dan persoonlijk krediet, wat een duurmakende invloed heeft op de 
productie en wat maakt dat geld de neiging heeft in grond gefixeerd te worden. 
Renteverscillen tussen landen kunnen kapitaalstromen oproepen, die niets te maken 
hebben met de productiviteit van de ondernemers in de betrokken landen, maar met 
de rentevergoeding die de kapitaaleigenaren krijgen. 
Grondrente wordt beschouwd als een beloning voor de factor grond. Er wordt dus 
van uitgegaan dat het inzetten van grond deel van economische ruil is, iets wat 
Steiner bestrijdt. 

7.4.2 Geld 
De gangbare literatuur onderscheidt drie functies aan geld: een ruilfunctie, een 
rekenfunctie en een opppotfunctie. De oppotfunctie wordt door Steiner niet 
genoemd. 
De verdeling van het geld in koop-, leen- en schenkgeld komt niet voor. Koopgeld is 
eigenlijk de enige soort geld die je kunt terugvinden en wel als "bankbiljetten en/of 
tegoeden bij financiële instellingen waarmee betaald kan worden". 
Geldschepping gebeurt door of onder toezicht van de economische autoriteit (zoals 
De Nederlandsche Bank). Als zeer belangrijke vorm van geldschepping wordt 
genoemd de wederzijdse schuldaanvaarding, waarbij geld wordt geschapen, zonder 
dat daarvoor een werkelijke waarde als dekking fungeert. 
Schenken wordt niet aangemerkt als een bijzondere economische functie. 
Geldvernietiging is alles wat geld uit de roulatie haalt. Dat kan zijn het letterlijk 
vernietigen van chartaal geld, maar ook het storten van geld in de kassen van de 
centrale bank, de algemene banken of de staat. Ook het verkleinen van girale 
tegoeden wordt gezien als geldvernietiging. 

7.5 Het plan-Keynes 
Keynes presenteert op de Conferentie van Bretton Woods een plan om het 
internationale betalingsverkeer na afloop van de Tweede Wereldoorlog te 
herstructureren. Het plan wordt niet aangenomen. 
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Het plan komt er op neer een International Clearing Union (ICU) op te richten, die 
een internationale valuta beheert, de bancor. Binnenslands regelen ondernemingen 
hun zaken met de banken in hun eigen valuta, terwijl de centrale banken de 
internationale transacties afwerken bij de ICU. De ICU wordt daarmee de enige 
partner van ieder land, wat de handel zal versoepelen. Het werkt ongeveer hetzelfde 
als een gewone bank bij binnenlandse transacties. 
Elk land heeft een tekort of tegoed bij de ICU, dat binnen zekere grenzen moet 
blijven. Wordt de grens overschreden, dan moet het land een tarief betalen. Deze 
regeling stimuleert alle landen hun handel in balans te houden. 
Er is de mogelijkheid tegoeden uit te lenen aan landen met tekorten, wat voordelig is 
voor beiden, omdat daarmee beiden betaling van het tarief kunnen voorkomen. Het 
bedoelde resultaat hiervan, is dat de handel zoveel mogelijk in beweging blijft. Er 
hopen zich geen handelsoverschotten en -tekorten op. 
De link met Steiner is dat de aangesloten landen overeenkomsten vertonen met de 
associaties: het zijn autonome economische eenheden, die handel drijven, maar 
zichzelf blijven. 
De tegoeden bij de ICU zijn in wezen ophopingen van kapitaal en de schulden geven 
aan dat het betreffende land een tekort aan kapitaal heeft. Het systeem van uitlenen 
van tegoeden, maakt dat het kapitaal niet nutteloos wordt bewaard, maar zoveel 
mogelijk wordt gebruikt. De organisatie is zo ingericht dat het aantrekkelijk is je 
kapitaal ter beschikking te stellen aan een ander, wanneer je het niet zelf kunt 
gebruiken, overigens zonder dat daarvoor een rente wordt vergoed. 
Het tarief op te grote overschotten en tekorten heeft een werking die te vergelijken is 
met het verslijten van geld. Wanneer geld onbenut blijft staan op de rekening van de 
ICU, dan veroudert het en zou het dus in waarde moeten verminderen. Omdat het 
land het tarief moet betalen, wordt het steeds armer, ongeacht of het een tegoed of 
een schuld heeft. Het wendt zijn geld niet productief aan, met als gevolg dat het 
verdwijnt. 

7.6 De Triodosbank 
De Triodosbank is in 1980 opgericht, om bankactiviteiten te verzorgen voor een 
aantal maatschappijvernieuwende organisaties, voornamelijk afkomstig uit de 
antroposofische richting. In het begin was de bank vooral op deze groepen gericht, 
maar later zocht ze een veel breder publiek. De kerntaken van de bank liggen in het 
zakelijk krediet en het sparen. 
De bank probeert vorm te geven aan de antroposofische ideeën over economie. Dat 
betekent dat de spaarders goed worden voorgelicht over wat er met hun spaargeld 
gebeurt. Ook kan de spaarder zelf richting geven aan zijn geld, door te kiezen voor 
een speciale rekening. 
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De bank stimuleert het schenken door het zogenaamde 'sparen met 
rentebestemming', waarbij de spaarder extra rente krijgt, onder voorwaarde dat hij 
een deel van zijn rente wegschenkt. 
Niet iedereen kan aankloppen voor een krediet. Consumptief krediet wordt vrijwel 
nooit verleend, wie een zakelijk krediet wenst, moet in elk geval aannemelijk maken 
een 'maatschappelijke meerwaarde' na te streven. Dat kan bijvoorbeeld betekenen: 
biologische landbouw, nieuwe woonvormen of windenergie. 
De rentevoet die de Triodosbank hanteert ligt meestal lager dan bij andere banken, 
zowel voor de spaarder als voor de crediteur. Bij de crediteur wordt bovendien nog 
gekeken naar de draagkracht. 
Dat de Triodosbank in een behoefte voorziet mag blijken uit het balanstotaal, dat 
groeide van fl.12 miljoen in 1981 tot fl.136 miljoen in 1992. 

Het ontbreken van een associatieve structuur is in het nadeel van de bank, waardoor 
een werkelijk contact tussen spaarder en crediteur moeilijk is. Veel verder dan het 
verspreiden van bewustzijn van wat er met het geld gebeurt komt de bank niet. 
De bank doet wel haar best geld uit te zetten bij ondernemingen die een duidelijke 
maatschappelijke doelstelling hebben, maar beslist daar autonoom over. De enige 
inspraak die de spaarder heeft is 'voting by the feet'. 
Consumptie van kapitaal treedt nauwelijks op. Via de rentebestemmingsrekening 
gebeurt het wel in enige mate, maar daar houdt het ook mee op. Deze rekening is 
overigens een uniek fenomeen in de bankwereld en een stap op weg naar 
kapitaalconsumptie. 
De winstbestemming vind ik moeilijk te beoordelen. De vermogenverschaffers 
krijgen een uitkering die afhankelijk is van de winst en aan een maximum is 
verbonden. In die zin zijn ze geen gewone spaarders die een vastgestelde rente 
ontvangen. Maar ze zijn ook geen echte ondernemers, want ze hebben geen 
zeggenschap en bemoeien zich ook niet op andere wijze met de bedrijfsvoering. Een 
deel van de winst wordt zeker aangewend om de 'productiviteit' van de bank in stand 
te houden en een deel wordt voor schenking gebruikt. Het lijkt er op dat de bank 
hiermee aardig voldoet aan de ideeën die Steiner formuleert. 
Interessant in dezen is een bepaling in de statuten van de bank, die zegt dat bij 
liquidatie de aandeelhouders het saldo uitgekeerd krijgen tot een maximum van het 
nominaal bedrag van ieders aandelen. De rest wordt ter beschikking gesteld aan de 
Stichting Triodos. Hierdoor kan zich bij de aandeelhouders/certificaathouders geen 
kapitaal ophopen dat uit sociale productie is voortgekomen. 
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7.7 Algemene conclusie 
Steiner wijkt grondig af van wat ik tot nu toe van de economische wetenschap 
gewend ben. Om te beginnen vooronderstelt hij een samenleving waarin 
geestesleven, rechtsleven en economie elk een eigen besturend principe hebben. Dit 
zou er toe leiden dat de samenleving op economisch gebied wordt ingedeeld in 
associaties, waarin door de wet vastgestelde randvoorwaarden bewerkstelligen dat 
niet zonder meer het eigenbelang wordt nagestreefd, maar dat sociale productie 
plaatsvindt. Een grondige maatschappij-hervorming is dus nodig. Dat is overigens 
geen onbekend fenomeen in de sociaal-economische wetenschap (men denke 
bijvoorbeeld aan Marx). 
Steiner hanteert gedeeltelijk afwijkende productiefactoren: natuur, arbeid en geest. 
Deze productiefactoren kunnen volgens hem niet betaald worden, omdat ze geen 
economische waarde dragen. Dit wijkt volledig af van het idee dat economische 
agenten worden beloond voor de inzet van hun factoren. 
Steiner wijst het accumuleren van kapitaal af. Het kan wel gevormd worden en 
verricht goede diensten, maar het is een economische noodzaak om het op zeker 
moment te vernietigen. Daardoor kan het geestesleven worden gevoed, zodat nieuwe 
en eigentijdse randvoorwaarden voor de samenleving worden geschapen. Hij stelt de 
economie in dienst van de culturele ontwikkeling van de samenleving. Hij neemt 
daarmee een standpunt in dat economische wetenschap niet geïsoleerd kan worden 
van een algehele maatschappijvisie. Een economische wetenschap die louter kijkt 
naar technisch-economische aspecten gaat aan het doel voorbij. 
Geld moet volgens Steiner de werkelijk circulerende waarde representeren. Daartoe 
moet het, net als de waarde, steeds opnieuw worden geschapen en verslijten. 
Wanneer dat niet bewust wordt geregeld, dan gebeurt het toch, maar op een 
ongecontroleerde wijze. Het is in het belang van het economische proces en de 
ontwikkeling van de samenleving in zijn geheel dat de levenscyclus van geld zo goed 
mogelijk wordt overeengebracht met de levenscyclus van de circulerende waarden. 
Keynes heeft in zijn plan voor de wereldhandel een opmerkelijke overeenkomst met 
de ideeën van Steiner: randvoorwaarden die de deelnemers er toe bewegen hun 
'kapitaal' zoveel mogelijk productief aan te wenden, op straffe van het 'verslijten' van 
dat kapitaal. Alleen al Keynes' reputatie op het gebied van de economie en deze 
overeenkomst met Steiner maakt het de moeite waard Steiner serieus te bestuderen. 
Het praktijkvoorbeeld van de Triodosbank toont dat het moeilijk is zelfs op 
bescheiden schaal elementen uit Steiners theorie te realiseren zolang er niet een 
driegelede samenlevingsstructuur bestaat. Er wordt iets gedaan aan 
kapitaalvernietiging en het bewustzijn over wat er met het geld en kapitaal gebeurt 
wordt zo goed mogelijk gewekt, maar het blijft marginaal. De Triodosbank lijkt mijns 
inziens het zelfde lot beschoren als bijvoorbeeld de biologisch-dynamische 
landbouw: weerklank te vinden bij een gemotiveerde groep mensen, maar niet een 
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wezenlijke cultuurfactor te worden, zolang de samenleving niet verandert in de 
richting van Steiners driegelede structuur. 

Of die driegelede structuur wenselijk is valt buiten het bestek van deze scriptie. 
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Nawoord 
Deze tekst is een nieuw vormgegeven versie van mijn oorspronkelijke scriptie. 

Hij is downloadbaar als PDF bestand, vanaf de website 

antreco.frankhoek.nl 
Van een deel van de literatuur weet ik dat die inmiddels nieuw is uitgegeven. Deze 

nieuwe uitgaven staan vermeld op de website, evenals links naar diverse websites die 

verband houden met de inhoud van deze scriptie, of anderszins interessant kunnen 

zijn. 

Frank Hoek 
Zeist, 4 januari AD 2008 

http://antreco.frankhoek.nl/
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