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Inleiding: Geld verbindt en verdeelt –Simmel, Harari, en de Unie.

Van de Duitse filosoof en socioloog Georg Simmel (1858-1918), verscheen in 1900

het magistrale werk ‘Philosophie des Geldes’1. Ik vertaalde een fragment (p126-p129)

uit dit omvangrijke werk van bijna 640 pagina’s.

In dit fragment toont Simmel aan hoe economie, en geld als intermediair ruilmiddel,

mensen bindt door het onderlinge vertrouwen ook al hoeft men elkaar daarvoor niet

door en door te kennen. Ze geloven allen quasi religieus, in de belofte van de

maatschappij dat geld als intermediair, altijd inwisselbaar is tegen goederen en

diensten zonder verlies aan waarde. Een gelijkaardig gemeenschappelijk religieus

geloof heeft men in degene die de munt uitgeeft en er borg staat voor de betrouwbare

waarde ervan. Maar geld zou niet kunnen functioneren als betaalmiddel mocht er

tevens niet het gemeenschappelijk vertrouwen zijn in de staatsinrichting en de

staatsordening, zegt Simmel.

Het wederzijds vertrouwen in geld en economie, toont Simmel aan, kan niet bestaan

zonder dat alle betrokken elkaar permanent ‘krediet’ (geloof in de toekomst en de

belofte2) geven. Daarom is geldkrediet, ten opzicht van baar geld, slechts de “evolutie,

de verzelfstandiging, en losmaking van alle krediet aspecten die in baar geld verweven

zitten.” Dat laatste licht Simmel tevens in het fragment toe.

Meer dan 100 jaar later zegt de Joodse historicus en filosoof, Yuval Harari, in zijn boek

Sapiens (2014)3, dat het gebruik van geld een van de gevolgen is van de enorme

kracht van de fictieve spraak van Sapiens. De mens kan hierdoor verhalen verzinnen

en brengt door het imaginaire ervan het collectieve geloven voort: de fictie van het

geloof in iets. Zo is het ook met geld. Men gelooft in geld omdat de anderen erin

1 Georg Simmel, Philosophie des Geldes, 1900, Verlag von Ducker und Humblot, Leipzig

2 Georgio Agamben, ‘Se la feroce religione del denaro divora il futuro’ Agamben, 16 februari, 2012 in
©La Repubblica.it; http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/02/16/se-la-feroce-

religione-del-denaro-divora.html - zie hiervoor mijn vertaling op mijn blog: Giorgio Agamben, over
Krediet, Geloof, en Toekomst https://doxaludo.wordpress.com

3 Yuval Noah Harari, Sapiens, Een kleine geschiedenis van de Mensheid, Thomas Rap, 2014
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geloven, omdat men vertrouwen heeft in de staat. Geld vraagt om te geloven dat

andere mensen in iets geloven4. Zo is het ook met de economie.

De oprichters van de Europese Unie, en de bezielers van het geconsolideerde Verdrag

van Lissabon5 hebben in dit alles, gevolg (geld en economie) en oorzaak (men

vertrouwt elkaar wederzijds en, gelooft collectief in de waarde van geld en economie)

omgedraaid en er hun credo van gemaakt. Ze hebben geld en economie als middelen

gekozen om het wederzijdse wantrouwen tussen de inwoners van het kleurrijke

Europese lappendeken aan naties en culturen weg te nemen. Collectief worden ze

vandaag aaneen geklit door het quasi religieuze geloof in de Euro en in de oneindige

‘liberale’ groei van de openmarkteconomie.

In het jaar 1900 ontwikkelt Georg Simmel in zijn Philosophie des Geldes, heel

aanschouwelijk de stelling dat geld steeds meer en meer invloed uitoefent op de

gemeenschap. Het is daarbij meer en meer een doel op zich geworden (‘Selbstzweck’).

Geld is God geworden zegt hij. Dat illustreerde hij met het feit dat de banken groter en

machtiger geworden zijn dan de kerken. Ze zijn het middelpunt van de stad geworden.

Al het zintuiglijk waarneembare heeft met geld te maken. De mensen hebben vrijheid

verworven omdat geld zich beperkt tot het vluchtige, direct voor de hand liggende. In

een maatschappij die steeds meer op geld gericht is hoeft verdieping in langdurige

relaties niet meer. Relaties van verwantschap, sociale relaties, die vroeger het domein

waren van het kwalitatieve worden door geld kwantitatieve relaties. Het geld bevordert

sociale differentiatie, zegt Simmel.

Simmel toont in zijn werk aan dat Geld zowel verenigt als verdeelt. Het bindt door

vertrouwen en quasi religieus geloof. Het verdeelt gemeenschappen onderling en,

binnen de gemeenschappen omdat Geld ieders God is geworden. Een vaststelling in

1900; opnieuw een feit begin de 21ste eeuw. De crisis van begin de 21ste eeuw maakt

dit zichtbaar en voelbaar.

4 Paul Verhaeghe, Autoriteit, De Bezige Bij, september, 2015 - zie hoofdstuk 7.

5 ‘Geconsolideerde Verdragen, Handvest van de Grondrechten’, maart 2010, Luxemburg: Bureau
voor publicaties van de Europese Unie, 2010, doi: 10.2860/60604, © Europese Unie, 2010.



Georg Simmel, filosofie van het geld – fragment.

© 2015 Vertaling Fragment, Ludo D. Couvreur https://doxaludo.wordpress.com Pagina 5

Toen men als eenheidsmaker in Europa voor geld en economie koos, was men zich

blijkbaar niet bewust van het verdelende aspect ervan. Thomas Piketty6 toonde het

verdelende aspect aan in kwantitatieve geld termen in 2014; Richard Willkinson en

Kate Pickett7 kwalitatief in 2009. Het eerste kreeg meer aandacht, omdat het over geld

gaat.

Er zijn reeds veel woorden verspild aan geld, vermoedelijk meer dan dat er ooit gemunt

en gedrukt werd. Dus tijd om met mijn woorden hier op te houden, of toch niet…nog

heel even, de niet verspilde woorden over geld en krediet van Georg Simmel in het

fragment dat ik vertaalde:

6 Thomas Piketty, Kapitaal in de 21ste Eeuw, De Bezige Bij, Amsterdam, 2014.

7 Richard Wilkinson and Kate Pickett, The Spirit Level, Why Inequality is Better for Everyone, Penguin

Books, London, 2010.



Georg Simmel, filosofie van het geld – fragment.

© 2015 Vertaling Fragment, Ludo D. Couvreur https://doxaludo.wordpress.com Pagina 6

Nederlandse Vertaling van fragment uit

‘Philosophie des Geldes', 1900, p127-129, van Georg Simmel(8).

Opmerking bij de vertaling: de voetnoten bij deze vertaling zijn van Ludo D. Couvreur.

Geld als ruilmiddel.

“Wanneer de materialisatie van een ruilactiviteit voor een bijzonder specifiek product

zich technisch zo voltrekt dat elk object, in plaats van gewoon voor een ander

omgeruild te worden, eerst voor iets anders ingewisseld wordt, dan is de vraag: wat is

dan, van nabij bekeken, de daarmee gepaard gaande verhouding van de mensen die

achter deze objecten schuil gaan? –waarvan de gemeenschappelijke verhouding

tussen handelaars, in zoverre dat deze oorzaak en effect is van het geldverkeer, hier

slechts als vergelijking kan dienen.

Voor mij is het duidelijk, dat het fundament en de sociologische drager van elke

verhouding tussen de objecten en het geld de wederzijdse verhouding weerspiegelt

tussen economische individuen en de centrale macht die het geld uitgeeft of er borg

voor staat.

De functie, om als absoluut tussenproduct boven alle andere vormen van producten te

staan, verkrijgt het geld pas wanneer het bezegelen [een zegel in de munt slaan] ervan

8 Voor de vertaling maakte ik gebruik van: Georg Simmel, Philosophie des Geldes, 1900, Verlag von
Ducker und Humblot, Leipzig, 1900, http:// books.google.com Ik had ook van de Engelse vertaling van
het werk kunnen gebruik maken, doch hoe goed die Engelse vertaling ook is, er ontbreken soms de
nuances van de Duitse taal, en tussen zinnen die Simmel gebruikt. De enige Engelse vertaling van dit
werk van Simmel is: Georg Simmel, The Philosophy of Money, uitgegeven door David Frisby en vertaald
in het Engels door Tom Bottomore and David Frisby van een eerste draft door Kaethe Mengelberg,
Routledge, New York, 2004. Het is terug te vinden op de onderstaande website.

Een zeer goed webstek met heel wat werken van Georg Simmel in het Duits en het Engels is deze

van het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Zurich: http://socio.ch/sim/geld/index.htm
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het boven de naakte eigenschap van louter een hoeveelheid metaal verheft – de

simpele vormen van geld hier buiten beschouwing gelaten.

Iedere abstractie van het uitwisselingsproces uit elke afzonderlijke ruil en de

materialisatie ervan in een objectieve specifieke materiële vorm, kan pas dan

gebeuren wanneer de ruil iets anders geworden is dan louter een private

aangelegenheid tussen twee individuen, die geheel uit individuele activiteiten en

tegenprestaties bestaat.

Dit andere en ruimere aspect komt tot stand wanneer de uitwisselingswaarde, die de

ene partij er aan toe kent, haar betekenis voor de andere partij niet onmiddellijk, maar

als vrij te kiezen aanspraken op andere, definitieve waarden inhoudt - waarvan de

realisatie afhangt van de economische gemeenschap in haar geheel of van de

overheid als haar vertegenwoordiger.

Wanneer goederenruil vervangen wordt door geldelijke transacties, komt er tussen

beide partijen een derde instantie namelijk: de sociale gemeenschap die aan het geld

een reële waarde toekent.

Het draaipunt van de interactie tussen beiden verlegt zich daarmee, het verwijdert zich

van de directe verbindingslijn tussen hen, en verlegt zich naar de naar de verhouding,

die ieder van hen met geldbelang tot het zakelijke leven heeft, dat het geld aanvaardt

omwille van de vastgelegde bezegeling door haar hoogste vertegenwoordiging9.

Hierop ligt de kern van de waarheid van de theorie dat geld enkel een aanspraak

maken is op de gemeenschap. Geld, bij wijze van spreken is een wissel10waarop de

naam van degene die ze trekt [uitschrijft] ontbreekt, of toch, waarbij de zegel in de

plaats van degene die ze aanvaardt komt.

9 Vroeger: de koning, keizer, de regering met de nationale bank; in Europa is het de ECB die voor de
Euro instaat, en de FED voor de Dollar. Simmel gebruikt ‘bezegelen’ omdat het zegel van de
schatbewaarder van de staat in de munten werd geslagen.
10 De wissel bestaat niet meer als vorm van belofte tot betalen. Men schreef een wissel uit en gaf ze
aan degene die de goederen of diensten leverde. De wissel was een belofte dat men zou betalen in
cash voor een bepaald goed of dienst die men geleverd kreeg, wanneer men de wissel aangeboden
kreeg. Een soort krediet dus, dat elk moment in een verplichte cash betaling kon omgezet worden. De
leverancier van de goederen of diensten, die de wissel in zijn bezit kreeg als voorlopig betaalmiddel,
kon deze doorgeven als betaalmiddel aan derden. Moderne wissels zijn alle ingewikkelde producten
als CDO, CSO etc.,
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Tegen de theorie dat metaal geld in feite krediet betekent, is al vaak ingebracht dat het

krediet een aansprakelijkheid met zich meebrengt, daar waar baar geld elke

aansprakelijkheid11 zou liquideren. Maar daarbij moet men toch bedenken dat wat voor

de enkelingen geen verbintenis is, dit voor de totaliteit een verbintenis kan zijn.

Het liquideren van elke private aansprakelijkheid door het gebruik van baar geld

betekent dat de gemeenschap nu de verplichting op zich neemt tegenover de eisers.

De verplichting die voortvloeit uit het leveren van een materiële dienst kan slechts door

twee mogelijkheden uit de wereld geholpen worden: ofwel door een direct vastgelegde

tegenprestatie of door een aanspraak er op.

Dat laatste heeft de geldbezitter in de hand; door het overdragen van geld aan diegene

die de dienst verleende, stelt hij die laatste in staat om zich tot om het even welke

anonieme producent te wenden die, door het feit dat deze laatste lid is van de

economische gemeenschap, een andere dienst kan leveren in ruil voor het geld.

Het onderscheid met betrekking tot het kredietkarakter, dat gemaakt werd tussen

papier geld (die in een of andere vorm in waarde gegarandeerd wordt – bv. door goud)

en datgene dat niet op een dergelijke manier gegarandeerd wordt, is hier irrelevant.

Men veronderstelde hierbij dat niet verzilverbaar papier daadwerkelijk geld was

(papier-monnaie), terwijl verzilverbaar papier (monnaie de papier) [tegen goud of zilver

bijvoorbeeld -Ludo] geen echt geld is. Anderzijds heeft men ook gesteld dat dit soort

onderscheid van geen enkele betekenis is voor de transacties tussen verkoper en

consument, daar zelfs het gegarandeerde papier geld niet functioneert als een belofte

tot betalen - maar als een definitieve betaling, dit in tegenstelling tot een cheque12 die

alleen maar een belofte inhoudt tussen verkoper en koper.

De hele voorgaande vraagstelling dringt echter niet tot de sociologische achtergrond

er van door. Vanuit sociologisch perspectief bestaat er geen twijfel over dat metaal

geld tevens een belofte inhoudt en, dat het slechts in die zin van een cheque verschilt,

11 Met aansprakelijkheid bedoelt Simmel hier op het garant staan voor de waarde van het geld; bij
krediet is de aansprakelijkheid dat het door de kredietnemer terugbetaald zal worden, of dat iemand
anders borg staat voor de kredietnemer.
12 De cheque was nog courant tot in de jaren tachtig van vorige eeuw, nu is een zeldzaamheid.
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door de grootte van de groep die borg staat om haar algemeen aanvaardbaar te

maken.

De gemeenschappelijke relatie die geldbezitter en verkoper hebben met de sociale

groep – de aanspraak van de enen op een dienst van de anderen, en het vertrouwen

op de anderen dat deze aanspraak zal gehonoreerd worden – zorgt voor de

sociologische constellatie waarin het geldverkeer, in tegenstelling tot het natuurlijk

verkeer, kan plaatsvinden.

Metaal geld, dat gewoonlijk aanzien wordt als het absolute tegengestelde van

geldkrediet, houdt eigenlijk twee vooronderstellingen rond krediet in. Beide zijn met

elkaar verweven zijn:

1. Het telkenmale onderzoeken van het gehalte en aard aan metalen van het

gemunte geld is ondoenlijk bij dagelijkse transacties. Zonder het vertrouwen van

het publiek in de regering, of in elk geval in de personen die de werkelijke

waarde van de munt kunnen vaststellen ten opzichte van de nominale waarde,

kan men nooit tot het verkeer van baar geld overgaan. De inscripties op de

Maltese munten –non aes sed fides – [ (dit is) geen geld, maar vertrouwen -

Ludo] – toont heel toepasselijk de integratie van het element vertrouwen zonder

welke zelfs een munt van volle waarde – haar rol in de meeste gevallen niet zou

kunnen vervullen.

De uiteenlopende redenen, (en deze houden nogal wat tegenstrijdigheden in),

waarom een munt aanvaard wordt, tonen aan dat objectieve bewijskracht niet

het wezenlijke aspect is: in sommige delen van Afrika moet de Maria-Theresia

daalder wit en netjes zijn; terwijl ze in andere delen van Afrika, vettig en smerig

moet zijn om als ‘zuiver’ aanvaard te worden.

2. Bovendien moet er het vertrouwen zijn dat het geld dat men aanvaard, ook voor

dezelfde waarde opnieuw kan besteed worden. Ook hier is het onontbeerlijke

en het onderscheidende: - non aes sed fides – het vertrouwen op de

economische gemeenschap dat zij het uitbesteedde waardekwantum,

ontvangen in munten als interim waarde, zonder enig verlies zal omzetten.
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Zonder dit tweezijdig krediet13 [het vertrouwen in de zuiverheid van het geld en

regering en het vertrouwen in de maatschappij dat ze die vastgelegde waarde zal

respecteren –Ludo], kan niemand van geld gebruikmaken. Dit dubbele vertrouwen

verleent aan vuile soms bijna onherkenbaar vettige munten, een vooraf bepaalde

bestendige waarde.

Zonder dit algemeen vertrouwen dat mensen in elkaar hebben zou de gemeenschap

uit elkaar vallen. Immers, slechts weinig relaties zijn gebaseerd op wat men met volle

zekerheid weet over de andere, en maar weinig relaties zouden duurzaam zijn indien

het vertrouwen niet zo sterk was als, zo niet sterker, dan rationeel bewijs of

persoonlijke observatie14. Zonder dit soort vertrouwen zou het geldverkeer ten

ondergaan.

Er zijn nuances voor dit soort vertrouwen. De bewering dat baar geld eigenlijk altijd

een krediet is, omdat haar waarde berust op het vertrouwen van de ontvanger, omdat

hij voor dat inwisselinstrument een bepaalde hoeveelheid andere goederen zal kunnen

verwerven, is onvolledig als verklaring.

Een dergelijk vertrouwen omvat niet enkel de enkel het geldeconomie, maar iedere

vorm van economie. Mocht de landbouwer er geen vertrouwen in stellen dat zijn veld

opnieuw dezelfde hoeveelheid graan zou voortbrengen als de vorige jaren, zou hij niet

zaaien; indien de handelaar niet het vertrouwen koestert dat zijn waren een afzet zullen

vinden, zou hij deze niet produceren. Etc.… Dit soort vertrouwen is niets anders dan

een afgezwakte vorm van inductieve kennis.

Doch in het geval van krediet, van het vertrouwen in iemand, komt er nog een

additioneel element bij kijken. Een element dat zeer moeilijk te omschrijven valt en dat

het duidelijkst door religieus geloof belichaamd wordt. Wanneer iemand zegt dat hij in

God gelooft, dan is dit niet om een onvolkomenheid in zijn kennen aan te geven, maar

13 Over krediet en vertrouwen, zie ook: Giorgio Agamben, ‘Se la feroce religione del denaro divora il
futuro’ Agamben, 16 februari, 2012 in ©La Repubblica.it;
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/02/16/se-la-feroce-religione-del-denaro-

divora.html - zie hiervoor mijn vertaling van dit artikel van Agamben op mijn blog: Giorgio Agamben,
over Krediet, Geloof, en Toekomst https://doxaludo.wordpress.com
14 Zie hiervoor ook het essay van Simmel over ‘Secret Societies’ waarin hij dit soort vertrouwen
behandelt: The Sociology of Secrecy and of Secret Societies, Georg Simmel, American Journal of
Sociology, Volume 11, Issue 4 (Jan., 1906), 441-498.
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veeleer een gemoedstoestand die niet naar kennis verwijst, een gemoedstoestand die

weliswaar minder is dan kennis, maar anderzijds meer is dan kennis.

Het is een zeer fijne en diepzinnige uitdrukking van de taal wanneer men stelt dat men

“in iemand gelooft” – zonder dat men daaraan dient aan toe te voegen, noch er over

nadenkt, wat men eigenlijk van die andere gelooft.

Het is precies dat gevoel dat er tussen onze opvatting, van het Zijn en dat van het

Zijnde zelf, van bij aanvang reeds een samenhang, een verbondenheid bestond, een

bepaalde consistentie in de voorstelling van Hem, een zekerheid en

onweerstaanbaarheid in de overgave (toewijding) van het ik aan deze voorstelling, die

nochtans om vage redenen ontstaat, maar die er niet de substantie van uitmaken.

Economisch krediet omvat een element uit dit supra-theoretisch geloof; het is

gelijkwaardig aan het wederzijds vertrouwen op de algemene gemeenschap dat ze zal

instaan voor het valideren van de symbolen, waarvoor we de producten die het

resultaat van onze arbeid zijn, ruilen. Dit is zoals ik reeds zei, in hogere mate, een

inductieve afleiding, maar het bevat nog een bijkomend element, dat van het religieus

verwante geloof: het sociaalpsychologische geloof.

Het gevoel van persoonlijke zekerheid dat het bezit van geld met zich meebrengt, is

wellicht de meest geconcentreerde uiting van vertrouwen toegespitst op de organisatie

en ordening15 die er bestaat tussen staat en gemeenschap.

Het subjectieve hierin is als het ware de hogere macht die in de eerste plaats waarde

geeft aan deze precieuze metalen. Wanneer dat laatste vooraf vastgelegd is, dan

wordt ze pas bruikbaar voor het geldverkeer door dit tweezijdig geloof [ zijnde dat

supra-theoretisch geloof waarbij men gelooft dat de gemeenschap zal instaan om het

geld altijd van waarde te garanderen en er iets van waarde zal tegen overstaan, en dat

quasi religieus geloof van de persoonlijke zekerheid dank zij het vertrouwen in de

socio-politieke organisatie en orde -Ludo].

Dit illustreert dat de ontwikkeling van ‘materieel’ geld naar geldkrediet minder radicaal

is dan het op het eerste zicht lijkt. Want, geldkrediet moet geïnterpreteerd worden als

15 Organisatie verwijst naar de instellingen en het functioneren ervan. Ordening (Ordnung in het Duits)
verwijst naar hoe ze via haar wetgeving, uitvoering en rechtspraak de maatschappij praktisch ordent.
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de evolutie, de verzelfstandiging, en losmaking is van kredietaspecten die reeds in het

tastbaar geld verweven zijn.“


