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The Big Short





De uitvinding van geld:
Waarom een innovatie?



De “Myth of Barter”



Adam Smith (1723-1790) en de “Myth of Barter”



Geld bij de Grieken: 
wanneer is iets geld?

• Gewogen goud en zilver als 
ruilmiddel in overzeese handel

• Vee als waardemaat

• Kostbare voorwerpen 
(drievoeten, kruiken) als 
betaalmiddel in boetes en 
straffen

• Graanopslag in tempels/banken



Wanneer is iets geld? 

Monetaire “rollen”

1. Uitwisselingsmiddel

2. Betaalmiddel

3. Manier om rijkdom op te slaan

4. Maat van waarde

Carl Menger (1840-1921)

oprichter van de Oostenrijkse school van Economie

± 1900



Geld bij de Grieken: 
de grote innovatie

Grieks muntgeld:

alle monetaire 

functies

in 1 medium… 

± 500 v. C.

Afbeelding: Zilveren Atheense “tetradrachme”, ± 430 v. Chr.



Het “mystery ingredient”: fiduciariteit



Ontwikkeling muntgeld:
van Lydië...

• 6de eeuw: electrum
munten in Lydië/Perzië

• Electrum: natuurlijke 
legering van goud en 
zilver

• Probleem: 
ongelijkmatige 
mengverhouding

• Oplossing: stempel

Lydische electrum “trite” (± 610-546 v.Chr.)



… naar het Griekse vasteland

• Eind 6de eeuw v. Chr.: 

Griekse Oostelijke koloniën 

nemen geld in gebruik

• Zilveren munten i.p.v. 

electrum

• Fiduciaire waarde!

• Rond 480 v. Chr.: Griekse 

steden op het vasteland 

slaan eigen munt.

• Vanaf begin 5de eeuw: eerste 

kleingeld in Attica



“Fiduciariteit”: uitwisselingswaarde > 

intrinsieke metaalwaarde

Korte geschiedenis van het geld:

• Oudheid: lage fiduciariteit.

• 1150: “tally sticks” van Koning Henry II

• 1694: oprichting Bank of England

• Rond 1800: massaproductie van munten

• 2de helft 19de eeuw: nationaal papiergeld

• Na WO II: munten van niet-edel metaal

• 1976: einde Bretton-Woods-standaard 

• Nu: credit cards, digitaal geld, Bitcoin!



De uitvinding van geld:
Waarom een conceptuele en 
culturele innovatie?



Geld en denken “The results of nine experiments

suggest that money brings about a self-

sufficient orientation in which people

prefer to be free of dependency and

dependents. Reminders of money (…),

led to reduced requests for help and

reduced helpfulness toward others.

[P]articipants primed with money

preferred to play alone, work alone,

and put more physical distance

between themselves and a new

acquaintance.”

Vohs, “The psychological consequences of 
money”, Science 17 (November 2006) 



Casus 1
Waarde: wat is fiduciaire waarde?



Fiduciaire waarde: Aristoteles

Aanvankelijk was de waarde van de munt

simpelweg gedefinieerd door de omvang en het

gewicht, maar naderhand heeft men ze van

stempels voorzien, zodat ze niet steeds hoefden te

wegen en meten. De stempel werd er namelijk op

gezet als teken van de waarde.

Aristoteles, Politica 1257a31-41

Etymologie: nomisma (muntgeld) < nomos (gebruik,

conventie)

± 350 v. C.



Fiduciaire 
waarde: 

Aristoteles

Rijkdom wordt vaak gezien als een grote hoeveelheid geld, 

omdat dit is waar vermogensvorming en handel om draait. 

Soms beschouwt men daarentegen geld als loos, louter

conventie zonder natuurlijke realiteit, omdat het wanneer zijn

gebruikers wisselen van munteenheid, niets meer waard is en

voor geen enkele levensnoodzaak te gebruiken, zodat niet

zelden iemand ook al heeft hij veel geld toch niet aan het 

nodige voedsel kan komen. Het is toch ongerijmd dat rijkdom

iets zou zijn waarover een mens kan beschikken en niettemin

van honger omkomen—als in het verhaal van Midas: alles wat 

hem werd voorgezet veranderde in goud, doordat hij een wens 

had uitgesproken die nooit vervuld kon raken.

350 v.C.





Fiduciaire waarde:
Theognis van Megara

Er is niets moeilijker dan een vervalste (kibdêlos)

kerel te doorzien, en Kyrnos, niets

betaalt zich beter terug dan waakzaamheid.

De strop van goud en zilver dat vervalst is,

Kyrnos, is nog op te vangen, en

een kenner ziet de fraude met gemak.

Maar als een valse vriend zijn eigenlijke

aard verborgen houdt van binnen en

een leugenachtig hart draagt in zijn borst—

de god heeft dat als meest vervalst (kibdêlôtatos)

ding

gemaakt voor de stervelingen; dat te leren

inzien kost de allerduurste pijn.

(Theognis van Megara I.117-127, vert. Hugo Koning) 

± 550 v. C.



Fiduciaire waarde:
Theognis van Megara

Een reputatie is een grote ramp,

het beste is een test. Want velen lijken

goed maar zijn nooit op de proef gesteld.

Wanneer je bij een toetssteen (basanos) komt 

en tegen

lood gewreven wordt, zul jij als zuiver

goud in ieders ogen edel zijn.

(Theognis van Megara I.1104-1106, vert. Hugo Koning) 

± 550 v. C.



Fiduciaire waarde:
Diogenes van Sinope

• Diogenes van Sinope (404-323 v. 

Chr.)

• maatschappelijke conventies (nomoi) 

zijn minder vanzelfsprekend dan ze 

lijken

• zo ook de conventionele waarde van 

muntgeld (nomisma)

± 350 v. C.



Casus 2
Heeft geld een biografie?



Objecten met een biografie
Odysseus | kreeg van Meriones daarna een boog, een koker met

pijlen | en ook een zwaard. Vervolgens zette hij deze een helm op

| die was vervaardigd van leer, van binnen met talrijke riemen |

stevig bespannen; van buiten, in contrasterende rijen, | zaten er

witte zwijnstanden op, mooi werk van een vakman. | Tussen het

leer en de riemen was vilt aangebracht. Deze stormhelm | welke

uit Eleon kwam, had Autolykos eens aan Amyntor, | Armenos’

zoon, ontstolen, wiens huis hij was binnengedrongen. | Deze

schonk hem Amfidamas, die hem daarna maar Skandeia bracht op

Kythera en daar als gastgeschenk weggaf aan Molos. | Molos

stond hem vervolgens Meriones af om te dragen.

(Homerus, Ilias 10.259-270; vert. De Roy van Zuydewijn)

± 750 v. C.



Het sociale leven van geld

Bij het volk der Lydiërs
bedrijven alle dochters 
prostitutie, waarmee ze 
zich een bruidsschat 
vergaren, totdat ze 
hierdoor een huwelijk 
kunnen sluiten; 
uithuwelijken doen ze 
zichzelf.

Herodotus I.93

Edwin Long, De Babylonische
Huwelijksmarkt (1875)

± 440 v. C.



Casus 3
Heeft geld een eigen 
psychologische dynamiek? Gaat
geld met je op de loop?



1987



Hoeveel is genoeg? 

Greed is good

17de-18de eeuw: hebzucht 

transformeert van ondeugd en zonde tot 

drijvende kracht achter vooruitgang.

Bernard Mandeville, Fable of the Bees, 1714

17de eeuw



Hoeveel is genoeg? 

Pleonexia

pleonexia < pleon + echein: 

meer-hebberij, hebzucht

psychologie van verzadiging

5de & 4de

eeuw



Hoeveel is genoeg? 

Koros

Alles verveelt op den duur (er is koros, 

verzadiging, van alles), zelfs slapen, de liefde 

bedrijven, | mooie muziek en gezang en een 

vlekkeloos lopende reidans, | dingen waarvan je 

toch veel meer geniet dan vechten en oorlog. |

’t Volk der Trojanen alleen krijgt nimmer genoeg 

van het vechten. 

(Homerus, Ilias 13.636-639; vert. De Roy van Zuydewijn)

± 750 v. C.



Hoeveel is genoeg?
Needs en wants

Van rijkdom is geen grens voorzien voor mensen: | 

diegenen onder ons die de hoogste levensstandaard

hebben | werken twee keer zo hard. Wie kan in alle 

opzichten verzadigd raken? | De onsterfelijken

brengen de stervelingen winstbejag, | maar uit deze

dingen volgt verblinding, die, | wanneer Zeus 

vergelding brengt, van man tot man gaat.

(Solon, Muzenhymne fr. 13.71-76)

± 590 v. C.



Hoeveel is genoeg?

Relatieve rijkdom

Rijkdom is relatief, d.w.z. gedefinieerd in relatie tot 

je behoefte.

Xenophon van Athene (450-355 v. Chr.)

± 370 v.C.





Hoeveel is genoeg?
Slavernij van de ziel

“Slavernij van de ziel”:

• 2 soorten meesters:

1. meesters die je van je werk houden

2. meesters die je ertoe aanzetten dat je de 

vruchten van je arbeid verspilt

• zorg over de ziel is onderdeel van 

“oikonomia”

± 370 v.C.



Hoeveel is genoeg?
Vrijheid en hedonisme

Kallikles’ radicale opvattingen:

• vrijheid is je verlangens zo groot mogelijk maken

• zelf-beheersing is vrijwillige zelf-slavernij

• “zelfbeheersing” en “rechtvaardigheid” zijn 

ethiek voor zwakkelingen

Socrates’ reactie: de parabel van de lekkende vaten

Plato, Gorgias 493d-e

± 380 v.C.



Hoeveel is genoeg?
Rijkdom en geld
En mensen krijgen nooit genoeg van u. Van 

andere dingen krijgen ze snel genoeg. Van 

liefde… — Brood.

— Muziek. — Vlees.

— Eerbewijzen. — Gebakjes.

— Veldslagen. — Vijgen.

— Ambitie. — Havergort.

— Militair succes. — Linzensoep.

Aristophanes, Ploutos 187-197

± 408 v.C.



Hoeveel is genoeg?
Rijkdom en geld

Maar van u krijgen we nooit genoeg. Als 

een man 13 talenten bezit, dan is hij er 

des te meer op gebrand om er 16 te 

bezitten; en als die wens is vervuld, dan 

wil hij er 40 of anders zal hij klagen dat 

hij niet weet hoe hij de eindjes aan 

elkaar moet knopen.

Aristophanes, Ploutos 187-197

± 408 v.C.



Hoeveel is genoeg?
De aard van geld

Het heeft er ook alle schijn van dat ware rijkdom daarop 

is gebaseerd, want de omvang van zulk bezit die 

toereikend is voor een goed leven, is niet onbegrensd, in 

tegenstelling tot wat Solon dicht: “Aan rijkdom is de mens 

geen grens zichtbaar gesteld.” Deze grens staat wel vast, 

net als op andere vakgebieden: rijkdom is een veelheid 

aan werktuigen voor het beheer van huishouden en 

polis, en er is geen werktuig, in welk vak ook, dat in 

veelheid of grootte onbegrensd is. 

(Aristoteles, Politica I.8; vert. Bremer & Kessels)

350 v.C.



Hoeveel is genoeg?
De aard van geld

Er is nog een andere vorm van bezitsverkrijging, 

die men bij voorkeur en terecht aanduidt met de 

term vermogensvorming. Aan deze vorm ligt het 

dat mensen denken dat rijkdom en bezit geen

grens kennen. 

(Aristoteles, Politica I.9; vert. Bremer & Kessels)

350 v.C.



Hoeveel is genoeg?
Twee economische domeinen

Twee vormen van vermogensvorming:

• Oikonomia: binnen de oikos; gericht op het 

goede leven; begrensd

• Chrêmatistikê/kapêlikê: losgezongen van de 

oikos; gericht op kwantitatieve vermeerdering; 

onbegrensd

350 v.C.



Hoeveel is genoeg?
De aard van geld

Het is toch ongerijmd dat rijkdom iets

zou zijn waarover een mens kan

beschikken en niettemin van honger

omkomen—als in het verhaal van 

Midas: alles wat hem werd voorgezet

veranderde in goud, doordat hij een

wens had uitgesproken die nooit 

vervuld kon raken.

350 v.C.



Hoeveel is genoeg?
De aard van geld

Elk ding heeft 2 gebruikswijzen:

• eigenlijk gebruik: bv. een schoen dragen

• afgeleid gebruik: bv. een schoen 

verkopen

“Geld is het begin en het eind van handel.”

Aristoteles’ geldtheorie:

▪ D — D (ruilhandel)

▪ D — G — D (handel)

▪ G — D — G (handel)

▪ G — G (woekeren)

350 v.C.




