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Crisis!
Sinds 2008 leven we officieel in een economische crisis. Steeds meer ondervinden we daar gevolgen van, ook in de religieuze context.
Is het allemaal de schuld van het kapitalisme? Rechtsfilosoof Boudewijn
Bouckaert brengt nuances aan.
Paul Mills schetst een bijbels alternatief voor de financiële sector. Maar ondertussen zul je er maar slachtoffer van zijn.
Geesje Werkman vertelt over de invloed die de economische crisis op de
migratie heeft.
Wat Spaanse kerken in dat verband voor de slachtoffers doen, is onderwerp
van een bijdrage van Alfredo Abad Heras.
Ook enkele gelovigen uit Griekenland laten hun stem horen.
Musa Filibus is sinds september 2010 directeur van het departement voor
zending en ontwikkeling van de Lutherse Wereld Federatie (LEF) in Genève.
TussenRuimte vroeg hem naar de gevolgen van de economische recessie voor
het werk van deze slagvaardige oecumenische organisatie.
Uiteraard mist de financiële crisis haar uitwerking niet op de Nederlandse
moslimgemeenschap, zo vertelt Veyis Güngör. Veel moslims in Nederland bevinden zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt, en daar vallen geregeld
ontslagen.
Johan Graafland gaat na waar het in deugden-ethisch perspectief aan ontbroken heeft in het bankwezen en formuleert enige implicaties voor ontwikkelingslanden.

— Redactie TussenRuimte

Crisis!

3

TR

REPOR TAGE

l

Alfredo Aba d Hera s

Migranten in tijden van crisis
Ervaringen van kerken in Spanje
In tijden van crisis worden we gedwongen na te denken over
onze investeringen. Waarop willen we onze beste krachten
inzetten? De crisis vraagt niet alleen naar vandaag, maar ook
naar de toekomst.

Onlangs waren er in het Engelse Silverstone
bijzondere autoraces. Ontwerpers, ingenieurs en de auto-industrie toonden daarbij
hun meest verfijnde kennis van materialen.
Ze testten en beproefden de efficiëntie van
hun ontwerpen met het oog op de ontwikkeling van toekomstige auto’s. Op analoge
wijze zijn tijden van crisis voor ons een gelegenheid om de efficiëntie van onze waarden en principes te testen. We zetten het
beste in dat we te bieden hebben, waar het
gaat om mensenrechten, respect en waardigheid. In de nabije toekomst zal onze samenleving de vruchten van onze investeringen kunnen plukken.
Met de rechten van arme mensen moeten
we heel voorzichtig omspringen: we mogen
hen niet van grondrechten beroven. Voor
migranten en asielzoekers geldt dat de internationale beschermingsruimte steeds
beperkter, ontoegankelijker en verdachter
wordt. De menselijke mobiliteit groeit,
maar tegelijkertijd nemen internationale
verantwoordelijkheid, solidariteit en bescherming af. Beschutte plaatsen worden
afgebroken, omdat veiligheidsoverwegingen en grenspatrouilles zwaarder wegen.
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De keus voor deze prioriteiten zal in de nabije toekomst duur betaald moeten worden.

Gevolgen van de crisis
Tot mei 2011 was ik de algemeen secretaris
van een Spaanse niet-gouvernementele organisatie die gespecialiseerd is in dienst
aan vluchtelingen en asielzoekers. We zetten ons in voor de meest kwetsbaren onder
de migranten. Het grootste probleem dat
we sinds de crisis tegenkwamen, was werkloosheid. In Spanje ligt het werkloosheidspercentage onder migranten tien procent
hoger dan onder de rest van de bevolking.

Het grootste probleem
sinds de crisis
was werkloosheid
Dat betekende dat veel mensen die een succesvol integratietraject hadden doorlopen,
na jaren toch bij ons terugkwamen. Onze
teams waren niet langer in staat tegemoet
te komen aan de noden van lijdende mensen op zoek naar werk of een nieuwe levensfase. Het werk met deze mensen en hun gezinnen strekte zich vaak uit over een lange,

‘El rastro’ in Madrid. Vijftien procent van de Spaanse beroepsbevolking is migrant.

moeilijke tijd. We hadden steeds minder
oplossingen te bieden voor de psychologische problemen die we tegenkwamen.
Voor de organisatie zelf betekenden wijzigingen in het budget dat veel professionele
teams ontmanteld moesten worden, dat

Het immigratiecijfer van Spanje verminderde
sinds het uitbreken van de crisis drastisch,
niet alleen door de strengere grenscontroles,
maar ook door de verzadiging van familienetwerken. In de periode 2000-2007 arriveerden jaarlijks een half miljoen mensen in
Spanje. In 2008 daalde dat cijfer naar vier-

goede professionals de organisatie verlieten, dat er minder regionale presentie kon
zijn en dat er veel te veel werk neerkwam op
de schouders van hen die bleven. Het gevolg was een slechter werkklimaat, waarin
frustratie en verontwaardiging voelbaar
waren.
Deze combinatie van factoren leidde tot
groeiende kwetsbaarheid voor veel mensen.
De zwaarst getroffenen waren niet de
nieuwkomers, maar degenen die al een
grote investering hadden gedaan in hun
migratieproject of hun asielaanvraag. Zij
werden nu een gemakkelijke prooi van misbruik of uitbuiting.

honderdduizend, in 2009 naar honderdduizend en in 2010 naar slechts zestigduizend.
Deze cijfers zijn afkomstig van het studiecentrum voor internationale betrekkingen in Barcelona, CIDOB.

Een neveneffect is de Europese richtlijn
voor terugkeer, die in 2008 werd geratificeerd als deel van het Europese pact voor
asiel en immigratie. Dit is een van de meest
regressieve stappen in de Europese migra-
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tiewetgeving. De zogenaamd positieve kanten van deze richtlijn hebben nog maar
weinig mensen kunnen ontdekken; velen
lijden inmiddels wel onder de steeds langer
wordende perioden van detentie en de criminalisering van migranten in de publieke
opinie. In Spanje maakten slechts tienduizend mensen gebruik van de regeling voor
hulp bij terugkeer, terwijl er honderdduizend mogelijke kandidaten waren voor die
regeling. Vele anderen gaven de voorkeur
aan terugkeer op eigen kracht, ondanks de
grote inspanningen en offers die dat kostte,
omdat ze niet van hun grondrechten en
waardigheid wilden afzien.

Onmisbare migranten
In de laatste tien jaar is er in Spanje flink
werk gemaakt van integratie. Het Strategisch plan voor burgerschap en immigratie (PECI, 2007-2010) werd ontwikkeld. In
het afgelopen decennium kwamen meer
dan drie miljoen vreemdelingen naar Spanje. Ondanks de vooroordelen en de negatieve reacties hebben zij een zeer belangrijk

Migranten droegen bij
aan zestig procent
van de Spaanse economie
aandeel geleverd aan de samenleving en de
economie. Zo is berekend dat migranten op
een of andere manier bijdroegen aan zestig
procent van de Spaanse economie. Naar
schatting vijftien procent van de beroepsbevolking is inmiddels migrant. Zonder
deze economische activiteit van migranten
zou het herstel van de economie na de crisis
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dus een jaar langer hebben geduurd.
De arbeidsmarkt heeft overigens geprofiteerd van gastarbeiders en nationale arbeiders samen. De integratie van Spaanse
vrouwen in de arbeidsmarkt is bijvoorbeeld
sterk gestimuleerd doordat migranten het
huishoudelijk werk overnamen.
In het populistische discours over migratiecontrole worden veel van deze bijdragen en
voordelen echter naar het tweede plan verwezen. Het Strategisch plan voor burgerschap en immigratie heeft inmiddels de
prominente plek in het Spaanse migratiebeleid verloren. Ook integratie is nu een
van de ‘slachtoffers’ van de crisis. Hetzelfde
geldt voor imagoverbetering van migranten
in de publieke opinie.

Wat de kerken in Spanje doen
Een rapport van Caritas en het sociologische studiecentrum FOESSA uit 2009
presenteerde een onderzoek naar gezinssituaties. Dezelfde gezinnen werden tweemaal bezocht, in 2007 en in 2009. Van deze
gezinnen ging zesendertig procent van een
situatie van integratie naar een situatie van
buitensluiting. De conclusie is dat kwetsbaarheid en het risico van buitensluiting
een gevaarlijke omvang hebben aangenomen onder de totale bevolking, maar in het
bijzonder onder migranten. Andere kwetsbare groepen zijn jonge mensen en vrouwen.
De christelijke kerken hebben in deze situatie een oproep tot actie gehoord. Ze hebben
hun sociale instituten noodgedwongen versterkt. De groep mensen die geholpen werd,
is verdubbeld. In 2007 hielp Caritas 370.251

Migranten in tijden van crisis

mensen, in 2009 was dat aantal gestegen
tot 788.811 personen. Eerste levensbehoeften kregen de voorrang in de sociale dienstverlening. Initiatieven die gericht waren op
ontwikkeling van gemeenschappen kregen
minder prioriteit.
Onder migranten zijn de financiële problemen gegroeid. Als een van de gezinsleden werkloos werd, kon de woning niet
meer betaald worden. Veel mensen zijn hun
huis en hun (spaar)geld kwijtgeraakt. Als
gevolg daarvan keerden ze terug naar hun
land van herkomst, beladen met schulden
bij de banken. Steun verlenen aan mensen
die in zulke situaties verkeren, is een voorbeeld van een nieuwe vorm van dienstbaarheid van de kerken.

Migrantenkerken en de crisis
De orthodoxe kerken zijn heel bekend met
deze problemen. In het verleden waren er in
Spanje slechts twee orthodoxe kerken: de
Roemeens-orthodoxe en de Grieks-orthodoxe kerk. Een van de gevolgen van de migratiestromen was de diversificatie van de
orthodoxe kerken. Veel van hun leden leven
in diaspora, en de impact van de economische crisis wordt in deze kerken pijnlijk
gevoeld. In veel van deze kerken is meer
dan de helft van de leden werkloos. Saamhorigheid en steun voor elkaar zijn grote
uitdagingen binnen deze gemeenschappen,
en binnen de oecumenische netwerken.
In de afgelopen jaren zijn de evangelische
kerken sterk gegroeid door de grootschalige
migratie uit Latijns-Amerika. Veel leden
van deze kerken zijn ook getroffen door de
crisis. Ook deze kerken hebben daarom
nieuwe vormen van sociale dienstverlening

ontwikkeld, zoals hulp bij het vernieuwen
van verblijfsdocumenten en psychologische
steun.
De grootste noden zijn voedsel, huisvesting
en werk. De sociale dienstverlening van de
overheid is niet berekend op de groei en de
langdurigheid van deze noden. Mensen
hebben steeds meer liquiditeitsproblemen
doordat ze langdurig werkloos zijn. De
overheidsdiensten zijn onvoorbereid, staan
met lege handen en kunnen de nieuwe situatie niet aan. Uiteraard wordt het sociale
netwerk van de kerken ook door deze problemen geraakt.

Lobby
Kerken moeten daarom een helder standpunt innemen met betrekking tot gerechtigheid en het migratiebeleid. Bij het doorvoeren van bezuinigingen wordt wel rekening gehouden met werklozen, ouderen en
gehandicapten, maar migranten vallen in
deze overwegingen buiten de boot.
In Spanje hebben de kerken zich via oecumenische netwerken sterk gemaakt voor

Integratie is nu
een van de ‘slachtoffers’
van de crisis
wetswijzigingen. Er is een lobby gevoerd
onder de politieke partijen met het oog op
nieuwe wetgeving rondom integratie en arbeidskansen van vreemdelingen. Deze wetgeving beoogt het Spaanse systeem aan te
passen aan de Europese richtlijnen en aan
de eisen van het Hooggerechtshof uit 2010,
die bijvoorbeeld het grondrecht van educa-
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tie waarborgen. Hoewel deze campagne
minder succesvol was dan we hoopten, is
dit toch een belangrijke stap geweest voor
de kerken. Inmiddels is de werkwijze van
het ministerie van Arbeid en Migratie versoepeld.
Het formuleren van onze ideologische positie is een punt van aandacht. Om met de

Kerken moeten leiding geven
aan nieuwe vormen
van sociale bewogenheid
woorden van Javier de Lucas, hoogleraar te
Valencia, gespecialiseerd in migratievraagstukken, te spreken: asiel wordt in Europa
een ‘zombieconcept’. Een zombieconcept is
een dood concept dat levend lijkt: het heeft
geen inhoud meer als we de statistische afname ervan beschouwen. Het gemeenschappelijke Europese systeem van asiel,
het gemeenschappelijke migratiebeleid dat
vorm kreeg tijdens een bijeenkomst van de
Raad van Europa in 1999 en de basisprincipes van de Europese Unie uit 2004 zijn nu
inderdaad terugverwezen naar onze dromen. We moeten proberen de oriëntatie van
het gemeenschappelijke asielbeleid en het
gemeenschappelijke migratiebeleid zo snel
mogelijk om te buigen van beheersing naar
bescherming.

waardigheid bewezen in een traditie van
bescherming van mensenrechten en sociale
en ethische actie. Nu is de FEPS een intermediair geworden die zich sterk maakt
voor het respecteren van universele mensenrechten. Deze rol dienen de kerken op
zich te nemen in samenwerking met organisaties uit het maatschappelijk middenveld, ook organisaties die de slachtoffers
vertegenwoordigen. De kerken zijn nodig
om leiding te geven aan deze nieuwe vormen van sociale bewogenheid.
We hebben goede instrumenten tot onze
beschikking. Het gemeenschappelijke
Europese asielsysteem (Common European
Asylum System, CEAS) is, ondanks onze kritiekpunten, een belangrijke stap in de richting van verandering ten goede in Europa
ten gunste van vluchtelingen. Het Hoge
Commissariaat voor Vluchtelingen van de
Verenigde Naties (UNHCR) heeft onderstreept hoe belangrijk de toepassing van de
Europese richtlijnen is. Als kerken moeten
we ons mengen in de ontwikkeling van het
CEAS en onze eigen samenlevingen, zodat
de beschikbare instrumenten goed gebruikt
worden en er meer politieke wil ontstaat
voor bescherming.
Vertaling: Wilbert van Saane

— Alfredo Abad Heras is predikant in de Pro-

De toekomst

testantse Kerk in Spanje en was tot voor kort

Het is een goed signaal dat de Federatie van
Protestantse Kerken in Zwitserland (FEPS)
zich bezighoudt met het controleren van de
gedwongen terugkeer van irreguliere migranten. Deze organisatie heeft haar geloof-
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algemeen secretaris van de Spaanse Commissie
voor Hulp aan Vluchtelingen. Dit artikel is de
bewerkte tekst van zijn toespraak tijdens de assemblee van de Churches’ Commission for Migrants in Europe, 16-19 juni 2011.
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Geesj e Werkman

Op zoek naar een bestaan
Wie in deze tijd vanwege honger naar een ander land trekt, kan
volgens internationale verdragen nergens aanspraak op maken.
Hier, in Europa, word je gewoon teruggestuurd. Toch komen talloze vluchtelingenstromen op gang als gevolg van toenemende
armoede en honger, ondanks alle millenniumdoelen.
Net teruggekomen van een Europese conferentie over vluchtelingen in Europa meldde
ik dat ik wel het een en ander kon zeggen
over de invloed van de financiële crisis op
het werk van kerken ten aanzien van vluchtelingen. En natuurlijk is die invloed er
ook, al is de invloed van ‘elf september’ veel
groter.

Vluchtelingenstromen
Oorlogen brengen vluchtelingenstromen
op gang. Kijk naar het Midden-Oosten op
dit moment, zie de oorlogen in Irak en Afghanistan die een rechtstreeks gevolg
waren van ‘elf september’ of denk aan de
voortdurende oorlog in Somalië. In 2001
vroegen 36.800 Afghanen om asiel in Europa, van wie 3.600 in Nederland (cijfers
CBS). In 2002 ontvluchtten 400.000 Irakezen hun land – Irak was het eerste land
dat werd binnengevallen na ‘elf september’.
Naast ‘elf september’ heeft natuurlijk ook
een wereldwijde financiële crisis daar invloed op. Armoede doet vluchtelingenstromen op gang komen, al wordt armoede niet
genoemd in de conventie van Genève (het
Vluchtelingenverdrag), en krijgen asielzoekers in Europa geen status als honger hen
deed vluchten naar Europa. Wanneer we in

de Bijbel lezen over Jakob die met zijn
zonen naar Egypte gaat omdat er hongersnood heerste, zetten we daar geen vraagtekens bij; maar wie in deze tijd vanwege
honger naar een ander land trekt, kan volgens internationale verdragen nergens aanspraak op maken: hier, in Europa, word je
gewoon teruggestuurd. Toch komen vluchtelingenstromen op gang als gevolg van
toenemende armoede. NRC-Handelsblad
schreef al in januari vorig jaar:
Vooral in ontwikkelingslanden en opkomende economieën trekt de economie
weer aan, maar de naweeën van de financiële crisis zullen dit jaar extra 64 miljoen
mensen veroordelen tot armoede. De voorspelling staat in het rapport Global Economisch Prospects 2010.

Toenemende armoede en toenemende honger, ondanks alle millenniumdoelen. En dus
gaan grote groepen mensen, zoals in de tijd
van Jakob, op pad, op zoek naar een bestaan. Zo is er dus een verband tussen ‘elf
september’ en financiële crisis en vluchtelingenstromen wereldwijd. Daarbij spelen
zeker ook nog andere factoren een rol,
waaronder de klimaatcrisis.
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Vluchtelingen uit Zuid-Waziristan aan de Pakistaans-Afghaanse grens, op drift vanwege de taliban

Overigens mag je zelfs een samenhang vermoeden tussen ‘elf september’ en de financiële crisis. Immers, veel budget werd gestoken in het oorlog voeren, en de politieke
focus was meer gericht op de oorlog dan op
de budgetten en de economie.

meester-beleggers als Warren Buffet. De
ministers voor Ontwikkelingssamenwerking
doen er even niet toe. En Afrika? (…) De
kans is groot dat Afrika vooral wordt geraakt door het niet nakomen van afspraken. De vraag is of China, nu de wereldeconomie wordt geremd, wel zo zwaar blijft

Minder hulp

investeren in Afrika. In 2006 werd voor

Gelijktijdig met de toenemende vluchtelingenstromen als gevolg van ‘elf september’
en de economische crisis zien we hulp en
bereidheid tot hulp afnemen. In een artikel
van Hans Koch in Trouw van 13 september
2011 valt te lezen:
Net nu Afrika betere groeicijfers laat zien,
slaat de wereldeconomie op tilt. Door de
financiële crisis zullen donoren en investeerders waarschijnlijk minder happig zijn om
hun geld in Afrika te steken. Alle aandacht
gaat nu uit naar ministers van Financiën,
centrale bankpresidenten, analisten en
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zeven miljard dollar aan afspraken gemaakt
over investeringen in de infrastructuur. De
Wereldbank vreest dat veel van die afspraken op de lange baan worden geschoven.
Gewoon omdat er geen financieringsmogelijkheden zijn.

Opvang en procedures
Maar ook de afspraken die binnen Europa
werden gemaakt over de opvang en procedures van asielzoekers, worden niet nagekomen. Tijdens de bovengenoemde Europese conferentie over vluchtelingen in
Europa, in Boekarest, waaraan ik deze

Op zoek naar een bestaan

zomer deelnam, kwamen vooral Griekenland, Italië en landen in Oost-Europa met
verhalen over ontoelaatbare situaties voor
de binnenstromende asielzoekers, schending van diverse verdragen als gevolg van
de enorme toename van de aantallen asielzoekers en een gebrek aan financiële
middelen. In Griekenland verblijven grote
groepen alleenstaande minderjarige asielzoekers op straat bij gebrek aan opvangcapaciteit, en ook de kerken zien geen mogelijkheden om dit probleem op te lossen.
Ook in Nederland zien we dat onder druk
van financiële krapte, en niet in de laatste
plaats door de afnemende bereidheid om
mensen uit knelsituaties op te vangen, de
hulp aan mensen afneemt. Steeds meer
moeten vluchtelingen zelf betalen voor
zaken die verdragsrechtelijk geregeld zijn.
Zo zijn de leges die nodig zijn om een asielprocedure te voeren, zo hoog geworden dat
je kunt spreken van ontoegankelijkheid van

Geen plaats
Op zoek naar kinderen van vluchtelingen in
Nederland kwam een directeur van een kerkelijke hulporganisatie in Griekenland aan bij

Examengeld
De vrouw van een vluchteling die als gevolg
van marteling arbeidsgehandicapt was geworden, werd gevonden. Volgens verdragen
was er recht op gezinshereniging, maar de
vrouw, die analfabete was, moest een examen afleggen in een ambassade die achthonderd kilometer van haar woonplaats af
lag. Omdat na 1 april de eisen zwaarder zouden worden, was er voor de vluchteling in
Nederland niet genoeg tijd om het geld voor
het examen bijeen te sparen. Kerk in Actie
werd geconfronteerd met deze hulpvraag.
(Overigens haalde de mevrouw wonderwel
dit examen, en zal het echtpaar een dezer
weken worden herenigd.)

het rechtssysteem voor minder draagkrachtige asielzoekers. Bij gezinshereniging, een recht van vluchtelingen, moet
eerst een inburgeringscursus worden gevolgd, en de cursus- en examengelden moeten zelf worden betaald. Of het desbetreffende gezin in een ontwikkelingsland
woont, doet niet ter zake, en de examengelden zijn zeker voor deze groep een onoverkomelijke barrière.

een kerkelijk geregelde opvangplaats. Een
jongetje van acht en een meisje van elf deelden de kamer met een hun onbekende man
van tweeënveertig. Een jongen van veertien
die er eigenlijk ook bij hoorde, kreeg geen
plaats; hij moest op straat verblijven.
Alleen geld uit Nederland zorgde ervoor dat
de kinderen, die onderweg zijn naar hun
ouders in Nederland, toch een zekere bescherming krijgen.

Tegelijkertijd zie je dat de financiële druk
op organisaties die vluchtelingen en migranten bijstaan, toeneemt. De eerste organisaties zijn reeds verdwenen. Zowel lokale
overheden als de landelijke overheid draaien hun subsidiebeleid terug. Overigens
geldt deze tendens ook voor organisaties
die andere gemarginaliseerde mensen in
Nederland bijstaan. Daar waar individuele
mensen in de marge van de samenleving te
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maken krijgen met hogere kosten en minder financiële hulpmiddelen, krijgen ook de
organisaties die hen hierin bijstaan en die
voor hun rechten opkomen, minder financiële armslag. Ze verdwijnen soms totaal of
moeten zich vooral bezighouden met het
eigen overleven. Bij Kerk in Actie zien we
het aantal organisaties die een beroep doen
op kerkelijke financiële hulpverlening, toenemen, maar kerken zijn niet bij machte de
gaten die hier ontstaan, op te vullen.

Vreemde fenomenen
Midden in deze ingewikkelde tijden doemen nieuwe fenomenen op, zo vanzelfsprekend gebracht dat iedereen het gewoon
schijnt te vinden. Een tijdlang hebben we
geloofd in de maakbaarheid van de samenleving, en nu we daarvan afgestapt zijn – de
maakbaarheid is er in deze werkelijkheid
immers maar zeer gedeeltelijk –, hebben we
die geworpen onder de term eigen verantwoordelijkheid. En welk weldenkend mens
kan ontkennen dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft. Met het leggen
van eigen verantwoordelijkheid in handen
van degenen die zuchten onder de druk die
door bezuinigingen en nieuw beleid op de
persoonlijke schouders worden gelegd, onttrekt de overheid zich aan de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor hen, met de bijbehorende financiële consequenties.
Voor gehandicapten, vluchtelingen, Wajongers (jonge mensen met een arbeidshandicap), chronisch zieken en ouderen doemt
een verantwoordelijkheid op die zij niet
kunnen dragen; en als ze er niet uit komen,
wordt het dus gewoon ‘eigen schuld, dikke
bult’.

12

TussenRuimte 2011

|

4

Niet toegelaten vreemdelingen die niet
terug kunnen naar het land van herkomst,
hebben hun verantwoordelijkheid dan niet
genomen; zij kunnen vervolgens worden
gestraft omdat zij zich niet legaal in ons
land bevinden. Zij zullen straks beboet worden, en als ze de boete niet kunnen betalen,
is dit toch ook de eigen verantwoordelijkheid, en zullen ze in de cel belanden. De samenleving is dan wel niet maakbaar, maar
het is mogelijk dit af te wentelen op de
zwaksten.
Eigen verantwoordelijkheid – iedereen die
crisissituaties in zijn leven heeft meegemaakt, weet dat dit niet voor alles opgaat,
dat dit juist in de moeilijkste situaties een
te vermijden term is. Daar waar het gaat om
mensen die zich in de samenleving in de
moeilijkste positie bevinden, past het een
overheid beleid te maken waardoor gewaarborgd blijft dat mensen zo lang en zo veel
mogelijk zelf verantwoordelijkheid kunnen
blijven dragen. Een goed begrip dus, maar
in tijden van financiële crisis verkeerd gebruikt, met veel onverdraaglijke gevolgen.

Niet ieder risico
is met maatregelen
uit onze samenleving te bannen
Een ander fenomeen van deze tijd is veiligheid. En alweer, welk weldenkend mens is
erop tegen dat we ons bevinden in een veilige samenleving. Maar als het begrip wordt
gebruikt om steeds meer maatregelen te
nemen waardoor het samenleven voor grote
groepen mensen onveilig wordt, en ook onvrijer, dan moet je wel gaan nadenken. Niet

Hoop, Rita Camphuijsen, 2011. Angolese vluchtelingen die in Nederland een bestaan proberen op
te bouwen, stonden model voor dit schilderij. www.camphuijsen-art.nl. Zie ook bladzijde 62.

ieder risico is met maatregelen uit onze samenleving te bannen. In het voeden van de
angst en afkeer van de islam, vooral ontstaan na ‘elf september’, is de vreemdelingenhaat toegenomen. Dit is een gevaar voor
de samenleving. De wijze waarop over dit
thema wordt gesproken, ook en vooral in
ons parlement, duidt op een afname van
beschaving. Vaak wordt daarbij beweerd dat
de groei van het aantal moslims een bedreiging vormt voor onze beschaving, maar in
de zojuist geschetste fenomenen zie je een
dreiging van de vernietiging van onze beschaving van binnenuit.

Een weg wijzen
Ik heb in dit artikel slechts een aantal verbanden aangestipt. Kerken zijn op het terrein van vluchtelingen, armoede en zorg via
een aantal Europese kanalen met elkaar verbonden; zij spreken met elkaar over deze

thema’s, ook over de invloed van crises en
de bedreigingen hiervan. Kerken in Europa
moeten niet nalaten samen richting te zoeken.
We geloven samen dat we de wereld hebben
gekregen als plaats waar het gaat om het
leven. Als we steeds in gedachten houden
dat niet de wereld het doel is, maar de
plaats waar het leven plaatsvindt en tot ontwikkeling komt, als het echt om het leven
gaat, dan zijn maatregelen waardoor juist
‘weduwe, wees en vreemdeling’ nog meer in
de knel komen, verwerpelijk, en moeten we
als kerken in staat zijn een weg te wijzen die
begaanbaar is en leidt tot een leefbare samenleving, ook in tijden van crises.

— Geesje Werkman is projectmanager bij Kerk
in Actie.
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Dorottya N agy

Crisis is crisis
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Het heeft miljoenen verkocht en tallozen geheeld. Het klinkt goed en het is Chinees – tenminste, dat wordt gezegd, geschreven en geloofd. Zelfs de beroemde missioloog David Bosch
begon (goed twintig jaar geleden al weer) zijn
meest bekende werk Transforming Mission
met een lofprijzing op crisis. Het geschreven
Chinese woord voor crisis laat namelijk gevaar
en mogelijkheid hand in hand gaan. En een hele
generatie zingevers, therapeuten en theologen is
onderhand opgegroeid met deze goedkope onzin.
Daarbij komt dat het levensverhaal van talloze
mensen door een dergelijke lading van het begrip crisis betekenis kreeg … als ze maar gelukkig blijven en zich niet bedrogen voelen …

verleden en voor het negeren van het heden. Het
hier-en-nu-karakter van de crisis wordt automatisch gezien als een hier-en-nu voor een
nieuw begin, voor een nieuwe mogelijkheid om
verder te gaan, op te staan uit de ruïne, geheeld
te worden van de dodelijke ziekten. Crisis blijft
crisis. Minstens zolang zwart nog zwart betekent, en wit nog wit. Crisis blijft geworteld in
het handelen van scheiden, afzonderen, beoordelen. Crisis is crisis, de periode waarin het hoenu-verder duidelijk wordt. Het kairos dat alle
voorafgaande handelingen evalueert. Crisis
kent geen tussenin. Crisis draait om leven of
dood.

Hoe dan ook, de formule ‘crisis = gevaar + mogelijkheid’ klopt niet1; in het Chinees niet, in het
Japans niet, ook in het Grieks niet en zelfs in het
Nederlands niet. De formule blijft een uitstekend voorbeeld van menselijk optimisme,
hardnekkigheid en alles goed willen breien. De
diagnose dat tegenwoordig ongeveer alles in een
crisistoestand is beland, klinkt acceptabel. Het
lijkt dat het lichaam, de wereld, de maatschappij, de kerk van crisis-punten en crisis-momenten crisis-toestanden en crisis-jaren kunnen
maken. Sterker nog, sommigen belijden al dat
crisis in feite de allernormaalste situatie van de
wereld, maar zeker ook die van de kerk is. Het
woord ‘crisis’ schijnt het alomtegenwoordige toverwoord te zijn voor het verbeelden van een
betere toekomst, voor het interpreteren van het

— Dorottya Nagy is missiologe en luthers predi-
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kant, werkzaam bij het Max Planck Instituut
voor Ethische en Religieuze Diversiteit in Göttingen.
1

Het woord ‘crisis’ in het
Chinees is een combinatie van twee karakters: wei en ji. Terwijl
wei inderdaad gevaar betekent, betekent ji op
zichzelf echter nooit mogelijkheid. Bovendien
krijgen deze twee karakters pas betekenis als
ze naast een ander karakter staan. De ji waarvan men zegt dat het voor mogelijkheid staat
in deze combinatie, geeft filosofisch taalkundig gezien veeleer aan dat de uitkomst van de
situatie niet al te goed zal zijn.

DE BAT

l

B o udewij n Bouck aert

Kapitalisme: de eeuwige zondebok
Voor intellectuelen en kunstenaars, maar ook voor veel priesters
en dominees, is het kapitalisme de zondebok voor zowat alle
denkbare kwalen. Het zit nooit goed. Wanneer het kapitalisme
crises kent, zoals nu, is het verderfelijk omdat het mensen in de
armoede stort. Functioneert het kapitalisme echter goed en
brengt het verrijking mee voor brede volksklassen, dan wordt het
verguisd als een bron van materialisme en moreel verderf. De
hang naar rijkdom doet de mens zichzelf vergeten. Het hebben
wordt dan, zoals het heet, belangrijker dan het zijn.

In de kleine ruimte die TussenRuimte mij
biedt, is het niet mogelijk op alle vormen
van kapitalismekritiek in te gaan. Ik zeg
eerst kort wat ik met kapitalisme bedoel,
vervolgens iets over de financiële crisis, en
eindig met een paar woorden over de relatie
tussen christendom en kapitalisme.
Het kapitalisme zoals het vanuit het klassieke liberalisme wordt opgevat, verwijst
naar een systeem van coördinatie van beslissingen over consumeren, produceren,
investeren en ondernemen binnen een
kader van regels die gericht zijn op eigendomsbescherming, vrije contractsvorming,
aansprakelijkheid en bescherming van het
mededingingsgehalte. Kapitalisme – of een
vrijemarktsysteem, zo men wil – verwijst
dus naar een proces dat zich afspeelt binnen een kader van regelingen.
Omschrijvingen als ‘wildwest-systeem’ of
‘roofdierkapitalisme’ lijken een soort regel-

loosheid (anomie) te suggereren. Dit is alleszins niet het beeld dat de intellectuele
vaders van het systeem – zoals Adam
Smith, om maar de beroemdste te noemen – voor ogen hadden.

De spelregels
Het regelkader waarbinnen marktprocessen
zich behoren af te spelen, heeft wel bijzondere kenmerken.
Vooreerst zijn het regelingen die gericht
zijn op de responsabilisering van de marktparticipanten. Neem bijvoorbeeld de regels
inzake eigendom en aansprakelijkheid. De
marktparticipanten mogen in principe vrijelijk over hun eigendom beschikken, op
voorwaarde dat zij datzelfde recht ook bij
anderen eerbiedigen (gelijkheid in vrijheid). Dit houdt meteen in dat zij ervoor
moeten zorgen dat de wijze waarop zij met
hun eigendom omspringen, geen negatief
effect heeft op leven en eigendom van andeCrisis!
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ren. Dit principe, dat in het economisch
jargon benoemd wordt als ‘internalisering
van externe effecten’, is de basis voor de beteugeling van milieuvervuiling, hetzij via
een privaatrechtelijke aansprakelijkheid,
hetzij, indien die niet volstaat, via administratieve regelingen. Een ander voorbeeld
betreft het bankroet. Ondernemers mogen
winst maken en die winst opstrijken en verdelen (dividenden) onder de aandeelhouders. Dat zet hen aan tot innovatie en kostenefficiënte beslissingen. Wanneer het met
de onderneming minder goed gaat, kan het
bankroet volgen, met een ernstig waardeverlies voor de aandeelhouders. Regelingen waarbij kapitalisten kunnen aankloppen bij de belastingbetalers om verliezen te
compenseren zijn regelrecht antikapitalistisch.
Ten tweede hebben de spelregels van het
kapitalisme een algemeen karakter. Het
gaat, zoals Friedrich von Hayek het formuleerde, om general rules of conduct. Met ‘algemeen’ wordt bedoeld dat zij niet gericht
zijn op de bevoordeling of benadeling van

De overheid is dikwijls
de oorzaak
van de financiële instabiliteit
een concreet aanwijsbare groep personen
(bijvoorbeeld subsidies aan bevriende organisaties, belasting voor de ‘rijken’), maar algemene categorieën van handelingen die
noodzakelijk of schadelijk geacht worden
voor de werking van het systeem, respectievelijk opleggen of verbieden en sanctioneren. Voorbeelden hiervan zijn: zich hou-
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den aan geldig gesloten overeenkomsten,
respect voor eigendom, correcte informatie
in het verhandelen van goederen en diensten, geen ondermijning van het competitief gehalte van het systeem.
Ten derde heeft het regelgevend kader van
het kapitalisme geen telocratisch maar een
nomocratisch karakter. In een telocratie
wordt de samenleving opgevat als één gigantische onderneming (a society, de maatschappij, la société), waarbij de leiders ervan
collectieve doeleinden vooropstellen, en de
rechtsregels worden opgevat als instrumenten voor deze doelstellingen. Voorbeelden
hiervan zijn: algemene tewerkstelling, reductie van de klimaatopwarming, bestrijding van de armoede, maar ook de uitbouw
van een imperium, de heerschappij van een
godsdienst of een ras. Vanuit het kapitalisme (of de vrijemarktfilosofie) wordt samenleving (conviviality, convivialité) opgevat als
een netwerk van onafhankelijke actoren die
elk hun eigen doelstellingen mogen nastreven, op voorwaarde dat ze dit doen met
respect voor datzelfde recht van anderen.
De hierboven vermelde general rules of conduct werken dit respect uit naar verschillende omstandigheden.

Onafscheidelijk
Kapitalisme en de rule of law zijn dus onafscheidelijk. Het probleem is dat men zeer
slordig omspringt met de benaming ‘kapitalisme’. Elk systeem waarin het private
eigendom van productiemiddelen in zekere
mate aanwezig is, wordt met deze benaming getooid. Zo bijvoorbeeld ook systemen in de huidige emerging countries
waarin de vriendjes van de politieke macht-

Het christendom zet ondernemers ertoe aan hun winst te delen met anderen die minder geluk
hadden.

hebbers oligopolies verwerven, daardoor
superwinsten boeken en de bevolking uitbuiten. Op dergelijke vormen van cronykapitalisme valt veel kritiek te leveren. Het
is echter intellectueel oneerlijk de schijn te
wekken dat de kritiek op het crony-kapitalisme meteen kritiek is op alle vormen van
kapitalisme, inclusief het klassiek-liberale
kapitalisme. Dat gebeurt nochtans dikwijls,
hetzij door gebrek aan kennis, meestal echter te kwader trouw.

Slachtoffer
Dit tijdsgewricht is uiteraard niet zo prettig
voor de verdedigers van het kapitalisme. De
crisis van 2008 wordt graag gepercipieerd
als de crisis van ‘het kapitalisme’, waardoor
de roep om meer staatsinterventie, zelfs

regelrechte nationalisatie, wordt versterkt.
Hier moet opgemerkt worden dat de crisis
van 2008 een onderdeel van het kapitalisme
betrof, namelijk het financiële kapitalisme.
Het ‘reële kapitalisme’ (namelijk dat van de
bedrijven in de industriële en dienstensector) was eerder slachtoffer dan oorzaak van
deze crisis.
Een wezenlijk verschil van de financiële
sector met andere economische sectoren
ligt in het feit dat het centrale goed erin,
het geld, door de overheid in onbeperkte
mate kan worden aangemaakt. De overheid
is, via de centrale banken, dikwijls de oorzaak van de financiële instabiliteit. Zolang
hiervoor geen deugdelijk alternatief wordt
gevonden (bijvoorbeeld de herinvoering
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van de goudstandaard), zal deze politiek
aangestuurde instabiliteit blijven bestaan.

Rekening houden met anderen
Net als vele andere godsdiensten heeft het
christendom het dikwijls moeilijk gehad
met het kapitalisme en de hieruit voortvloeiende stijgende welvaart. Wanneer
mensen het beter hebben op materieel vlak,
zijn ze geneigd het transcendente aspect
van het bestaan te verwaarlozen en te zeer
op te gaan in de hang naar oppervlakkige
materiële genoegens. Bovendien leidt stijgende welvaart tot een vermindering van
macht en gezag van religieuze instanties.
Toch moet gezegd worden dat het christendom zich meestal niet heeft laten verleiden
tot een goedkoop antikapitalistisch verhaal
waarin de wereld wordt opgevat als één gigantisch communistisch klooster. Het intellectuele christendom is geleidelijk meegegroeid met de doorbraak van het kapitalisme en de vrijemarkteconomie in Europa.
Belangrijke etappen zijn hier: de erkenning
van het eigendomsrecht als een natuurlijk
recht in de veertiende eeuw, het aanvaarden
van de marktprijs als de ‘juiste prijs’ in de
zestiende eeuw, het afschaffen van het interestverbod in de achttiende eeuw. Het
christendom heeft zich dus niet gekeerd
tegen het kapitalistisch systeem als zodanig, noch tegen het verwerven van rijkdom
as such. Wel tegen bepaalde vormen van verwerven en gebruik van rijkdom.
Het christendom houdt een moreel appèl in
op de marktparticipanten, zowel aan de
productiezijde als aan de consumptiezijde.
Aan de productiezijde door het respecteren
van de menselijke waardigheid van werk-
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nemers in het productieproces, bijvoorbeeld door de erkenning van het recht op
collectieve onderhandelingen en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden. Dit werd overigens goed verwoord in de pauselijke encycliek Rerum novarum, die soms ten onrechte
als een antikapitalistisch manifest wordt
bestempeld. Aan de consumptiezijde stelt
het christendom de waarde van de naastenliefde (de caritas) voorop. Dit ideaal zet de
christen ertoe aan in zijn bestedingsgedrag
ook rekening te houden met de anderen en
niet alles zelfzuchtig voor zichzelf te houden. In economische termen uitgedrukt:
het christendom predikt een gemoraliseerd
consumptiegedrag waarin het delen met de
ander vooropstaat. Het christendom is niet
tegen het feit dat ondernemingen op winst
gericht zijn. Wel zet het de ondernemer die
zijn inzet beloond ziet op de markt, ertoe
aan de winst te delen met anderen die minder geluk hadden.
Wat marxistische bevrijdingstheologen ook
mogen beweren, het christendom is niet
antikapitalistisch. Wel leert ons de christelijke boodschap dat het kapitalisme niet
volstaat om een zinvol leven te leiden dat
past in het goddelijk wereldplan. Naast het
gerechtigd streven naar eigenbelang en
winst worden we pas ten volle mens, als we
bereid zijn ons geluk (zowel in de betekenis
van chance als in die van happiness) met
onze medemens te delen.

— Boudewijn Bouckaert is buitengewoon
hoogleraar aan de Universiteit Gent en Vlaams
volksvertegenwoordiger.

PO R T R ET

l

Anne D ame n

De zuiverende kracht van armoedebestrijding
Dit jaar werd voor de zesde keer de actie ‘Offerfeest en Armoedebestrijding’ gehouden, bedoeld om een bijdrage te leveren aan
de armoedebestrijding in Nederland. Het is een gezamenlijk initiatief van de Samenwerkende Moslim Hulp Organisaties (SMHO)
en Cordaid. Sociaal engagement en betrokkenheid bij de eigen
omgeving en de samenleving als geheel worden zo vergroot.
Tijdens de actie ‘Offerfeest en armoedebestrijding’ wordt aan moslims in heel Nederland gevraagd een deel van het vlees dat
zij geslacht hebben, in te leveren bij een islamitische slagerij. Een deel van het ingeleverde vlees wordt verwerkt tot een offerfeestmaaltijd die kan worden genuttigd
bij Van Harte Resto’s in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Het andere deel van
het geslachte vlees wordt gedistribueerd
naar een Turkse worstfabriek. De worsten
die van het ingeleverde vlees gemaakt worden, worden uitgedeeld via diverse voedselbanken door het hele land en aan centra
voor dak- en thuislozen. De worsten worden speciaal aangepast aan de Nederlandse
smaak; het zijn een soort salami’s. Doel van
de actie is een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in Nederland. Tevens wil
SMHO met deze actie het goede voorbeeld
geven aan andere moslims in Nederland.

Wel heeft de aandacht in de pers voor de offerfeestactie al veel positieve effecten
gehad. Niet alleen is het imago van moslims in Nederland verbeterd, ook is er bin-

De Samenwerkende Moslim Hulp Organisaties (SMHO) zijn een samenwerkingsverband
van een aantal Nederlandse moslimorganisaties die actief zijn op het gebied van projectondersteuning. SMHO werkt aan emancipatie
en integratie van moslims in Nederland enerzijds en aan hulp bij zorg, onderwijs, milieu,
democratisering, mensenrechten, emancipatie en opbouwende remigratie in Nederland
en daarbuiten anderzijds. De SMHO doet dit
vanuit de gedachte van een tolerante islam
en een democratisch functionerende organisatiestructuur. De SMHO verzorgt cursussen,
symposia, conferenties, een website, folders
en brochures, onderhoudt contacten met organisaties in moederlanden en werft fond-

Voedsel voor niet-moslims
Reacties van gebruikers van de Nederlandse
voedselbanken zijn Veyis Güngör, als adviseur verbonden aan de SMHO, niet bekend.

sen. Meer informatie over de missie en het
werk van de SMHO is te vinden op www.
smho.org.
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nen de moslimgemeenschap zelf meer aandacht gegroeid voor het armoedeprobleem
binnen de Nederlandse samenleving. Volgens Güngör is het van groot belang te
laten zien dat de moslims in Nederland
‘meedoen’ en op deze manier ook hun
steentje bijdragen.

Minderbedeeld is altijd
minderbedeeld,
ongeacht religieuze overtuiging
Sinds de eerste keer dat SMHO deze actie
organiseerde, is er een discussie ontstaan
onder vooral Nederlandse moslimjongeren
over de wenselijkheid van het uitdelen van
voedsel aan niet-moslims. Om deze discussie te beslechten heeft de SMHO contact gezocht met een aantal imams. Die hebben
uiteindelijk een fatwa doen uitgaan met de
boodschap dat minderbedeeld altijd minderbedeeld is, ongeacht iemands religieuze
overtuiging.
Veyis Güngör is geboren in Turkije. Na de

Verantwoordelijk

middelbare school is hij, in het kader van ge-

Volgens Güngör stimuleert de islam zijn
volgers tot geven. Armoedebestrijding
heeft een zuiverende kracht, niet alleen met
betrekking tot het eigen vermogen, maar
vooral ook op het gebied van welvaartsverdeling. Binnen de islam kent men daarom
de zogenoemde zakat, de plicht jaarlijks 2,5
procent van het vermogen te schenken aan
de armen. Deze plicht geldt alleen voor hen
die draagkrachtig genoeg zijn.
Afgezien van de zuiverende kracht van de
zakat herstelt dit ook het economisch evenwicht en schenkt het sociale veiligheid aan
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zinshereniging, naar Nederland gekomen. Hij
heeft onder meer pedagogiek gestudeerd
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is
werkzaam geweest bij verschillende ontwikkelingsorganisaties, waaronder de HindoeMoslim Organisatie voor de Medefinanciering
van Ontwikkelingssamenwerking (HIMOS) en
Cordaid. Hij is adviseur bij de Samenwerkende Moslim Hulp Organisaties (SMHO), heeft
een eigen advies- en projectondersteuningsbureau en is actief bij de Union of European
Turkish Democrats (UETD).

De zuiverende kracht van armoedebestrijding

het individu. Daarmee worden ook sociaal
engagement en betrokkenheid bij de eigen
omgeving en de samenleving als geheel vergroot. Daarmee, zo zegt Güngör, wordt een
moslim verantwoordelijk voor het eigen
gezin, de buren, de medemens in het algemeen en zelfs de natuur.

Gedurende de tijd dat de hadj, de jaarlijkse
pelgrimstocht van moslims naar Mekka,
plaatsvindt, wordt ook het Offerfeest gevierd.
Het feest ter nagedachtenis van de profeet
Abraham viel dit jaar op zondag 6 november.
Als symbool voor de offers die Abraham gebracht heeft, slachten moslims die het kunnen betalen, een dier, veelal een schaap. De

Aan de onderkant
Toen het thema van deze editie van
TussenRuimte Güngör ter ore kwam, was
zijn eerste reactie: ‘Welke crisis? Het zijn er
nogal wat …’ Hij vertelt dat de SMHO naast
de voedselprojecten ook een aantal projecten in het Zuiden ondersteunt teneinde een
bijdrage te leveren aan de oplossing van de
ongelijkheidscrisis in de wereld. Hiertoe
heeft de SMHO de Milleniumdoelen geadopteerd, in het bijzonder het doel dat te
maken heeft met onderwijs voor alle jongens en meisjes. Op dit moment worden
projecten in Sudan, de Palestijnse gebieden, Afghanistan en de Balkanlanden gesteund. Naast concrete steun in financiële
vorm heeft de SMHO zich hiermee ook tot
doel gesteld de Nederlandse moslims bij
ontwikkelingshulp te betrekken en de samenwerking tussen mensen met een verschillende geloofsachtergrond te stimuleren. Hiertoe heeft de SMHO, ook in samenwerking met Cordaid, de zogeheten ramadan-actie in het leven geroepen. Tijdens
de ramadan wordt geld ingezameld onder
alle moslims. Dit geld komt, verdubbeld
door Cordaid, ten goede aan projecten in de
eerdergenoemde landen. Uiteraard mist de
financiële crisis zijn uitwerking niet op de
Nederlandse moslimgemeenschap. Veel
moslims in Nederland bevinden zich aan de

traditie vertelt dat de moslims een derde van
het geslachte vlees zelf houden voor eigen
consumptie; een derde wordt verdeeld onder
familie en vrienden, en een derde is bestemd
voor de armen.

onderkant van de arbeidsmarkt, weet Güngör, en daar vallen regelmatig ontslagen.
Moslims die voorheen ieder jaar naar hun
thuisland reisden, doen dat nu nog maar
eens per drie jaar. De financiële crisis heeft
wel degelijk discussie losgemaakt binnen
de Nederlandse moslimgemeenschap, maar
deze discussie blijft enigszins abstract. Veel
moslims schamen zich ervoor te spreken
over hun eigen verslechterde situatie.

Morele code voor ondernemers
Naast het inzamelen van geld en voedsel
probeert de SMHO ook op andere manieren
oplossingen aan te dragen om de financiële
crisis het hoofd te bieden. Zo organiseerde
de SMHO in samenwerking met de Union
of European Turkish Democrats (UETD) afgelopen oktober een congres met als doel
stil te staan bij de betekenis van Ahilik en de
vertaling ervan naar de Nederlandse hedendaagse situatie. Ahilik is de term die gebruikt wordt om het gedachtegoed van Ahi
Evran, een Turkse mysticus en ondernemer
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In Nederland doneren veel moslims bij het Offerfeest een deel van het vlees aan de armen.

die leefde van 1171 tot 1261, aan te duiden.
Ahilik omvat een soort ethische morele
code voor ondernemers, waarvan het vormen van een ethische civil society voor
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf uitgaat. Dit gedachtegoed valt enigszins te vergelijken met het systeem van gilden, waarbij vakkennis en beroepsethiek
hoog in het vaandel staan. Niet alleen kan
Ahilik bijdragen aan etnisch maatschappelijk verantwoord ondernemen, het kan volgens Güngör ook helpen bij het doorstaan
van de financiële crisis. De NederlandsTurkse moslimgemeenschap in Nederland
kent veel kleine zelfstandige ondernemers.
De waarden van broederschap, wederkerigheid en vrijgevigheid die (mede) centraal
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staan bij Ahilik, zijn waarden die ook binnen de islam een belangrijke positie innemen. Als men vanuit deze waarden de financiële crisis beschouwt, kan de impact
ervan in ieder geval geminimaliseerd worden. Saamhorigheid en barmhartigheid
maken de te dragen lasten minder zwaar.
Als twee ondernemers elkaar klandizie gunnen en samenwerken om tot beter vakmanschap en betere dienstverlening te komen,
zullen beide ondernemers en hun klanten
daarvan uiteindelijk de vruchten kunnen
plukken.
Een allesomvattend antwoord vanuit de
islam op de financiële crisis is er niet, zegt
Güngör. Wel kunnen volgens hem de waar-

De zuiverende kracht van armoedebestrijding

den die de islam uitdraagt, helpen bij het
doorstaan van de crisis. Door te beseffen
wat men wel heeft in plaats van zich te richten op wat men verloren heeft, en door stil
te staan bij al die anderen die het nog minder hebben. Door dankbaarheid en barmhartigheid kan de financiële crisis te lijf
worden gegaan.

Word als de aarde in bescheidenheid en
nederigheid.
Word als een overledene in woede en
fanatisme.
Word als de nacht in het bedekken van
andermans tekortkomingen.
Word als de zon in compassie en mededogen.
Word als stromend water in vrijgevigheid

Simpel, maar niet eenvoudig
Een andere crisis waarop Güngör graag de
aandacht richt, is de morele crisis waarin
het Westen zich bevindt. Veroorzaakt door
een kunstmatige angst bij burgers van westerse landen heeft deze morele crisis het afgelopen decennium huisgehouden. Deze
angst heeft wortels in onwetendheid en onbekendheid met de islam en moslims, en
wordt aangewakkerd door pers en politici.
Om deze onwetendheid en onbekendheid
weg te nemen heeft de SMHO een uitgave
gerealiseerd, de Konya-criteria, geschreven
door Abdulwahid van Bommel. In deze uitgave worden zeven adviezen beschreven die
Mevlana Rumi, een Turkse dichter, theo-

Saamhorigheid en
barmhartigheid maken
de te dragen lasten minder zwaar

en hulpvaardigheid.

Deze adviezen van Rumi kunnen worden
vergeleken met bijvoorbeeld de woorden
van Franciscus en andere denkers binnen
religies en levensbeschouwingen die aan de
verbetering van de mensheid hebben gewerkt. De SMHO heeft zich ten doel gesteld
de bekendheid van de Konya-criteria te verspreiden en te vergroten binnen de Nederlandse samenleving. Zij kunnen dienen als
grondslag voor interculturele en intertheologische contacten en stellen de hedendaagse omgangsvormen ter discussie. De
grote kracht van de Konya-criteria, vindt
Güngör, is dat zij de mens centraal stellen.
Bovendien bevestigen deze adviezen volgens hem dat iedere dag de wereld wordt
vernieuwd, en dat wanhoop niet bestaat.

— Anne Damen studeerde politicologie en

loog en soefistische mysticus die leefde van
1207 tot 1273, geformuleerd heeft. Volgens
Van Bommel zijn het simpele adviezen,
maar zijn ze niet zo eenvoudig na te leven:

werkte onder meer als trajectbegeleider teamwerving vrijwillige inburgeraars bij het Bureau
Inburgering van de gemeente Utrecht.

Wees zoals je je voordoet of doe je voor
zoals je bent.
Word als de zee in verdraagzaamheid.
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De grote financiële crisis:
een bijbelse diagnose
De wereldeconomie ondergaat de zwaarste test sinds de Grote
Depressie. Overheden lenen geld op oorlogsniveau zonder dat er
een grote oorlog wordt uitgevochten. Centrale banken hebben
de rentepercentages teruggebracht tot een laagterecord en
kopen op grote schaal bezittingen door middel van het drukken
van geld. Er is sprake van een oorlog tussen munteenheden, nu
landen om het hardst de koersen verlagen. Het redden van de
banken en het opleggen van bezuinigingen bedreigen de sociale
rust in Europa.

Crisis van 2007 tot …
Hoe is het tot deze calamiteit gekomen, terwijl politici ons toch verzekerden dat er
geen luchtbellen meer zouden barsten? Wat
is er – afgezien van de onfeilbare menselijke
hang naar hoogmoed en Gods vriendelijke,
periodieke doorprikken daarvan – gebeurd?
Langzaam maar zeker is er op de onroerendgoedmarkt een luchtbel van schulden
opgebouwd. Deze bel begon te barsten,
toen in de Verenigde Staten hypotheken uit
het laagste segment plotseling aan waarde
inboetten. Dat leidde tot de afname van het
vertrouwen in, en het struikelen van financiële instituten.
Het financiële systeem huldigt dan wel het
vrijemarktprincipe van falen en verliezen
voor anderen, het weigert dit principe echter op zichzelf toe te passen. Hoewel hun
hele financiële industrie nu afhankelijk is
van reddingsoperaties met geld van de belastingbetaler, blijven managers zichzelf
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extreem hoog belonen, zich schijnbaar niet
bewust van hun sociale en morele verantwoordelijkheden. In het licht van zulke hypocrisie en evident onrecht is het geen
wonder dat we nu een politiek turbulente
tijd tegemoet gaan, waarin zelfs de toekomst van de markteconomie een open
vraag is.

Bijbels alternatief
Er is een betere weg. Maar het volgen van
die weg vereist de moed om vragen te stellen bij de fundamenten waarop de financiële sector al vier eeuwen rust. In plaats
van een radicale innovatie gaan we terug
naar de economische visie die de kerk in
het eerste driekwart van haar bestaan hoog
hield.
De bijbelse geboden die betrekking hebben
op schuld en rente, zijn geworteld in de
oudtestamentisch wet. Hoewel we voor-

zichtig moeten zijn met de toepassing van
deze teksten, heeft het Oude Testament een
blijvende relevantie als grondslag van
christelijke sociale ethiek en publiek beleid.
De volgende principes vormen de basis
voor de economische overwegingen die volgen.
– Allen zijn geschapen naar het beeld van

loften van zegen voor wie kosteloos geld
leent aan hen die in nood zijn. Rentevrije leningen lagen klaarblijkelijk ten
grondslag aan het oudtestamentische
zorgsysteem. Jezus maakte deze opdracht nog radicaler voor zijn volgelingen toen hij hen aanspoorde te lenen,
zelfs aan vijanden, zonder terugbetaling
te verwachten (Lucas 6, 34-35).

God, die in de Drie-eenheid in volmaakte
relatie leeft. Het ultieme gebod gaat om
liefde voor God en de naaste, niet voor
geld. Om het simpel te zeggen: ik leef in
relatie en daarom ben ik.
– Het Oude Testament werkt het principe
van de liefde praktisch uit en is daarmee
een voorafschaduwing en wegwijzer naar

■ Terugbetaling van een schuld is een ernstige
plicht – Het afsluiten van een lening
hield een plechtige belofte tot terugbetaling in. Verzuim was het equivalent
van het breken van een eed of een verbintenis. ‘De zondaar vraagt te leen en
brengt niet terug’ (Psalmen 37, 21).

het werk van Christus in sociale instituten
en normen.
– De wet werd gegeven voor alle volken,
niet slechts voor Israël.
– De oudtestamentische wet is niet idealistisch of wereldvreemd.

Dit alles betekent dat christenen het bijbelse onderwijs aangaande geld en financiering benaderen vanuit een relationeel perspectief en daarbij openstaan voor praktische lessen.
■ Schuld – Dit perspectief geeft ons een totaal nieuw zicht op het bijbelse onderwijs over geld. Het werpt licht op wat er
tijdens de financiële crisis echt aan de
hand is.
■ Gratis lenen aan hulpbehoevenden is een
daad van naastenliefde en vriendelijkheid –
De Bijbel staat vol vermaningen en be-

■ In de schuld staan komt neer op slavernij
vanwege de ernstige belofte terug te betalen
– ‘Een rijke heeft macht over armen; wie
leent, is de slaaf van wie uitleent’
(Spreuken 22, 7). Wie uitleent, dicteert
de voorwaarden, terwijl degene die
leent, zijn of haar financiële vrijheid opgeeft. Toch doet ons financiële systeem
ons geloven dat het uitgeven van geleend geld een uitdrukking is van persoonlijke vrijheid. Dat is huichelarij. De
werkelijkheid is precies het tegenovergestelde van wat geadverteerd wordt.
Onze samenleving looft de individuele
vrijheid, maar vangt tegelijkertijd mensen in slavernij door schuld.
■ Het is Gods ideaal dat de mensen, naar zijn
beeld geschapen, vrij en los zijn van verplichtingen om onafhankelijke rentmeesters van de schepping te zijn. Daar-
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De onbarmhartige dienstknecht, uit de gelijkenis van Jezus over schulden en kwijtschelding.
Gravure van Cornelis Cort, zestiende eeuw, Prentenkabinet Museum Boijmans Van Beuningen

om stelde de oudtestamentische wet een
periodieke kwijtschelding van schulden
in en de vrijlating van schuldslaven om
de zeven jaar. In het jubeljaar, zoals beschreven in Leviticus 25, bezat het Oude
Testament een instituut dat eigendom
waarborgde, zodat allen ten minste éénmaal in hun volwassen leven toegang
hadden tot grondbezit en productiemiddelen zonder daarbij gebukt te gaan
onder schulden.

buur of een familielid, en we eisen rente, laten we daarmee een harde hand
zien in plaats van een vriendelijk hart.
In de oudtestamentische wetgeving was
rente binnen de gemeenschap van Israël
verboden, in het bijzonder als het ging
om het lenen aan armen (vergelijk Exodus 22, 25 en Leviticus 25, 36-37), maar
ook in het algemeen tussen burgers
(Deuteronomium 23, 19).

Relationele kritiek
■ Rente – In het licht van het gegeven
‘schuld als slavernij’ is het geen verrassing dat de Bijbel rente over een lening
aan een landgenoot afkeurt. Dat komt
immers neer op misbruik maken van de
gebondenheid van de ander, een inherent liefdeloze daad. Dit weten we instinctief ook wel. Als we lenen aan een
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Hoe schiet het financiële systeem dat zich
op schuld baseert, tekort in het licht van
het gebod om God en de naaste lief te hebben?
Met het oog op onze relatie met God moeten we
niet vergeten dat geld een gevaarlijke afgod
is, die God van de troon van onze aanbid-

De grote financiële crisis: een bijbelse diagnose

ding wil stoten (Matteüs 6, 24). Als het gaat
om rente, beweren wij vol vertrouwen dat
tijd geld is, en daarom geloven we dat degene die leent, de prijs voor de duur van de
lening moet betalen. Toch is het evident dat
het verstrijken van tijd alleen op zichzelf
niet tot groei leidt en in deze gevallen wereld niemand tot voordeel is. Integendeel,
de vloek is dat fysieke entiteiten vrijwel
zonder uitzondering degenereren en in de
loop van de tijd in waarde afnemen. Het
zijn echter menselijke werkzaamheid en beheer, die in de tijd waarde toevoegen. Het
vragen van een beloning voor het periodiek
overmaken van geld staat daarom gelijk aan
oogsten waar men niet heeft gezaaid.
In de context van de huidige crisis werkt
het rentegedreven geldwezen met allerlei
veronderstellingen over de toekomst. Wie
leent, hoopt de middelen te hebben om
terug te betalen. Wie uitleent, gelooft dat
allerlei voorzorgsmaatregelen en risicodeling waarborgen dat de berekende rente
mogelijk verzuim compenseert. In essentie
gaat het er in de schuldeneconomie om toekomstvoorspellingen waar te maken en op
basis van projecties beloften te doen. In
rustige tijden werkt dat goed, maar in geval
van calamiteiten – en die zullen er altijd
zijn – versterkt het schuldensysteem de crisis en de kosten ervan alleen maar.
Als wij ons financiële systeem zouden organiseren rondom participatiecontracten, die
niet gebaseerd zijn op veronderstelde toekomstige opbrengsten en die niet dienen
als versterkers maar als buffers, zou het een
stuk robuuster zijn.
Maar vooral in de relatie met onze naaste zijn
de problemen van de schuldeneconomie ve-

nijnig. Zoals reeds opgemerkt, is degene die
leent, naar bijbels besef een slaaf vanwege
de ernstige verplichting tot terugbetaling.
Uitbuiting van de slavernij van een ander is
een van de ergste misdaden, en toch is dat
waarom het in iedere rentedragende lening
uiteindelijk gaat, als we door de lagen van
bemiddeling en vertroebeling heen kijken.
We kunnen ons troosten met het geloof dat
het gebruik van een bank ons vrijwaart van
zulke verdorven praktijken. Toch is dat vanuit een relationeel oogpunt nog erger, want
dan hebben we er geen idee van wie de bank
met ons geld tot slaven maakt, hoe ze behandeld worden, welke families hun huizen
verliezen, welke ondernemingen in onze
naam failliet verklaard worden. Dan verzaken we onze plicht van rentmeesterschap
en weten we niet hoe het geld dat God ons
toevertrouwde, wordt gebruikt. Dit is ongetwijfeld de handelwijze van strenge mensen.
De Bijbel veroordeelt rentedragende leningen consistent, maar geeft geen ultieme
reden voor dit verbod. In het licht van onze
zure ervaringen van de laatste jaren zien we
echter dat er overtuigende economische en
financiële redenen voor zijn. De schuldeneconomie snijdt de band door tussen degene die uitleent en degene die leent om te
besparen, maar daarmee komen de kosten
op den duur op de schouders te liggen van
onschuldige derden.

Toepassingen
Hoe kunnen we het radicale alternatief van
de Bijbel toepassen op het huidige geldwezen?
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Persoonlijke omgang met geld
Op het niveau van het individu of het gezin
laten deze bijbelse richtlijnen het belang
van een schuldenvrij leven zien. In sommige gevallen zijn schulden onvermijdelijk en
op zichzelf niet zondig.
Gebruik geld om liefdevolle relaties te cultiveren in plaats van financiële opbrengsten
te maximaliseren. Leen rentevrij om anderen te helpen uit de schulden te geraken.
Neem een aandeel in het huis van familieleden, zodat zij hun hypotheek kunnen verlagen. Investeer in een lokale firma of een
familiebedrijf om werkgelegenheid en de
lokale economie te stimuleren. Natuurlijk
moeten deze prachtige daden met wijsheid
en beleid worden uitgevoerd, met inachtneming van het advies van anderen. Maar
toch mag onze eerbied voor de mammon
ons niet beroven van de zegeningen die beloofd zijn aan hen die rentevrij uitlenen.
Maatschappelijk beleid
Als we het bijbelse onderwijs over rente en
schulden serieus nemen, doen we dat niet
alleen omdat we geloven dat de Bijbel Gods
wil voor zijn volk bevat, maar ook omdat
het praktische wijsheid is. Samenlevingen
die deze wijsheid negeren, doen dat tot hun
eigen verlies. Het overkoepelende doel van
het bijbels geïnspireerde financiële systeem
is een samenleving te vormen waarin zo
min mogelijk langetermijnschulden zijn,
en investeringen gekanaliseerd worden
door rentevrije huur- of vermogensachtige
contracten. Dit radicale doel raakt vrijwel
ieder aspect van financieel beleid. Hier
volgen enkele suggesties.
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■ Bedrijven – Hervorm het belastingsysteem voor bedrijven zo dat geen belastinggeld meer kan gaan naar kredietfinanciering. Zo worden banken en bedrijven niet langer beloond voor risicodragende kredietspeculatie. De handelscyclus in sectoren die afhankelijk zijn
van krediet, vooral de commerciële huizenmarkt, zou verdampen. Dit zou een
rem zetten op de kunstmatige groei van
bedrijven die andere bedrijven via grote
schulden overnemen. Het zou ook een
einde maken aan veel van de belastingsubsidie aan privébedrijven.
■ Banken – Maak de banken veilig en geef
ze de ruimte om te vallen. Zoals bankhervormingen nu ook suggereren, moeten banken een sterk kapitaal en een veilige structuur hebben, zodat mogelijke
verliezen op de schouders van de aandeelhouders (en achtergestelde crediteuren) vallen, en niet op de schouders
van belastingbetalers. Banken moeten
eenvoudig genoeg zijn om te kunnen
sluiten in tijden van crisis, waarin grotere instituten gedwongen worden te
splitsen of willen krimpen. Ieder winstbeogend instituut dat te groot is om te
vallen, is te groot om te bestaan. Het
voortbestaan van zulke instituten vreet
aan de morele basis van de markteconomie.
■ Huishoudens – Moedig schuldenvrije vormen van financiering aan, vooral een
vorm waarbij huur leidt tot koop. Hef
daarom alle hypotheeksubsidie op,
evenals het faciliteren van hypotheken
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door toezichthouders. Om vroege financiële gebondenheid van jongeren te
voorkomen zijn alternatieven voor studentenleningen nodig, zoals toelagen,
dotatiebeurzen, belastingvoordelen
voor ouderlijke bijdragen of belastingfaciliteiten voor afgestudeerden.
■ Overheid – Zadel de komende generaties
niet op met groeiende schulden en voer
daartoe fiscale hervormingen in. Dit kan
in de vorm van constitutionele of wettelijke verbintenissen aan een lagere
schuld per hoofd van de bevolking, met
onafhankelijk toezicht. We kunnen ook
denken aan het hervormen van de ontwikkelingsfinanciering en andere internationale geldstromen om zo te komen
tot een kapitaaldelings- of huurdelingsmodel in plaats van een schuldenmodel.
Kapitaaldelende investeringen moedigen stabiele institutionele ontwikkeling
beter aan, en het risico wordt veel evenwichtiger verdeeld.
De overgang naar een schuldenvrij financieel systeem zou beladen zijn met kosten
en moeilijkheden en uiteindelijk misschien
onhaalbaar blijken. Toch zijn er praktische
stappen, zoals kredietallianties en microkrediet, die het kwaad van het schuldensysteem kunnen verzachten, terwijl er toch
rente berekend wordt. Als de maatschappij
het ideaal van vrijheid van schulden echter
niet aanvaardt als kompas om op te koersen, blijven we verstrikt zitten in het moeras van pragmatisme, met de ijdele hoop
dat dit systeem, dat zijn inherente contradicties en zelfvernietigende neigingen her-

haaldelijk heeft gedemonstreerd, hervormd
kan worden.

Conclusie
Gods bedoeling is dat de mens, die naar zijn
beeld geschapen is, geniet van vrijheid en
rentmeesterschap. Maar in plaats daarvan
steken we onszelf en anderen in de schulden. We keren in dit proces onze morele en
gemeenschappelijke gevoeligheden binnenstebuiten en herhalen telkens weer de fouten van de schuldengedreven hoogte- en
dieptepunten. Maar Gods bedoeling was
niet slechts onze financiële bevrijding. Zijn
uiteindelijke doel was veeleer de belichaming van het evangelische principe van de
vergeving van schulden en de bevrijding
van schuldslaven. Christus schold aan het
kruis onze schuldbekentenis kwijt (Kolossenzen 2, 13-14). Daarom moeten christenen
streven naar een schuldenvrije toekomst,
voor zichzelf, voor hun kerken en voor hun
samenlevingen, om zo de overvloed en de
vrijheid van het verloste leven te laten zien.
Dit artikel is met toestemming overgenomen
van het Jubilee Centre te Cambridge,
www.jubilee-centre.org.
Vertaling en bewerking: Wilbert van Saane

— Dr. Paul Mills werkte als onderzoeker bij het
Jubilee Centre en is nu econoom met als specialiteit financiering. De inhoud van dit artikel
geeft zijn persoonlijke mening weer.
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Jürgen M ette pe nningen

Goedendag

Wat is dat nu toch? Vanochtend heb ik mijn dochter naar school gebracht en op de terugweg kwam ik vier mensen tegen, tot wie ik telkens een vriendelijk ‘goedendag’ heb
gericht. Ik heb van niemand weerwoord gekregen. Hooguit een verwarde hoofdknik.
Thuisgekomen keek ik eens in de spiegel en op de kalender en concludeerde ik dat het
niet aan mijn kledij of kapsel, noch aan de stand van de maan gelegen kon hebben.
Het lag aan de naasten die ik op mijn weg had ontmoet en die zich niet openstelden
voor een minimum van naastenliefde. Naast de liefde, dus.
Wanneer er geen weerwoord of bevestiging komt, dreigt een mens het op te geven.
Poeh, ik zeg ook geen goedendag meer. Wat zou het verschil zijn? De verleiding is
soms groot. Maar eraan toegeven, dat zou pas het verschil maken!
Stel je eens voor dat we leven in een wereld waarin niemand meer goedendag zou zeggen. Alleen louter functioneel, als het moet, als het van pas komt. De ‘goedendag’ als
middel om iets te bereiken, om iemands aandacht te krijgen of om bevestigd te worden in het feit dat ik nog besta. Vriendelijkheid uit eigenbelang.
In het evangelie staat nergens dat Jezus naar school is gegaan. Ook niet dat hij ooit
iemand naar school heeft gebracht. Wel staat het evangelie vol van een diversiteit
aan ontmoetingen: onverwacht, ongepland, ongewild. En steeds krijgt die ontmoeting een dimensie die diep gaat. Levengevende ontmoetingen, die het verschil maken!
Een ‘goedendag’ is een zaadje waarvan je de oogst niet kent. Niet zaaien staat gelijk
aan geen oogst, terwijl zaaien geen oogst garandeert, maar wel mogelijk maakt.
Vanmiddag heb ik mijn dochter van school gehaald. Ik was iets te vroeg aan de
schoolpoort, net als andere ouders en grootouders. Verscheidene mensen zeiden me
goedendag. Er kwam zelfs een praatje van met sommigen. Zouden ze mijn gedachten
gelezen kunnen hebben? Of was het vanmorgen voor vier medemensen eenvoudigweg
nog veel te vroeg voor naastenliefde?

— Jürgen Mettepenningen is doctor in de theologie en werkt als kerkhistoricus aan
de Katholieke Universiteit Leuven.
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Geloven in Griekenland
Je zult maar in Griekenland wonen en de zondebok zijn geworden van Europa. ‘De Grieken storten ons in de financiële afgrond.
We pompen er alleen maar geld in dat we nooit meer terugzien.
Laten ze maar uit de euro stappen.’ De oorzaak van de Europese
recessie wordt neergelegd in Griekenland, en daarmee krijgt ons
gevoel van onmacht een gezicht en een naam. Wat doet je dat
als je Griek bent en een gelovig mens bovendien? Mathilde Companjen legde contact met enkele Griekse gelovigen en schetst
een portret aan de hand van hun ervaringen.

■ Dr. C. Gail Stathis, oorspronkelijk afkomstig uit de Verenigde Staten,
begon in 1990 met een bijbelstudiegroep in Glyfada, een stad in het zuidoosten van Griekenland, in de provincie Attika. De US Airforce had er een
luchtmachtbasis. Uiteindelijk groeide dit initiatief uit tot een christelijk
centrum: Glyfada Christian Centre. Verschillende nationaliteiten maken
deel uit van de geloofsgemeenschap. Doordat Gail al zo lang in Griekenland woont en werkt, kent zij veel Grieken.
Zij vertelt dat je zou kunnen zeggen dat de langzamerhand groter wordende crisis voor veel mensen in Griekenland een soort wakker worden in de
nacht betekende. Hoe vreemd het ook klinkt, men is door de crisis wakker
geschrokken en besefte de volle omvang van de ellendige situatie van het
eigen land en de relatie met andere landen in Europa en de hele wereld.

Introspectie
‘Op z’n best wordt er met gefronste wenkbrauwen over Griekenland gesproken, en op z’n slechtst worden de Grieken naar de duivel gewenst. Dat is, zelfs
voor degenen die het vertrouwen in hun eigen land niet verloren, gepaard gegaan met de nodige kritische introspectie, vaak vergezeld van een nationalistisch antwoord naar buiten toe. Ook mensen met een andere etnische achtergrond dan de Griekse worden erdoor geraakt. Hun reacties lopen uiteen van
verdediging van het gastland tot openlijke minachting voor een natie die als
racistisch, exclusief en chaotisch wordt bestempeld. Ze voelen zich in de
steek gelaten.’
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‘De tijd is gekomen’
‘Voor velen is het alsof er onzichtbare handen van buiten aan het werk
zijn in dit drama. De minister-president verschanst zich achter het
wereldwijde netwerk van socialistische politici en andere wereldspelers. De banken en handelsmaatschappijen hebben de markten gemanipuleerd en gebruikt voor hun
eigen voordeel. Het lijkt voor velen
duidelijk dat hier sprake is van gebeurtenissen die beschreven staan in
de apocalyptische bijbelse literatuur.
De eschatologie voltrekt zich voor je
ogen.
‘De tijd is gekomen’ en ‘Jezus komt
nu snel weder’ zijn zinnen die je
Meer dan een half mijoen Grieken gingen in
kunt horen. Daarin klinkt ook enige
oktober de straat op om te protesteren tegen
verwachting door. Maar de revival
de bezuinigingen die de regering hun wil opvan het einde-der-tijden-gevoel
leggen.
brengt geen reflectie op de noodzaak
van geloven met zich mee. Er is geen groei van evangelisatie. Het kerkbezoek
is niet merkbaar veranderd. Er zijn geen gebedsgroepen gekomen. Het leven
gaat gewoon verder, net als gisteren en eergisteren.’

De revival van het einde-der-tijden-gevoel
brengt geen reflectie op de noodzaak van geloven
met zich mee
Onder druk
‘Maar het leven is niet zo gewoon meer. Er is een tastbaar verschil gekomen in
het uiterlijk van de maatschappij, en dat heeft ook invloed op de kerkgangers.
In de koffieshops en op de televisie hoor je de ervaringen van bezorgdheid,
van gebrek aan kansen, van verlies van in het verleden behaalde resultaten en
van een verminderde hoop op een betere toekomst. Diezelfde ervaringen hoor
je ook in dagelijkse ontmoetingen met gelovigen. De stress neemt toe. De be-
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trokkenheid bij het economisch en sociaal welzijn van familieleden hoor je
terug in bijeenkomsten waarin samen gebeden wordt. Praise-bijeenkomsten
en lofliederen worden ingeleid met zinnen als: ‘Hoewel de tijden slecht
zijn …’ Plaatselijke gemeenten zijn volop betrokken bij programma’s en projecten van sociale en psychologische assistentie.
Het zijn problemen waarbij alles met alles samenhangt. Niet alleen het mentaal en spiritueel welbevinden van mensen staat onder druk. Er is ook zoiets

Met de dag
hebben meer mensen er moeite mee
de eindjes aan elkaar te knopen
als de barre werkelijkheid. Soms is er geen werk meer te vinden; anderen verliezen hun baan of worden gekort op hun vergoedingen. Het werkelijke inkomen daalt, terwijl de kosten stijgen, en met de dag hebben meer mensen er
moeite mee de eindjes aan elkaar te knopen. Er komen steeds meer voorzieningen voor mensen in nood. Wie er normaal gesproken niet over zou piekeren de grenzen van de wet op te rekken, vindt zichzelf nu soms terug als
zwartwerker. In sommige ernstige gevallen kiest iemand voor een mogelijkheid die ondenkbaar leek: prostitutie en drugshandel om te overleven. Het
kan niet anders. Er is geen andere optie.’

Tijd van beproeving
‘Voor mensen voor wie het geloof betekent dat het een goede gelovige goed
gaat, is dit een tijd van beproeving. Ook wie wonderen verwacht of de woorden van God heel letterlijk neemt, heeft het moeilijk. Er zijn heel wat vragen:
‘God wil dat de mens werkt, maar waar vind ik een baan?’
‘God voorziet in alles, maar ik lijd gebrek.’
‘Mijn verzekering moest ik opzeggen, mijn gezondheid gaat achteruit, en ik
merk niets van redding of uitkomst.’

Het geloof wordt uitgedaagd en geprikkeld en schudt op de grondvesten.
En hoe is het met degenen die niet in die mate worden getroffen door de financiële crisis? Kunnen zij eraan ontsnappen? Voor sommigen betekent het
een botsing tussen normen en praktijk. Van wie veel bezit, mag veel gevraagd
worden, hebben we gehoord. Maar slaat dat ook op mij? Moet ik offers vragen
van mijn gezin om bij te dragen aan de situatie van anderen? En hoe kan ik
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De overgrote meerderheid van de Grieken behoort tot de Grieks-orthodoxe kerk,
die krachtens de grondwet van Griekenland een bevoorrechte positie inneemt. De
grondwet garandeert geen vrijheid van godsdienst, en er is geen scheiding van
kerk en staat. Ook staat de grondwet geen andere bijbelvertalingen toe dan de
door de orthodoxe kerk erkende uitgaven. De wet op het proselitisme maakt het
andersdenkenden moeilijk hun ideeën openlijk te verspreiden. Toch heeft Griekenland Europese en andere mensenrechtenverdragen ondertekend. Daarmee is er indirect een bepaalde mate van godsdienstvrijheid. Maar religieuze minderheden
hebben vaak te kampen met de spagaat waarin de godsdienstvrijheid in Griekenland verkeert. Ongeveer één procent van de inwoners van Griekenland is moslim
en is doorgaans – etnisch gezien – niet-Grieks. Rooms-katholicisme komt beperkt
voor op een paar Ionische eilanden en onder niet-Grieken in de grotere steden.
Protestanten, van reformatorisch tot charismatisch, wonen voornamelijk in de grotere steden; het gaat om 0,2 procent van de Griekse bevolking.

nog plezier hebben? Moet ik me schuldig voelen omdat mijn noden worden
gelenigd terwijl anderen het duidelijk zo slecht hebben? Wat verwacht God
van mij? En wil ik het antwoord op die vragen wel echt weten?’
‘Het is donkerder om ons heen geworden. Maar er is nog geloof. Er zijn heel
veel vragen, en er liggen heel grote uitdagingen. Gelovigen worstelen met
zingevingsvragen, met wat je zou willen zien en wat je in werkelijkheid ziet.
Maar al gaande wordt het geloof gelouterd. Sommige mensen die nooit problemen in hun leven hadden en die een sterk geloof leken te hebben, leren bescheidenheid. De zeer moeilijke persoonlijke omstandigheden of de situatie
van vrienden of familie die door de crisis diep worden getroffen, vormen een
uitdaging voor het gemak waarmee ze tot dan toe geloofden. Anderen, die als
randchristelijk werden bestempeld, zijn juist nu in de gemeente gebleven. In
deze tijd geldt dat het gebed standhoudt: ‘Ik geloof. Kom mijn ongeloof te
hulp.’’
■ Argyris Petrou is voorganger in de (protestantse) Griekse Evangelische
Kerk, docent bij een theologische opleiding en voormalig president van de
Griekse Evangelische Alliantie.
‘Griekenland gaat met deze ineenstortende economie door een traumatische
ervaring. Al maandenlang lijden we onder het stopzetten van betalingen aan
de ene kant en stijgende belastingen aan de andere kant. Iedere maand horen
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Argyris Petrou: ‘Er is pijn, er is strijd, zelfs wanhoop!’

we nieuwe beloften over de economie die zal opkrabbelen, maar na die maand
is het gevaar alleen maar groter geworden. Iedere maand worden nieuwe indirecte belastingen opgelegd om nieuwe problemen te lijf te gaan, maar het
blijken steeds waardeloze maatregelen. Iedere maand zakken we verder in de
put.
Er is pijn, er is strijd, zelfs wanhoop! Mensen verliezen hun baan, families
vallen uit elkaar, de jeugd heeft geen hoop, ouderen voelen zich in de steek
gelaten. Wat kunnen we doen? Is onze christelijke boodschap van nul en
generlei waarde in onze maatschappij? Heeft onze Christus niets met deze
crisis te maken? Zeker niet!
Onze maatschappij heeft zich afgekeerd van Christus en heeft de mammon
aanbeden! In plaats van aan anderen te denken hebben we alleen aan onszelf
gedacht, zelfs zo dat we anderen bedrogen voor ons persoonlijk gewin. In
plaats van hard te werken voor ons salaris wilden we half werken en dubbel
betaald krijgen. Op die manier lenen we van onze kinderen en kleinkinderen
totdat alles in elkaar stort. We oogsten wat we zaaiden. Het is tijd om berouw
te tonen. Het is tijd om Christus te zoeken. Het is tijd om God te zoeken.’

— Mathilde Companjen, zendingswerker voor International Teams, heeft in Griekenland gewoond en is in Nederland onder meer werkzaam als coördinator bij Member
Care.
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De crisis knaagt aan het gevoel van
veiligheid
Sinds september 2010 is ds. dr. Musa Filibus directeur van het
departement voor zending en ontwikkeling van de Lutherse
Wereld Federatie (LWF) in Genève. Hij is afkomstig uit Nigeria en
gaf tussen 2002 en 2010 leiding aan het LWF-werk in Afrika.
TussenRuimte vroeg hem naar de gevolgen van de economische
recessie voor het werk van deze slagvaardige oecumenische organisatie.
wordt nog verergerd door bestaande problemen: de slechte socio-economische situatie en de gevolgen van klimaatverandering. Onder dat mengsel van factoren zuchten gemeenschappen in Oost-Afrika vandaag. Maar ook landen in Azië als India en
de Filipijnen en sommige delen van LatijnsAmerika hebben ermee te maken.

Musa Filibus: ‘We moeten mensen blijven hel-

We zien het in het werk van kerken in lokale
gemeenschappen. Op plaatselijk niveau
komt een crisis het hardst aan, ook de huidige economische recessie. Die heeft een
impact op alle aspecten van de gemeenschappen waarin wij werkzaam zijn. Of we
nu werken vanuit een wereldwijd of vanuit
een regionaal perspectief, het gaat altijd om
het plaatselijke.

pen.’

Waar is, in uw perceptie, de economische crisis het hardst aangekomen?
‘De gebieden die vaak als ontwikkelingslanden worden aangeduid, hebben in het
bijzonder onder de crisis geleden. Dat

We doen echter niet alsof de crisis in het
Westen niet bestaat. De LWF werkt ook
samen met kerken in Oost-Europa die het
moeilijk hebben. Het is onvoorspelbaar hoe
de crisis in en vanuit Griekenland zich zal
ontwikkelen. Mensen voelen dat, en het
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schept ook in Europa een zekere hopeloosheid. Gezinnen die hun kinderen een opleiding willen geven en een hoge levensstandaard willen volhouden, vinden dat moeilijker. Wanneer ik door de straten van Genève loop en in de ogen van de mensen kijk,
zie ik ook in hun ogen de hoop dat iets de
situatie zal keren.

In de ogen van de mensen
zie ik ook hun hoop
dat iets de situatie zal keren
Toch heeft het toeslaan van de economische
recessie ook een positief element onthuld:
de enorme vastberadenheid van de wereldwijde lutherse gemeenschap om te midden
van dit alles elkaar te blijven steunen en begeleiden. Hoewel organisaties zich soms
gedwongen zien met een kleinere staf verder te gaan, blijven ze het werk van de LWF
zo trouw mogelijk steunen. De overtuiging
dat wij mensen in moeilijkheden moeten
blijven helpen, is sterk.’
Lijdt het werk van de LWF onder de verminderde inkomsten als gevolg van de
crisis?
‘Helaas wel. Het zit niet alleen in het feit
dat sommige partners zich met pijn in het
hart gedwongen zien hun budget en steun
terug te schroeven. De ongunstige wisselkoersen hebben het nog erger gemaakt. Nu

Een gezin wordt na registratie in opvangkamp
Dabaab, Kenia, voorzien van rijst, water en
zeep.
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de Zwitserse franc is gestegen ten opzichte
van de euro, levert dat problemen op voor
het werk vanuit Genève. Van de steun van
onze partners verliezen we veel, en dat geldt
ook voor de donaties uit de Verenigde Staten. Naar verwachting zal deze ontwikkeling tot gevolg hebben dat wij tien procent
minder te besteden hebben in 2011 en 2012.
We onderzoeken allerlei mogelijkheden om
deze situatie het hoofd te bieden. We bekijken allereerst of we extra fondsen kunnen
werven bij partners. Maar uiteraard moeten
we ook zelf zo (kosten)efficiënt mogelijk
werken om de organisatie zo duurzaam en
beheersbaar mogelijk te maken.
We doen er alles aan om onze beloften na te
komen en onze plannen te handhaven.
Waar dat niet meer mogelijk blijkt, proberen we het door partnerschappen aan te
gaan. Neem bijvoorbeeld de noodsituatie in
Oost-Afrika. Daar gaat het om urgente
hulp. We vragen ons dan af: welke spelers
treffen we aan in het veld? Welke kansen
liggen er om samen te werken? Wat is essentieel, wat hoort tot het hart van de missionaire roeping van de kerk? We kijken
dus naar de kern van onze missie als wereldwijde gemeenschap. Dat is het criterium waaraan we ons beleid en onze procedures toetsen.’
Wilt u wat er in het Westen speelt, wel
een crisis noemen, als u het vergelijkt
met de veel moeilijkere levensomstandigheden waarmee mensen elders in de
wereld al veel langer te maken hebben?
‘Het is onjuist hier een vergelijking van
levensstandaards te maken, omdat die so-

wieso verschillen. Daarom zijn de uitdagingen ook verschillend. Een crisis is een crisis. De wereld is een dorp geworden. Globalisering heeft van de wereld een eenheid gemaakt. Crisis in één deel van de wereld
raakt onvermijdelijk een ander deel.
Wat de levensstandaard ook is, dezelfde
reacties steken overal de kop op, zoals paniek, zorg om de werkgelegenheid en de
stabiliteit van het inkomen. De diepte van
de crisis wordt dus op verschillende plaatsen op dezelfde manier ervaren. De kosten
van het levensonderhoud worden overal
hoger. Het wordt moeilijker aan diensten te
komen. Het is een moeilijke tijd, zelfs voor
mensen in het Noorden. De crisis knaagt
aan het gevoel van veiligheid. Als iemand
bijvoorbeeld schoolgaande kinderen heeft
en erachter komt dat de dokterskosten te
hoog zijn om te betalen, schept dat een gevoel van onveiligheid. Het brengt angst en
hopeloosheid met zich mee.
Juist in deze tijd zijn solidariteit, wederzijdse erkenning, het belang van delen en zorgen voor elkaar kritische noties. Mensen
zijn gedwongen aan een andere, minder
dure levensstijl te wennen en nieuwe wegen
te vinden om zich te redden. Ze hebben
daarbij de steun en barmhartigheid van anderen nodig. Het is een tijd van echte crisis.’
Brengt deze tijd mensen terug naar de
wortels van hun geloof en naar de afhankelijkheid van God?
‘Of mensen meer afhankelijk van God worden, weet ik niet. Maar wel is duidelijk dat
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In de opvangkampen wordt scholing voor kinderen van vluchtelingen noodzakelijk.

deze situatie ons gevoel van veiligheid diep
raakt. We stellen vragen over ons menszijn, onze technologie, wat we allemaal
kunnen doen. Als er paniek uitbreekt in de
landen die het meest welvarend en best uitgerust zijn, betekent dit dat mensen zich
vandaag minder veilig voelen bij zichzelf.
Dat kan leiden tot herbezinning op hun relatie met de Schepper. Niet iedereen die
zulke vragen stelt, verwijst naar God. Maar
voor wie een geloofsperspectief heeft, gaat
het inderdaad om de afhankelijkheid van
God. Want je wordt gebracht tot de vraag of
je de innerlijke veiligheid bij jezelf moet
zoeken of dat er meer is in het leven.’
Hoe is de situatie in Oost-Afrika, waar
de LWF veel werk verricht in de opvangkampen voor vluchtelingen?
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‘Inderdaad is de LWF actief in diverse kampen in Kenia en Ethiopië, in samenwerking
met de UNHCR. Dat is, wat we noemen, het
werelddiaconale werk. Er is al veel vooruitgang geboekt. Wie nu aankomt bij de kampen, hoeft niet lang meer op registratie te
wachten. We horen uit getuigenissen dat de
LWF als een meelevende organisatie wordt
ervaren. Mensen hebben het gevoel dat ze
de LWF-staf met pastorale problemen kunnen benaderen, omdat ze goed luisteren.
Dit werk kan emotioneel heel zwaar zijn,
maar tot nu toe kunnen de teams er goed
mee omgaan.
Van mijn collega’s hoor ik dat er in de kampen zorgen zijn over seksueel geweld. Ook
tekent zich nu de noodzaak af van scholing
voor de gevluchte kinderen. Hebben deze

De crisis knaagt aan het gevoel van veiligheid

kinderen een toekomst? Kunnen zij terug
naar hun geboorteland en -plaats of zullen
zij als ontwortelde mensen opgroeien in
een kamp? Uiteraard is een vredesplan voor
Somalië de sleutel voor deze regio. Klimaatverandering is een onderdeel van het probleem, maar het gebrek aan vrede in Somalië compliceert de situatie enorm.
We werken echter ook via onze lidkerken in
Ethiopië, Tanzania, Kenia en Eritrea. Deze
kerken bieden gastvrijheid aan mensen die
op weg zijn ten gevolge van de moeilijke situatie. Ze verschaffen elementaire levensmiddelen aan wie die nodig hebben. In andere gevallen bieden ze psychosociale en
mentale steun en geven ze trainingen met
het oog op watervoorziening en de aanleg
van sanitair.
Deze gastvrije gemeenschappen, die hun
armen en hun deuren openen voor mensen
op de vlucht, worden door de internationale hulporganisaties vaak niet opgemerkt.
Toch hebben zij steun nodig om hun solidariteitswerk te kunnen blijven doen. Oecumenische organisaties moeten zich die roep
om steun aantrekken.’
Hoe verhoudt het karakter van de LWF
als wereldwijde gemeenschap van kerken zich tot een professionele werkwijze
volgens hoge standaards?
‘Deze twee zaken – een gemeenschap van
kerken zijn en professioneel werken – zijn
niet met elkaar in strijd. Het zijn geen ongelijksoortige zaken. De LWF verstaat zichzelf heel bewust als een kerkelijk lichaam.
Tegelijkertijd werkt de LWF doelbewust

buiten de kerk. We vatten onze missie graag
samen als verkondiging, diakonia en pleitbezorging. Dat vloeit voort uit ons zelfbegrip. Om diakonia als voorbeeld te geven: we
geloven dat diakonia tot het hart van de kerk
behoort. Een kerk kan niet zonder dienstbetoon. Het is een manier om de liefde van

Je werkt in het besef
dat elke mens met waardigheid
behandeld moet worden
God door te geven aan de naaste.
Om dat goed te kunnen doen hebben we geschoolde, professionele mensen nodig. Vanuit een geloofsperspectief betekent professioneel zijn dat je werkt in het besef dat elke
mens met waardigheid behandeld moet
worden.
Onze levensreis als christenen wordt bepaald door het besef dat we bevrijd zijn van
zonde en dood door de genade van God. We
zijn gevormd door het geloof in Christus’
dood aan het kruis. Dat geloof roept ons op
juist daar te zijn waar mensen lijden. Dit is
onze theologie van het kruis, dat we juist
daar zijn waar mensen lijden en kwetsbaar
zijn in lotsverbondenheid en in hoop. Zo
verkondigen we dat het kwaad niet het laatste woord heeft.’
Hoe werkt dat in de dagelijkse praktijk?
Hoe krijgen verkondiging en dienstbaarheid vorm in multireligieuze contexten?
‘Diakonia en verkondiging zijn twee zijden
van dezelfde munt, niet te scheiden. We
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zouden kunnen zeggen dat verkondiging
getuigenis met woorden is, terwijl diakonia
getuigenis door actie is.
We zijn ons bewust van het gevaar dat diakonia een instrument voor proselitisme
wordt. Daarover worden uitgebreide discussies gevoerd. Moet de kerk zich wel begeven in diakonia? Dat vind ik een slechte
vraag, want de kerk is van nature diaconaal.
Daarom onderstreept de LWF dat het diaconale werk gebaseerd is op het wezen van de
kerk, het geloof in de drie-ene God.
Het diaconale werk is niet beter dan ander
dienstbaar werk omdat dit het werk van de
kerk is. Het heeft geen andere ‘kleren’ aan.
Menselijk lijden is menselijk lijden, waar
ter wereld ook. Als wereldwijde gemeenschap beseffen we echter wel dat onze
dienstbaarheid voortvloeit uit ons geloofsperspectief en dat het elementen in zich
kan dragen die anders zijn. Daarom leggen
we graag een sterke band tussen onze diakonia en de plaatselijke gemeenten. In het
geval van een crisis verdwijnen noodhulporganisaties meestal weer van het toneel
nadat de rust is weergekeerd. De plaatselijke christelijke gemeenten blijven. Daarom
is het voor ons zo belangrijk juist door die
gemeenten te werken, die te versterken en
te ondersteunen.
Dienstbaarheid is gebaseerd op het christelijke geloof dat alle mensen geschapen zijn
naar Gods beeld en daarom met waardigheid behandeld moeten worden. Dat is fundamenteel voor het werk in de plaatselijke
gemeenschap. Daar kun je niet zeggen: je
moet geloven voordat ik je help. Nee, dat is
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niet onze benadering. Het is anders: we
steunen je omdat we in jou het beeld van
God zien.
In het diaconale werk moeten kerken natuurlijk hoge kwaliteitsstandaards en aansprakelijkheid nastreven. Als we bijvoorbeeld projectwerk doen, staan we erop dat
kerken helder omschreven doelen hebben.
Welke capaciteit hebben we? Wat voor materiaal hebben we nodig? Hoe kunnen we zo
transparant mogelijk zijn?’
Op welke manier inspireert het werk
van de LWF u?
‘In de LWF staan kerken schouder aan
schouder, en ze zijn vastbesloten de wereld
niet de rug toe te keren. We begeleiden elkaar in hetzelfde belijdende lichaam, niet
voor onszelf, maar ook met het oog op de
oecumenische relaties met broeders en zusters uit andere delen van de kerk en interreligieuze relaties.
We zeggen graag: ‘Luthers zijn is oecumenisch zijn.’ We weten ons verbonden met
onze broeders en zusters en blijven van elkaar leren. Wij groeien doordat we van andere oecumenische organisaties blijven
leren. Natuurlijk gebeurt diakonia overal.
Maar het wereldwijde gezamenlijke zoeken
naar oplossingen zoals dat gebeurt binnen
de LWF, is iets wat we in de oecumene kunnen inbrengen: hoe kunnen we als wereldwijd lichaam samenwerken?’

— Wilbert van Saane is stafmedewerker van de
Nederlandse Zendingsraad.
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Johan Graafland

Een deugden-ethisch perspectief
op de kredietcrisis
Anno 2011 bevindt de westerse economie zich nog steeds midden in een zware economische crisis. De grote economische
schade die is ontstaan door de neergang van de financiële sector,
raakt ook de gewone burger. De verlaging van de overheidsuitgaven voor sociale zekerheid en gezondheidszorg raakt vooral
de armen in de westerse samenlevingen. In hoeverre is de
kredietcrisis terug te voeren op gebrekkige moraliteit van banken
en bankiers?
Hoewel veel onderzoek naar de oorzaken van de kredietcrisis nog gaande is,
zijn die oorzaken in hoofdlijnen wel bekend.
Kernelementen daarvan zijn perverse prikkels (bonussen) die geleid hebben
tot excessieve leverage (hefboomwerking) met het doel de winst op het eigen
vermogen van banken te maximaliseren. Omwille van deze (kortetermijn)winst werd op grote schaal geïnvesteerd in complexe financiële producten
waarvan de risico’s onderschat werden (mede door foutieve ratings door professionele bureaus als Standard & Poors). Niet alleen namen banken en andere financiële instellingen daardoor individueel veel risico, maar vooral in de
sector als geheel ontstond een zeer hoog systeemrisico doordat alle onderhevig waren aan hetzelfde type risico’s, waardoor de kans op domino-effecten
veel groter werd.
Een ander kernelement is falend toezicht, dat te veel op nationale leest geschoeid was en te weinig op de internationale verbindingen in de financiële
sector. Kortom, de economische crisis lijkt een gevolg van slecht economisch
management, zowel van individuele banken als van overheidsorganen.
Maar is er ook sprake geweest van moreel falen? En zo ja, in welke zin dan?
Het doel van dit artikel is na te gaan in hoeverre de kredietcrisis terug te voeren is op gebrekkige moraliteit van banken en bankiers. Met het oog daarop
hanteer ik de deugdenethiek van de rooms-katholieke filosoof MacIntyre. Gebruikmakend van de gedragscodes van banken identificeer ik drie kerndeugden voor de financiële sector en ga ik na waaraan het ontbroken heeft. Ik eindig met enkele implicaties voor ontwikkelingslanden.
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Professionele ethiek in het bankwezen
In de deugdenethiek van MacIntyre staat het begrip praktijk centraal. Daarmee duidt MacIntyre op allerlei beroepsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan de
medische sector, de journalistiek, de wetenschap en dergelijke. Ook de financiële sector zou men als een praktijk kunnen beschouwen. In een praktijk
werken mensen samen om een ‘intern goed’ te realiseren volgens standaarden
van excellentie. In de medische praktijk gaat het bijvoorbeeld om het bieden
van een goede diagnose en een behandelplan ter bevordering van de gezondheid van patiënten. Deze interne goederen zijn dus intrinsiek verbonden met
de aard van de praktijk. Dat geldt niet voor zogenoemde externe goederen,
zoals winst, status of baanzekerheid. Elke praktijk heeft deze externe goederen nodig om te kunnen functioneren, maar zij zijn niet specifiek aan een bepaalde praktijk verbonden. Deugden zijn nodig om degenen die in de praktijk
werkzaam zijn, in staat te stellen de interne goederen te realiseren volgens de
standaarden van excellentie die binnen de praktijk gelden. Denk bijvoorbeeld
aan doorzettingsvermogen, zorgvuldigheid of betrokkenheid.
Wat zijn nu de interne goederen die inherent verbonden zijn met de praktijk
van bankieren?
Met het oog daarop is het goed de maatschappelijke functies van banken te
beschouwen. Het maatschappelijk belang van het bankwezen is evident. Het
wordt wel vergeleken met het hart in het lichaam, omdat het bepalend is voor
de bloedsomloop van de economie. Zoals een lichaam niet kan functioneren
zonder hart, kan een economie dat niet zonder banksysteem. Transacties
kunnen alleen plaatsvinden bij een goed functionerend monetair stelsel en
bankwezen.

Zoals een lichaam
niet kan functioneren zonder hart,
kan een economie dat niet zonder banksysteem
Traditioneel vervullen banken als intermediair vier functies in de economie:
het beschikbaar stellen van middelen om betalingen te doen aan andere partijen; het aanbieden van mogelijkheden om veilig te sparen door mensen die
hun geld niet nodig hebben voor consumptie; het beschikbaar stellen van
leningen aan consumenten of investeerders; de risico’s dragen die gepaard
gaan met het gebruiken van het geld van spaarders bij het uitlenen aan anderen. Het interne goed dat banken verzorgen, kan dan worden samengevat met

44

TussenRuimte 2011

|

4

Zolang de bubbel groeide, wilden te veel mensen ervan profiteren.

het (tegen concurrerende tarieven) aanbieden van financiële producten aan
klanten die optimaal voorzien in hun behoeften.
Om deze intermediaire functies en missie goed te kunnen vervullen, dienen
banken en bankiers over verschillende deugden te beschikken. In de gedragscodes van bekende financiële instellingen (ING Bank, Rabobank, Deutsche
Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, RBS, Santander, Société Générale) komen daarbij vooral de volgende kernwaarden naar boven: integriteit
(betrouwbaarheid, eerlijkheid, openheid), zorg voor de klant (dienstbaarheid,
commitment) en zorgvuldigheid (kwaliteit). Terwijl integriteit en eerlijkheid
morele deugden zijn die voor elke transactie gelden, is de deugd van de zorg
voor klanten vooral van belang wanneer er sprake is van ongelijke posities
tussen aanbieder en klant. Ook in de financiële dienstverlening is daarvan
sprake, doordat klanten vaak weinig inzicht hebben in de complexe producten.
Banken moeten daarom niet volstaan met eerlijkheid in het bieden van informatie, maar ook in het ontwerp van het product en de advisering het langetermijnbelang van de klant op het oog hebben. De bank blijft in gebreke wanneer de klant door een product schade oploopt die de bank redelijkerwijs had
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kunnen voorzien en voorkomen. De deugd van nauwkeurigheid en kwaliteit
heeft vooral betrekking op het nemen van risico’s. Een accurate bankier zal
alleen handelen in producten waarvan hij of zij over grondige kennis beschikt. Banken moeten hun geld willen verdienen door kwaliteit te leveren,
niet door excessieve risico’s te nemen.

Gebrek aan integriteit
Op welke punten is het nu misgegaan in (de aanloop naar) de kredietcrisis?
Allereerst integriteit en eerlijkheid. Over het algemeen genomen zijn er weinig indicaties dat in het bankwezen op grote schaal klanten bewust misleid
zijn door oneerlijke informatie. Toch zijn er wel voorbeelden van banken die
probeerden geld te verdienen door mensen bewust te misleiden. Madoff is het
meest extreme voorbeeld. Maar praktijken zoals die van Madoff zijn niet zozeer oorzaak geweest van de crisis. Veeleer zijn het de rotte appels die als gevolg van de crisis en het stokken van financiële stromen uit de boom kwamen
vallen.
Een voorbeeld van gebrek aan integriteit dat wel bijgedragen heeft aan het
ontstaan van de crisis, is de wijze waarop Goldman Sachs de Duitse IKB Bank
en ABN Amro Bank misleidde. Goldman Sachs verzweeg dat de producten die
zij verkochten, waren samengesteld door de speculatieve belegger John Paulsen, die daarvoor pakketten met slechte hypotheken had uitgezocht. IKB en
ABN Amro werden in de waan gelaten dat de als betrouwbaar bekendstaande
obligatieverzekeraar ACA de fondsen had samengesteld. Het eindresultaat
van deze vorm van misleiding was dat John Paulsen een miljard dollar winst
maakte, en dat 875 miljoen daarvan werd opgebracht door ABN Amro. Een

Banken moeten hun geld willen verdienen
door kwaliteit te leveren,
niet door excessieve risico’s te nemen
voorbeeld van het tegendeel vinden wij bij JPMorgan Chase & Co, die bewust
de handel in complexe producten meed omdat de handelspartners de aard
van de risico’s ervan onvoldoende kenden. Hieruit blijkt dat zij werkelijk een
organisatiecultuur had waarin integriteit en transparantie belangrijke waarden zijn.

Ontbreken van zorgplicht
Een belangrijkere oorzaak van de kredietcrisis is gelegen in het ontbreken van
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Indiase deelneemsters aan een microkredietprogramma verkopen zelfgemaakte zeep.

de zorgplicht voor klanten. Hoewel banken in hun gedragscodes deze waarde
belijden, wordt er in de praktijk vaak de hand mee gelicht. Het handelen van
managers en verkopers wordt veelal aangestuurd door ‘targets’ voor omzetgroei en winstpercentages die weinig ruimte laten voor dienstverlening ten
gunste van het langetermijnbelang van de klant. Een direct voorbeeld hiervan
zijn de (subprime-)hypotheken die in de Verenigde Staten zijn verstrekt aan
gezinshuishoudens die deze eigenlijk niet konden betalen, en die aan de basis
lagen van de crisis. Een grondige toets van hun inkomen en persoonlijke situatie werd niet uitgevoerd. Op het moment dat de rente steeg, konden deze gezinnen in toenemende aantallen de kosten van de hypotheek niet meer betalen, met als gevolg gedwongen verkoop van hun huizen en een daling van de
huizenprijzen.

Te weinig zorgvuldigheid
De deugd waaraan het waarschijnlijk het meest ontbroken heeft en waarvan
het ontbreken een directe oorzaak van de crisis is geweest, is zorgvuldigheid
en kwaliteit. De inschatting van risico’s had een erg lage prioriteit, mede omdat weinig mensen de risico’s van de complexe financiële producten die
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boven op de subprime-hypotheken gebouwd waren, konden doorgronden.
Maar juist dit gebrek aan kennis had de banken voorzichtig moeten maken.
Overigens komt hier dan toch ook de deugd van integriteit om de hoek kijken. Want er was niet alleen gebrek aan kennis van de risico’s, maar ook gebrek aan motivatie om de risico’s te analyseren en duidelijk in het licht te
stellen. Zolang de bubbel groeide, profiteerden te veel mensen ervan om deze
nog verder op te blazen. Niemand vindt het leuk als het feestje bedorven
wordt door een spelbreker. De onwetendheid van de bankiers geldt daarom
niet als een excuus. Zij hadden meer moeite moeten doen om de riskante producten te doorgronden en de risico’s ervan transparant te maken.
Behalve aan deze drie kerndeugden heeft het ook aan andere deugden ontbroken. Denk bijvoorbeeld aan hebzucht (in het maximaliseren van bonussen,
die vanaf 2009 al weer opbloeiden), gebrek aan rechtvaardigheid (door het afwentelen van de schade op de overheid en daarmee op de samenleving als geheel), onvoorzichtigheid (in het nemen van te veel risico’s) en arrogantie
(waarvan de bekende uitspraak van Lloyd Blankfein, de CEO van Goldman
Sachs, dat banken het werk van God doen, een illustratie vormt, maar ook de
weerstand van banken om werkelijk de bakens te verzetten). Tegelijkertijd
moet men erkennen dat deze ondeugden ook bij andere mensen een rol hebben gespeeld (zoals bij spaarders die voor een iets hogere rente meer risico
namen).

Implicaties voor ontwikkelingslanden
Ook de ontwikkelingslanden is de kredietcrisis niet voorbijgegaan. Niet alleen heeft ze de export van ontwikkelingslanden nadelig beïnvloed, ook de

De crisis lijkt bij te dragen
aan het verminderen van de welvaartskloof
tussen rijk en arm
inkomensstromen van migranten naar hun thuisland leden schade, terwijl
ook de ontwikkelingshulp onder druk is komen te staan. Toch zijn er ook onverwachte positieve kanten aan de crisis. Zo laat een studie van Allianz Global
Wealth zien dat de kredietcrisis heeft geleid tot een inhaalslag van de landen
in Azië (uitgezonderd Japan) en Latijns-Amerika, omdat de kredietcrisis
daaraan grotendeels voorbijging. Terwijl de vermogensgroei in Noord-Amerika en West-Europa sinds 2007 stagneerde, is het particulier vermogen per
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hoofd van de bevolking in Azië en Latijns-Amerika jaarlijks met meer dan
tien procent gegroeid. Daarmee lijkt de crisis bij te dragen aan het verminderen van de welvaartskloof tussen rijk en arm.
Zijn er nu vanuit de deugden-ethische morele analyse verbindingen te leggen
met de ontwikkelingslanden? In het korte bestek van dit artikel volsta ik met
twee korte aanduidingen.
Allereerst laat de kredietcrisis zien hoe belangrijk moraal is voor de econo-

Nu blijkt hoe groot de schade is
wanneer mensen in het bankwezen niet werken
vanuit een duidelijke missie van dienstbetoon
mie. Dat geldt ook voor ontwikkelingslanden. Of een economie floreert,
hangt af van het vertrouwen dat mensen in elkaar stellen. Wat ineens enorm
zichtbaar is geworden in de westerse landen – dat gebrek aan vertrouwen de
economie in elkaar doet storten –, geldt op veel langere termijn, maar minder
zichtbaar, ook voor ontwikkelingslanden. Willen ontwikkelingslanden zich
werkelijk kunnen ontwikkelen, dan dient er juist ook aandacht te zijn voor
morele vorming. Daarin kan het zendingswerk een belangrijke bijdrage leveren.
Dat geldt in het bijzonder het bankwezen in ontwikkelingslanden. Uit de kredietcrisis blijkt hoe groot de schade is wanneer mensen in het bankwezen
niet vanuit een duidelijke missie van dienstbetoon aan klanten werken. In
ontwikkelingslanden is de verstrekking van krediet aan degenen die het
nodig hebben, van groot belang om de economie te versterken. Een kwalitatief goede en betrouwbare verstrekker van microkrediet kan veel betekenen
voor kleine investeerders die met behulp daarvan zichzelf van kapitaalmiddelen kunnen voorzien en hun levensstandaard kunnen verhogen.
Dit artikel biedt een korte weergave van een recent verschenen artikel: J. Graafland
en B. van de Ven (2011), ‘The Credit Crisis and the Moral Responsibility of Professionals’ in Finance Journal of Business Ethics, Volume 103, Issue 4 (2011), 605-619.

— Johan Graafland is hoogleraar Economie, Onderneming en Ethiek aan de Universiteit van Tilburg.
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Ja n Jongene el

Verscheurde ziel

Jacobus Capitein (1717-1747) was een ex-slaaf van de Goudkust (het tegenwoordige Ghana), die in Nederland naam gemaakt heeft. In Leiden studeerde
hij theologie en daar promoveerde hij. In Amsterdam is hij als predikant bevestigd om de kerk van de West-Indische Compagnie in het fort Elmina aan
de Goudkust te dienen.
Zijn leven is allesbehalve een succesverhaal. Zijn Afrikaanse naam is verloren
gegaan. De Compagnie heeft hem een proefschrift laten verdedigen dat betoogde dat slavernij niet in strijd is met het evangelie. In het fort was het hem
verboden contact te hebben met de slaven in de kelders die wachtten op hun
overtocht naar Suriname en andere gebieden in de Nieuwe Wereld.
Capitein houdt de Bijbel in zijn hand, ondanks alles zijn voortdurende bron
van inspiratie. Daaruit heeft hij gepreekt in Nederland en Elmina. Daarnaar
heeft hij geleefd, zij het met een verscheurde ziel. Hij wist zich misbruikt
door de West-Indische Compagnie. Hij wist dat hij als ‘overloper’ gezien werd
door de zwarte bevolking aan de Goudkust, maar hij wist zich door God in
Christus als kind aangenomen.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart;
daar in zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

— Jan Jongeneel is honorair emeritus hoogleraar missiologie aan de Universiteit
Utrecht en heeft bijzondere belangstelling voor kunst van en betreffende niet-westerse migranten en hun kerken in Nederland.

Portret van de hervormde dominee Jacobus E.J. Capitein, Goudkust, gravure uit
1742, getekend door Pieter Tanjé (1706-1761) naar Philip van Dijk (1683-1753),
Universiteit Utrecht, Universiteitsbibliotheek, opgenomen in: Verbeelden en gelijken,
Zuidland: Stichting Zonneweelde, 2010
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IMPRES SIES | samens te lling: Dinek e S pee

EAPN: ‘Stop Europese armoede’
In Lissabon vond van 16 tot
18 juni 2011 de 22e algemene
vergadering van het European Anti Poverty Network
(EAPN) plaats. Delegaties
van zevenentwintig landen
en elf Europese organisaties
namen deel aan de debatten
en activiteiten. Op deze vergadering verwelkomde het
netwerk de EAPN-netwerken van IJsland, Servië en
FYRO Macedonië onder zijn
ledental. De algemene vergadering vond plaats in een
klimaat van stijgende onvrede met de mislukking
van de EU-instituties. Nog
steeds worden er – als ant-

woord op de actuele crisis –
geen solidariteitsmaatregelen genomen die gericht
zijn op het beschermen van
mensen, eerder dan op het
beschermen van de markten. EAPN accepteert niet
dat er geen alternatieven
zouden zijn voor deze draconische besparingsmaatregelen. De deelnemers
namen een aantal resoluties
aan:
– De sociale en duurzame
ontwikkeling moet als teken
van solidariteit in het hart
van de EU-prioriteiten worden opgenomen, evenals de
borging van mensenrechten

als beginpunt in de strijd
tegen armoede.
– Er moeten ambitieuze en
coherente armoedebestrijdingsdoelstellingen (in cijfers) komen, die de drie indicatoren, overeengekomen
in de Europese Raad (juni
2010) weerspiegelen.
– Publieke goederen en
diensten als water, gezondheid, transport en sociale
diensten zijn fundamentele
rechten.
– Het destructieve systeem
van speculatieve handel
moet worden afgeremd.
www.eapn.org

Mohammed Ajouaou beste moslimtheoloog
Mohammed Ajouaou (1968)
is verkozen tot beste moslimtheoloog. Hij ontving in
juli de ‘Nieuwemoskee
Pracht van de Theologie
Prijs’, onder meer voor zijn
boek en proefschrift Imam
achter de tralies. Ajouaou
vertelde: ‘In de afgelopen
tien jaar die ik in mijn
proefschrift overzie, blijkt
er van binnenuit weinig geschreven te zijn over, en
weinig gereflecteerd te zijn
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op de islam. Ik denk dat we
de traditionele rituelen
kunnen blijven herhalen
zonder er veel over na te
denken, maar we hoeven
niet zomaar het theologisch
denken van onze voorouders te reproduceren.
Denken is immers een
creatief proces.’ De moslimtheoloog kwam op 23-jarige
leeftijd naar Nederland. Hij
is publicist en hoofd islamitische geestelijke verzor-

ging bij het ministerie van
Veiligheid en Justitie, en
studeerde filosofie, theologie en godsdienstsociologie.
De ‘Nieuwemoskee’ is een
islamitisch platform voor
kritische denkers.
Ajouaou hoopt dat er volgend jaar een gezamenlijke
prijs van moslims en christenen voor theologie zal
komen.

Evangelicale prediker John Stott overleden
Op 28 juli overleed John
Stott, op negentigjarige
leeftijd. Hij wordt gezien als
een van de grootste evangelicale predikers van de
twintigste eeuw. Stott
schreef meer dan vijftig
boeken. Met Billy Graham
schreef hij aan het Lausanne Convenant, een zeer belangrijk manifest over zen-

ding. Hij vond het van groot
belang dat evangelicalen
een rol speelden in de anglicaanse kerk en drong er bij
evangelicale leiders op aan
zich niet terug te trekken in
evangelicale denominaties.
Time Magazine plaatste Stott
in 2005 in de lijst van de
meest invloedrijke honderd
personen ter wereld.

Het overlijden van John
Stott leidde tot veel reacties
waarin respect en dankbaarheid doorklonken. Stott
hield van de vogels van de
hemel en hij hield van de
Vader in de hemel. Daarom
citeerde hij graag het woord
van Luther: ‘Laten de vogels
uw theologen zijn!’

Studenten op IFES-zomerconferentie zoeken steun
De International Fellowship
of Evangelical Students
(IFES) organiseert al decennialang een zomerconferentie, traditiegetrouw op een
berg bij Mittersill in Salzburgerland. Teun-Pieter de
Snoo was er namens enkele
gereformeerde studentenverenigingen. In het Neder-

lands Dagblad van 30 juli
vertelt hij: ‘Veel studenten
weten zich niet gesteund
door hun kerk. Er is geen
oog voor de uitdagingen
waarmee je als student te
maken hebt. Zowel in de
kerk als op de universiteit
staat de overdracht van kennis centraal, en is er weinig

aandacht voor emotionele
en spirituele vorming. Bovendien wordt wetenschap
door sommige christenen
als gevaarlijk en zinloos gezien. Het is tijd voor dialoog
tussen kerk en student, tussen de christelijke en de
niet-christelijke wetenschapper.’

Mission Impossible?
De Council for World Mission (CWM) Europe organiseerde samen met de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN) begin augustus in
Amsterdam het project
‘Mission Impossible?’. Dertig jongeren uit verschillen-

de landen deden mee. ‘Mission Impossible?’ wil jongeren laten nadenken over wat
zij voor anderen kunnen betekenen. Een deel van de
groep werkte met daklozen
in het inloophuis. De filosofie van het project berust op

leren door te doen. CWM
organiseerde eerder projecten in Hongarije en Engeland. Men hoopt dat jongeren door deze interculturele
ontmoetingen meer respect
krijgen voor andere culturen en ermee leren omgaan.
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Mensen bekeren is niet het
hoofddoel. Men wil in de

eerste plaats omzien naar
zwakkere mensen in de sa-

menleving. Geloofsgesprek
komt dan vaak vanzelf.

Gerhard Schuil nieuwe directeur Oikos
Op 1 augustus 2011 trad Gerhard Schuil (37) aan als
nieuwe directeur van Oikos.
Hij zal zich inzetten om de
ambities uit Oikos’ beleidsplan te realiseren. Schuil:
‘Als we willen dat meer
mensen kiezen voor een
duurzame levensstijl, zullen

we hen niet alleen moeten
bereiken, maar vooral moeten ‘beraken’. Speerpunt
voor Oikos de komende
jaren is het realiseren van
verbindingen tussen mensen die zich met hart en ziel
willen inzetten voor een betere toekomst. Het huidige

politieke en maatschappelijke klimaat vraagt om
compassie en betrokkenheid.’
Stichting Oikos is een oecumenische organisatie die
zich sterk maakt voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling.

Godsdienstvrijheid in gevaar?
Artikel 6 van de Grondwet:
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging,
individueel of in gemeenschap
met anderen, vrij te belijden,
behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten
gebouwen en besloten plaatsen
regels stellen ter bescherming
van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van
wanordelijkheden.
Het dreigde in september te
midden van het economische nieuws onder te
sneeuwen, maar er was een
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vermeldenswaard overleg
over de godsdienstvrijheid
in Nederland. VVD-kamerlid Jeanine Hennis had in
een interview in De Pers geponeerd dat het grondwetsartikel dat de godsdienstvrijheid waarborgt, feitelijk
overbodig is, omdat die vrijheid in tal van andere
grondrechten afdoende is
geregeld. Dat was een reden
voor de Kamercommissie
voor Binnenlandse Zaken
om zich een mening te vormen over de aloude kwestie
van kerk en staat, vooruitlopend op een te voeren Kamerdebat. Er werd op 15
september een hoorzitting

georganiseerd, waarin
onder anderen de Rotterdamse rechtsfilosoof Wibren van der Burg het
woord voerde. Hij publiceerde al eerder over dit
onderwerp, onder meer
‘Over religie, moraal en politiek’.
De indruk van Hennis en
vele anderen is dat de rechten van de gelovigen (zoals
verwoord in artikel 6 van de
grondwet) goed worden beschermd door middel van
het recht op vrije meningsuiting. Iedereen mag toch
zeggen wat hij wil, ook als
het gaat over je geloof ?
Maar dat is te snel gerede-

neerd. Godsdienstvrijheid is
meer dan een mening, zei
Van der Burg. Het komt aan
op de praktische invulling
van dat recht. Als voorbeeld
noemde hij het Kamerdebat
over de aanscherping van de
regels over het ritueel slachten. Hierdoor vervreemdt de
Kamer gelovige mensen van
zich, of het nu christenen,
joden of moslims zijn. ‘Ondanks het feit dat religie
soms ergerlijk is, moet die
worden beschermd. Religie
is wezenlijk in het bestaan
van veel mensen. Voordat je
die wezenlijke zaak gaat inperken, moet je zeer zwaar-

wegende argumenten hebben.’ De godsdienstvrijheid
is in 1579 bij de Unie van
Utrecht en in 1648 bij de
Vrede van Westfalen als
recht vastgelegd. Het heeft
dus al zeer oude papieren.
Ds. Arjan Plaisier, sprekend
namens de kerken, waarschuwde dat het een klein
kunstje is een groot goed als
godsdienstvrijheid om zeep
te helpen. Hij constateerde
dat er een tendens in de
maatschappij is waarin
minderheden (de huidige
gelovigen) hun praktische
geloofsdaden moeten aanpassen omdat de meerder-

heid dat van hen verlangt.
Beatrice de Graaf, terrorisme-expert, hekelde het fenomeen dat religie tegenwoordig steevast als een
probleem wordt gezien. Ben
Vermeulen, hoogleraar
staatsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zei: ‘Al
zou je de vrijheid van godsdienst als grondrecht afschaffen en onderbrengen
bij de vrijheid van meningsuiting, dan nog moet je
godsdienst meewegen in je
beslissingen.’
(bronnen: Trouw en Nederlands Dagblad van 16 september 2011)

Henk Makkinga nieuwe voorzitter NZR
De Nederlandse Zendingsraad (NZR) heeft in september 2011 drs. Henk Makkinga benoemd tot voorzitter.
Hij volgt drs. N.M. van
Kampen-Boot op, die zich
vanaf november 2011 zal
voorbereiden op uitzending
naar Azië, waar zij als do-

cent aan een theologische
opleiding werkzaam zal
zijn.
Henk Makkinga is protestants predikant te Ermelo
en hij is op diverse manieren betrokken bij missionair werk. Tussen 1992 en
1994 was hij vormings- en

toerustingspredikant voor
de Presbyteriaanse Kerk in
Rwanda. Drs. Makkinga is
NZR-bestuurslid sinds 2009
en heeft sinds maart 2010
het vicevoorzitterschap van
de NZR bekleed.

Duurzame doopsgezinden
Een meerderheid van de
bijna honderdtwintig
doopsgezinde gemeenten in

Nederland is bezig met
duurzaamheid. Daarbij gaat
het vooral om het gebruik

van fair-tradeproducten,
spaarlampen en groene
stroom.
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BOEKEN | samenstelling: W ilbert va n S aa ne

Jürgen Mettepenningen en Karim Schelkens,
Van Concilie tot Concilie. Hoofdlijnen en
fragmenten van de geschiedenis van de Kerk
en theologie van Vaticanum I tot Vaticanum II, Antwerpen: Halewijn, 2011, ISBN
978 90 8528 163 4, 166 bladzijden,  23,00
De oorsprong van dit boek ligt in de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaanse Concilie. In vogelvlucht geven de schrijvers Jürgen Mettepenningen
en Karim Schelkens een overzicht van de honderd jaar kerkgeschiedenis die
voorafging aan het begin van het Tweede Vaticaanse Concilie. Zij doen dit
zonder de illusie te hebben volledig te zijn. Het zijn hoofdlijnen die steeds
vanuit een kerkhistorische en een theologiehistorische ontwikkeling behandeld worden.
De auteurs slagen er goed in de omslagpunten in de geschiedenis op een prettig leesbare manier weer te geven. Ze laten zien en voelen dat dit zeker niet de
saaiste periode in de ontwikkeling van de rooms-katholieke kerk is. In hun
weergave vergeten ze niet de verdiende aandacht te besteden aan de theologen, de kerkleiders en de ontwikkelingen van de kerk in België en Nederland.
Zij hebben immers een belangrijke rol gespeeld in de resultaten van het
Tweede Vaticaanse Concilie.
Op de achterkant wordt gezegd dat dit boek geschikt is voor wie zoekt naar
een inleiding of voor wie de kennis wil opfrissen. Voor de eerste doelgroep is
het boek zware kost, daar het wel degelijk theologische basiskennis vereist.
Voor de tweede doelgroep is het echter een werk dat in elke boekenkast een
plaats verdient.
— Annemiek Buijs-Tuytelaars, pastoraal werkster te Oudenbosch
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Dave Dean Capucao, Religion and Ethnocentrism. An Empirical-theological Study,
Leiden/Boston: Brill, 2010, ISBN 978 90
0418 470 1, 320 bladzijden,  108,00

Sociologen wijzen met enige regelmaat op de relatie tussen godsdienstigheid
en etnocentrisme. Pastor Dave Capucao, afkomstig van de Filipijnen en sinds
elf jaar woonachtig in Nederland, deed nader onderzoek naar dit verband. Hij
ondervroeg vierhonderdvijftig ‘native Dutch church members’ (katholieken
uit de vier grote steden), plaatste hun geloofsopvattingen in de context van
de Nederlandse civil religion en relateerde het geheel aan het denken over de
eigen groep en minderheidsgroepen. Hij kwam tot enkele verrassende conclusies. Zo vond Capucao tot zijn eigen verrassing, en in afwijking van eerder
sociologisch onderzoek, geen concrete aanwijzingen dat religieuze attitudes
een negatieve houding ten opzichte van de etnische ander versterken. De
schrijver verklaart zijn afwijkende bevindingen vooral vanuit de in kaart gebrachte verscheidenheid aan reacties op civil religion binnen de christelijke
geloofsgemeenschap. Capucao verwachtte dat traditionele geloofsopvattingen een etnocentrische houding tegenover de ‘out-group’ zouden versterken,
maar daarvoor bleek geen statistische basis te zijn. Iemand die een exclusieve
heilsopvatting heeft, is niet per definitie etnocentrisch. Het omgekeerde kan
ook het geval zijn. Voor de attitude blijkt het erkennen van diversiteit als een
belangrijke democratische waarde minstens zo bepalend. De handelseditie
van Capucao’s proefschrift gaat over een onderwerp dat voor het maatschappelijk debat over de rol van religie in de Nederlandse samenleving relevant is.
Op de betekenis van zijn onderzoek voor die discussie gaat Capucao echter
niet in. Hij respecteert de kaders van het empirisch onderzoek en beveelt aan
de houdbaarheid van zijn conclusies nader te onderzoeken. Als nieuwsgierige
lezer hoop je onwillekeurig op meer, op een vervolg waarin die betekenis voor
het gevoerde debat wordt uitgewerkt. Maar of dat er nog van komt? Capucao
nam in verband met zijn terugkeer naar de Filipijnen in oktober 2011 afscheid
van de Sint-Ludgerparochie in de Achterhoek.
— Gert Noort, directeur van de Nederlandse Zendingsraad
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Mark J. Cartledge en David Cheetham (redactie), Intercultural Theology. Approaches
and Themes, Londen: SCM Press, 2011, ISBN
978 03 3404 351 5, 256 bladzijden,  46,99

Interculturele theologie wordt vaak gezien als een paraplu-term voor – of
zelfs de opvolger van – missiologie, oecumenica en vergelijkende godsdienstwetenschap. Hoewel de term al in 1975 werd gelanceerd (door Walter Hollenweger), is nog steeds niet duidelijk waar interculturele theologie theologisch,
theoretisch en methodisch nu precies voor staat. Dit boek is daarom te verwelkomen. Zoals de titel al laat zien, geeft dit boek een indruk van verschillende benaderingen en thema’s binnen interculturele theologie. Maar helaas
gaat het nauwelijks in op de definitie, het object en de agenda van deze jonge
subdiscipline. De redacteuren zeggen simpelweg dat de term interculturele
theologie op heel verschillende manieren wordt gebruikt. Ze beschrijven die
als een perspectief waarbinnen gereflecteerd wordt op de culturele inbedding
van theologie en waarin contextuele theologieën worden bestudeerd en vergeleken. In hun opvatting is interculturele theologie vooral een methodische
benadering, en heeft ze niet noodzakelijk een ideologisch of programmatisch
karakter. Uit de bijdrage van Werner Ustorf blijkt echter dat er, historisch gezien, wel degelijk sprake is van een project achter interculturele theologie,
namelijk een kritiek op en ‘berouw’ over het hegemonische karakter van westerse theologie. Iets van dit commitment proef je ook in een aantal andere bijdragen. Kirsteen Kim laat zien hoe theologieën van vrouwen uit de Derde
Wereld de westerse feministische theologie hebben bevraagd en uitgedaagd.
Allan Anderson en Richard Burgess bespreken de betekenis van de Afrikaanse
pinkstertheologie voor interculturele theologie. Graham Ward reflecteert op
de aard van theologie in de hedendaagse multiculturele context van zijn
woonplaats Manchester. Deze en andere bijdragen laten de betekenis van
interculturele theologie zien. Maar voor een verdere ontwikkeling van deze
subdiscipline is een meer systematische reflectie nodig.
— Adriaan van Klinken, postdoc onderzoeker aan de School of Oriental and African
Studies van de University of London
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Henk P. Medema, Totaal christendom. Zending in de hele wereld, van Kaapstad tot
Lausanne, Heerenveen: Uitgeverij Medema,
2011, ISBN 978 90 6353 612 1, 208 bladzijden,  14,95

Dit boek is geschreven naar aanleiding van het derde Lausanne-congres voor
wereldevangelisatie, gehouden in oktober 2010 in Kaapstad, een groots evenement met vierduizend vooral evangelicale deelnemers uit de hele wereld. De
auteur, die deel uitmaakte van de Nederlandse delegatie, kiest zijn uitgangspunt echter niet alleen in de conferentie zelf. In de inleiding beschrijft hij zijn
bezoek aan Kaapstads Slave Lodge, waar in de zeventiende en de achttiende
eeuw duizenden slaven werden verhandeld en ingescheept. Het bezoek werd
een existentiële ervaring, de Slave Lodge een symbool voor bedreigde en lijdende mensen die in de zendingstheologie al te gemakkelijk genegeerd worden.
De evangelische visie op zending is de afgelopen decennia subtiel verschoven. De nadruk op het leerstellige, apologetische en propositionele heeft
plaatsgemaakt voor het persoonlijke en relationele. Het zijn niet in de eerste
plaats gesproken en geschreven woorden, maar authenticiteit, bewogenheid
en presentie, die tellen vandaag. Het besef dat de kerk niet aan zending doet,
maar in dienst staat van de zending van God, de missio Dei, is de evangelische
missiologie diep ingezonken. ‘Kerk is het verhaal dat God schrijft’ (64). De
auteur neemt deze verschuiving ook bij zichzelf waar en vertelt eerlijk over
zijn eigen theologische ontwikkeling.
De oogst van de Kaapstad-conferentie ligt dan ook niet zozeer in de theologische formuleringen, maar in de levensverhalen die daar gedeeld werden.
Verhalen van christenen uit Noord-Korea en Nigeria over trouw en barmhartigheid. Levens die spreken van een liefde die grote barrières overwint. ‘Liefde’ is ook het sleutelwoord van het slotdocument van deze conferentie geworden. Als appendix is dit slotdocument in een Nederlandse vertaling aan het
boek toegevoegd. Al met al een waardevolle impressie van evangelische zendingstheologie vandaag.
— Wilbert van Saane, stafmedewerker van de Nederlandse Zendingsraad
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FIL M

Krzystof Kieslovski
Bleu
1993

In films hebben crises meestal niet te maken met de economie, maar met het
privéleven. Zo ook in deze film, die deel uitmaakt van een serie van drie die
de titel Trois couleurs meekreeg. De drie
kleuren verwijzen naar het blauw, wit en
rood van de Franse vlag en volgens
Kieslovski ook naar de vrijheid, gelijkheid
en broederschap van de Franse revolutie.
Bleu, de eerste van de drie films, gaat dus
eigenlijk over vrijheid.
De hoofdpersoon in Bleu is Julie, die bij
een auto-ongeluk haar dochtertje verliest, haar enige kind, en daarnaast ook
haar man, die een beroemd componist is. Ze is ‘vrij’, zou je kunnen zeggen.
Ze kan een nieuw begin maken met haar leven. Haar overleden echtgenoot
heeft net een deel van de melodie voor een lied gecomponeerd. Het lied wordt
populair, maar is nog niet helemaal af. Een vriend wordt gevraagd het lied af
te maken, maar die weet dat Julie nogal eens de echte componist was. Haar
man maakte muziekstukken waarin veel zat dat door Julie bedacht was. Daarom probeert deze vriend Julie zover te krijgen dat zij het doet en dan ook meteen voor zichzelf opkomt door te laten zien wat haar talenten zijn. Julie is
echter totaal uit het veld geslagen, en helemaal wanneer ze ontdekt dat haar
man een vriendin had, die ook nog eens zwanger is. Haar enige kind is om het
leven gekomen. Maar haar man heeft uiteindelijk wel een kind, en dan ook
nog bij een andere geliefde. Ze is vrij, maar het is aan alle kanten crisis in
haar leven. En toch … Het is een mooie meeslepende film.
— Freek Bakker, docent Interculturele theologie, hindoeïsme en boeddhisme aan
het departement Theologie van de Universiteit Utrecht
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MUZI EK

Duo Bilitis
L’Heure Espagnole
Brillant Classics, 2011
www.duobilitis.com
Duo Bilitis bestaat uit Eva Tebbe, harp, en Ekatarina Levental, mezzosopraan,
harp. Het is echt bijzonder dat dit duo in staat is mooie muziek uit te kiezen
en deze vervolgens zelf zo te arrangeren dat die
bij hen past. Het resultaat is prachtig!
We kunnen dat bijvoorbeeld horen in het eerste nummer ‘Introduction et Allegro’ van Maurice Ravel. De dames spelen het meeslepend,
soms ingehouden, dan vol vuur, waardoor ik
volkomen geboeid raak. Je zou kunnen zeggen
dat twee harpen gewoon één plus nog één is.
Maar bij Duo Bilitis is het veel meer: het is een
waterval, het is onweer, het is sensueel en ook
koesterend.
Het mooist echter vind ik ‘Valses Poeticos for
two harps’ van Enrique Granados. In deze cyclus van tien korte stukken hoor
ik even een speeldoosje (zó klein): de ‘Vals Melodioso’ is een verrukkelijke
compositie. Gelukkig komt hij twee keer voor, en dus is er ook het feest van
de herkenning. Verder zijn er composities van Ravel, Manuel De Falla en Xavier Montsalvatge te beluisteren. Allemaal Spaans. Allemaal heerlijk.
Is er dan helemaal niets aan te merken op deze zestig minuten muziek? Jawel.
Het is daar waar er zang bij komt. De stem is prachtig, maar de balans is niet
helemaal lekker. Soms is de stem te ‘groot’, vaak wat te gestileerd. Vooral in
‘Siete canciones populares espanolas’ van Manuel De Falla mag het van mij
eenvoudiger, aardser, wat dichterbij ook. De roep ‘Madre’ maakt dat ik erop
vertrouw dat dat wel goed gaat komen op een volgende cd.
L’Heure Espagnole is een bijzondere cd. Het is de echo van twee zeer muzikale,
avontuurlijke vrouwen. Ik ben benieuwd hoe ze verder gaan.
— Marianne Verkade, zangpedagoge met wereldwijde ervaring
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AGE NDA

28 december t/m 2 januari
Europese Mission-Netconferentie
Tussen 28 december 2011 en 2 januari 2012
vindt de tweejaarlijkse Europese MissionNetconferentie plaats, deze keer in Erfurt,
Duitsland. Vijfendertighonderd jongeren
uit alle kerken van Europa worden verwacht. Het thema liegt er niet om: onze wereld veranderen door een missionaire
levensstijl. Bij de ‘Mission-Net-jongeren’
draait het ook om Facebook, iPods en pc’s,
maar zij willen hun geloof in eigentijdse
stijl laten zien. Jezus, als het vleesgeworden
woord, deed niet anders. Tijdens MissionNet wordt nagedacht over de vraag hoe je
binnen de heersende opvattingen van deze
tijd van Christus kunt getuigen. Naast een
plenair programma wordt in kleine groepen gesproken over Bijbel, evangelisatie en
zending, honger en armoede, klimaat en
milieu. Mission-Net wordt mede mogelijk
gemaakt door de Europese Evangelische
Zendingsalliantie en de Europese Evangelische Alliantie. Mission-Net wordt van
harte ondersteund door ds. Niek Tramper
(EEA), ds. W. van Saane (NZR), ds. Jan Wessels (EA) en Adri Veldwijk (EZA).

tot 9 januari 2012
Gedreven
Mensen op de vlucht voor verschrikking en
geweld, verdreven en in beweging gezet. In
de bibliotheek van Bilthoven (De Kwinkelier 20) exposeert Rita Camphuijsen werk
waarin zij de gedrevenheid van vluchtelingen toont, geboren uit hoop om een nieuw
leven in een vreemd land op te bouwen. Het
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schilderij op bladzijde 13 van deze aflevering van TussenRuimte, een moeder die haar
kinderen meeneemt uit Angola, is het eerste van een driedelige serie die er te zien en
te koop is. Een percentage van de verkoopopbrengst gaat naar de vluchtelingen die
model hebben gestaan.
www.camphuijsen-art.nl

januari 2012
Het vrije woord
De verhouding tussen politiek en religie is
in de afgelopen decennia sterk veranderd.
Oude verbindingen zijn verdwenen. Nieuwe
verbindingen ontstaan. Fennand van Dijk
(politicoloog en consultant bij Public Matters) en Joost Röselaers (theoloog en remonstrants predikant in Amsterdam) gaan in
het boek Het vrije woord. Religie en politiek in
domineesland met theologen en opiniemakers in gesprek over religie en politiek in
deze tijd. Auteurs zijn onder anderen ethica
Heleen Dupuis, CNV-voorzitter Jaap Smit,
PVV-europarlementariër Lucas Hartong en
hoogleraar praktische theologie Ruard Ganzevoort. De theologen krijgen commentaar
van onder meer Bart-Jan Spruijt en PvdAkamerlid Ahmed Marcouch. Het boek
wordt in januari gepresenteerd.
www.remonstranten.org

20-22 januari 2012
Liedjes van verlangen
Wie graag zingt, kan zijn hart ophalen in
het Doopsgezind Broederhuis in Schoorl.
Daar worden van 20 tot 22 januari ‘liedjes
van verlangen’ van Huub Oosterhuis en

andere dichters gezongen. Noten kunnen
lezen is geen voorwaarde.
www.leeftocht.nl

27 januari 2012
‘Lessons of the Holocaust’
Het Soeterbeeck Programma organiseert
jaarlijks in samenwerking met het Heyendaal Onderzoeksprogramma evenementen
rondom Holocaust Memorial Day. Elk jaar
wordt een overlevende van de holocaust
uitgenodigd om bij wijze van persoonlijk
getuigenis zijn of haar verhaal te komen
vertellen. Daarnaast wordt een meer academische bijeenkomst georganiseerd. Deze
keer is de wereldberoemde Pools-Britse socioloog en filosoof Zygmunt Bauman bereid gevonden op 27 januari van 20.00 tot
22.00 uur een lezing te houden over ‘The
Lessons of the Holocaust’. Zygmunt Bauman (Poznan, 1925) werkte tot 1968 in Polen
en daarna enkele jaren in Israël. In 1971 emigreerde hij naar Groot-Brittannië, waar hij
hoogleraar werd aan de universiteit van
Leeds. De altijd al productieve auteur vond
na zijn pensionering in 1990 de tijd en de
energie om een lange reeks belangrijke
boeken te schrijven die hem wereldfaam
bezorgden. Hoewel zijn onderwerpen zeer
uiteenlopen, is de aard van de huidige postmoderne ‘vloeibare' samenleving een telkens terugkerend thema in zijn werk. In
1989 publiceerde hij Modernity and the Holocaust, een boek waarin hij de gedachte verwierp dat de moord op miljoenen Europese
joden een soort ‘verkeersongeval' in de geschiedenis zou zijn geweest: de holocaust
was juist een product van de moderne sa-

menleving. Er zijn wel degelijk lessen te
trekken uit de holocaust.
www.ru.nl

28 april 2012
Studiedag Erasmus
De Internationale School voor Wijsbegeerte
houdt op 28 april in Leusden een studiedag
over het onderwerp ‘Erasmus en het Nieuwe
Testament; en wat betekent dat voor u?’
Cursusleider is Aviva Boissevain. Informatie en inlichtingen: ISVW: (033) 465 07 00.

tot najaar 2012
Meester van Koudewater in Uden
Vanwege de verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam is een deel van de collectie tijdelijk in tien andere musea in binnenen buitenland ondergebracht. Een van die
musea is het Museum voor Religieuze
Kunst in Uden. De bruikleen aan dit museum is vooral zo bijzonder doordat de uitgeleende voorwerpen – grotendeels – oorspronkelijk eigendom waren van de kloosterorde die ook nu nog in de abdij gevestigd
is. Na honderddertig jaar keren bijna al
deze beelden terug naar de plaats van herkomst. Ze worden opgesteld in de gerenoveerde vleugels van de abdij Maria Refugie
waarin het Museum voor Religieuze Kunst
gedeeltelijk is ondergebracht. Door combinaties met het eigen bezit van dit museum
ontstaat de unieke situatie dat nagenoeg
het gehele oeuvre van de Meester van Koudewater voor een aantal jaren op één locatie
te zien zal zijn.
www.museumvoorreligieuzekunst.nl
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Heiligen voor de goede
zaak
Heiligen spelen een bijzondere rol in het leven van mensen. Ze kunnen een
persoonlijk voorbeeld zijn of troost aan iemand bieden. Heiligen – of het nu
traditionele of moderne zijn – kunnen ook als bindende factor in een
gemeenschap worden ingezet. In
verscheidene religies zijn daarvan
voorbeelden te vinden. Ook de seculiere heilige kan de gemeenschap
versterken, zoals bijvoorbeeld gebeurde bij de verering van prinses
Diana.
In het volgende nummer van TussenRuimte vragen we aandacht voor de
al dan niet bewuste inzet van heiligen. Kan een heilige worden gebruikt
bij de strijd tegen aids, zoals in Zambia? Of is het fenomeen heilige strijdig
met het eerste gebod, omdat alleen God mag worden aanbeden?

TussenRuimte 2012 | 2 (juni) besteedt aandacht aan ‘geloven in de stad’.
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