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Op de barricaden, en dan de bak in ...

 …Een nieuw Vaticaans document 
over de economie stelt indringende, 
ongemakkelijke vragen. Je kunt als 
consument niet alleen maar aan je 
eigen portemonnee denken, of be-
schuldigend wijzen naar politiek, 
bedrijfsleven en banken. Welke 
keuzes maak je zelf?

Twee Vaticaanse ministeries hebben 
recent een opmerkelijk document 
uitgebracht over de economie in het 
algemeen en de financiële sector in 
het bijzonder. Ook pausen vóór 
Franciscus hebben veel geschreven 
over vergelijkbare thema’s. Dat be-
gon al meer dan een eeuw geleden 
met paus Leo XIII, met zijn encycliek 
Rerum Novarum. 
Hoewel paus Franciscus het nieuwe 
document onderschrijft, is het niet 
geschreven door hemzelf, maar uit-
gegeven door twee ministeries. Een 
daarvan gaat over de geloofsleer. Dit 
ministerie – de Congregatie van de 
Geloofsleer – is veel meer bekend 
van vaak binnenkerkelijke vraag-

stukken. Dat deze publicatie wordt 
uitgegeven door twee ministeries 
duidt de ernst van de zaak aan: het 
Vaticaan is bezorgd over sommige 
economische ontwikkelingen en 
geeft zelfs een theologische onder-
bouwing voor een oplossing.
Dat de Congregatie van de Geloofs-
leer dit mede uitgeeft, laat ook zien 
dat het Vaticaan geloof niet ziet als 
iets binnen de kerkmuren, maar dat 
het consequenties heeft voor alle 
facetten van ons dagelijks leven.

geld moet dienen
Kern van het stuk is de vraag: waar-
toe is een mens op aarde? Het stuk 
kijkt kritisch aan tegen die syste-
men die de mens reduceren tot al-
leen maar individualistische consu-
ment. Dat is slechts één aspect van 

het mens-zijn. In dit stuk staat het 
‘relationele mensbeeld’ centraal: de 
mens die in relatie staat tot de an-
der. Vanuit deze visie komt een an-
dere manier van omgaan met geld 
op. Geld moet dienen en niet heer-
sen, stelt het stuk met een uitroep-
teken, daarmee de huidige paus ci-
terend uit zijn brief Evangelii 
gaudium.
Het stuk is echter niet naïef over de 
mens. Enigszins teleurgesteld merkt 
het op dat de recente financiële cri-
sis juist een kans had kunnen zijn 
om een nieuwe economie te ont-
wikkelen. Een economie die meer 
gebouwd is op ethische criteria.
Daar hoort nieuwe wetgeving bij 
die veel meer gericht is op een die-
nende financiële sector, die gericht 
is op het financieren van de reële 

Het Vaticaan 
ziet het geloof 
niet maar als 
iets binnen de 
kerkmuren.

Het enige nut van drinken met 
een plastic rietje is dat je er sneller 
dronken van wordt. 

Zelfs kraanwater 
wordt met rietjes 
geserveerd. 
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Eén beeld zegt meer dan duizend woorden.

Redacteur en fotograaf Hans-Lukas Zuurman schrijft twee-

wekelijks wat een foto uit het nieuws bij hem oproept.

‘Au!’ Dat roept deze foto vrijwel direct op. 

En dat is natuurlijk precies de bedoeling 

van deze danser die dergelijke poses 

graag op de gevoelige plaat laat vastleg-

gen op straat in Jeruzalem. Het afwijken-

de in het straatbeeld, en gelijk een beeld 

dat je in één oogopslag kunt begrijpen, 

maakt deze foto boeiend. Doordat de 

man de capuchon over zijn hoofd heeft, 

ligt de nadruk meer op de pose van een 

pardoes uit de lucht gevallen persoon 

dan op wie hij eigenlijk is. 

Ook het zorgvuldig bedekken van de on-

derkant van zijn been draagt aan dat 

beeld bij. Gek genoeg is de suggestie ‘ik 

kom uit de lucht vallen’ niet perfect uit-

gevoerd. Want je zou denken dat om om 

het verkeersbord heen te komen de dan-

ser zijn benen nog wat wijder uiteen had 

moeten slaan. Of zou dat te veel spier-

kracht vragen? De foto is zo gemaakt dat 

het zomaar zou kunnen dat een opvang-

matras uit beeld is gebleven. Hoe lang 

houd je dit vol? Rechts op de foto zie je 

nog net een bewoonster verbaasd kijken. 

Het verkeersbord geeft aan hoe het 

hoort, maar dit is veel grappiger. Geluk-

kig hebben we de foto nog.
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economie; zeg maar datgene wat er 
echt gebeurt zoals het financieren 
van het midden- en kleinbedrijf. Het 
Vaticaan ziet dat daar helaas weinig 
van is terechtgekomen. Daarom ge-
looft het niet dat financiële markten 
zichzelf kunnen reguleren. Er is juist 
behoefte aan regelgeving die op af-
stand staat van de markten.
Zó kijken naar de mens als relatio-
neel wezen – de mens in zijn ver-
houding tot de ander – heeft conse-
quenties. Bijvoorbeeld voor 
financiële producten. Deze zijn geen 
doel op zich, gericht op het verrij-
ken van de enkeling, maar moeten 
altijd ten dienste staan van een ge-
meenschap van mensen. Niet alleen 
bepaalde groepen, maar eigenlijk de 
hele mensheid en de hele mens. 
Daarom roemt het stuk vormen van 

coöperatieve economie en micro-
krediet. Het veroordeelt financiële 
producten die niet gericht zijn op 
het algemeen goed, maar slechts de 
enkeling dienen. Ook veroordeelt 
het scherp allerlei manieren om be-
lasting te ontwijken. Ook hier weer: 
alleen het bedrijf of de enkeling 
wordt zo bediend; niet het geheel.

keuzes maken
Het zijn indringende, ongemakke-
lijke vragen die dit stuk stelt. Er is 
geen ruimte voor alleen maar den-
ken aan de eigen portemonnee. Ook 
niet voor wij-zij-denken: anderen 
– politiek, bedrijfsleven, banken – 
de schuld geven van de financiële 
crisis. Door naar onszelf te gaan kij-
ken als relationeel wezen in plaats 
van als individualistische consu-

ment, worden we gedwongen de 
vraag te stellen welke keuzes wij 
zélf maken als wij diensten en pro-
ducten kopen.
Hoe zetten wij ons geld in? Maar 
ook: wie geven wij de schuld als er 
negatieve bijeffecten ontstaan voor 
anderen als we onszelf alleen zien 
als consumerend individu? Is dat 
ver van ons bed? Of zijn we als 
mensen verbonden met elkaar; 
staan we in relatie tot de ander?
Dit is uiterst actueel als we ener-
zijds weigeren hier economische 
vluchtelingen op te nemen, maar 
anderzijds ons niet verantwoorde-
lijk voelen voor het stimuleren van 
de economie in lagelonenlanden en 
alleen maar profiteren van goed-
kope producten uit die landen. En 
u? Hoe zet u uw geld in? <

Geen economische vluchtelingen toelaten, maar wel goedkope producten uit lagelonenlanden? Dat gaat niet. Op de 
foto: het azc in de Van Horne Kazerne, de voormalige Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert.
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De beste jaren
Hij heet Vladimir Keller. Hij werd geboren in Siberië en is nu 

62 jaar. Vladimir was op achttienjarige leeftijd tot geloof ge-

komen, in de tijd dat onder partijleider Leonid Breznjev bap-

tisten zwaar werden vervolgd. De jonge Keller drukte en ver-

spreidde in het geheim bijbels. Toen hij gegrepen werd, werd 

hij in een cel gegooid en door de bewakers met messen be-

dreigd: ‘Als je je geloof niet afzweert, zullen we als het don-

ker is met je afrekenen. Roep toch harder tot je God. Mis-

schien hoort Hij je niet.’

Vladimir Keller was een van de om hun geloof vervolgde 

christenen die ik interviewde voor een filmproject. Abdi 

Duale uit Somalië was een tweede. Hij was als moslim op 

twintigjarige leeftijd christen geworden en is nu vijftig jaar 

oud. Hij werd vervloekt, geslagen en zijn vrouw werd bijna 

vermoord. Yüksel Güllu was de derde. Na haar bekering tot 

Christus werd zij door haar moslimfamilie en omgeving be-

spuugd en ernstig bedreigd. 

dankbaar voor vervolging

Actueel: dezer dagen was het opnieuw de Zondag voor de 

Vervolgde Kerk. Maar opmerkelijk. Vladimir Keller: ‘Als ik te-

rugkijk op de jaren dat ik in de gevangenis zat, zie ik terug op 

de beste jaren van mijn leven.’ Abdi Duale: ‘Soms dank ik God 

voor die vervolging.’ En Yüksel Güllu: ‘Zelfs toen ik geslagen 

werd, voelde ik innerlijk zo’n vreugde.’ Hoe zit het nu? Wij 

bidden om bevrijding voor de vervolgde kerk. Maar bij ons 

lopen kerken leeg. 

Als journalist ging ik in de jaren negentig met Trans World 

Radio in China op zoek naar geheime huisgemeenten. Ik ont-

moette ‘ondergrondse’ christenen ’s nachts ergens in een 

schuur, stiekem in een hotel, in een éénkamerwoning met 

alleen maar een tafel, twee houten stoelen en een bed. Ik 

sprak er met Samuel Lamb, tweeëntwintig jaar opgesloten in 

een cel, werkkamp en kolenmijn, gescheiden van zijn vrouw 

Sui Ling die hij nooit meer terug zou zien.

Wat een verschil. Ik altijd vrij om te belijden wat ik wil. Lamb 

twee decennia lang om zijn geloof bespot, geslagen en een-

maal losgelaten nog steeds door de politie bedreigd. Ik in 

een gerieflijke woning met een auto voor de deur. Hij in een 

armetierig onderkomen, met als vervoersmiddel een gam-

mele fiets. Maar wie was eigenlijk de gelukkigste? ‘God werd 

voor mij veel kostbaarder door alles wat ik heb meege-

maakt’, zei hij. En ik zag het: de man straalde van innerlijke 

vreugde. 

sleutel tot het geheim

Wat is de sleutel tot het geheim? Ligt het antwoord niet in 

het besef dat er iets is dat uitgaat boven vrijheid en wel-

vaart? Als we niet bij God beginnen, schrijft John Piper, zet-

ten we onvermijdelijk onszelf in het middelpunt. In dat geval 

hebben we geen idee wat mensen als Vladimir Keller bedoe-

len als ze zeggen dat God het meest geëerd wordt als wij ons 

hoogste geluk in Hem vinden. Geen idee inderdaad, want we 

zijn dan veel te druk ons geluk in van alles en nog wat te 

zoeken. 

Hoe een mens dan toch weer dichter bij God kan komen? Je 

durft het haast niet te zeggen, want lijden kan verschrikke-

lijk zijn. Maar Bijbel en kerkgeschiedenis zijn er vol van dat 

juist lijden dat kan doen. Paulus bad vurig of God de doorn in 

zijn vlees wilde wegnemen. Nee, zei God. Ik laat je die pijn. 

Zo voorkom Ik dat je op jezelf gaat vertrouwen en zelf tussen 

Mij en je gehoor in gaat staan. Weet je, dit is nu precies het 

patroon waarmee Ik deze wereld inga. In Mijn koninkrijk 

wordt jouw zwakte het kanaal waarlangs anderen ontdek-

ken hoe sterk Christus is.

‘Maar’, vroeg ik Lamb toch een beetje angstig omdat geen 

mens nu eenmaal vervolgd wil worden, moeten wij dan in 

plaats van bidden om uw vrijheid, bidden om lijden voor 

ons?’ ‘Nee’, zei hij. ‘Ook Chinese christenen willen vrij zijn. U 

in het Westen moet bidden om geloofsdiscipline. Discipline 

om al die luxe en vrijheid niet als doel op zich te zien, maar 

als middelen die God u geeft om Hem te dienen. Zo kunt ook 

u het geluk ontvangen waarop u hier in China zo jaloers bent 

geworden.’

Moeten wij dan bidden 
jden voor ons?


