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Als aanhef boven mijn verhaal had ik 

geschreven: ‘beste mensen van de weg’. In 

Handelingen worden de eerste christenen 

immers ‘mensen van de weg’ genoemd. Ik 

vind dat een mooie benaming, omdat het zo 

dynamisch is: we zijn mensen in beweging, 

we komen ergens vandaan en we gaan 

ergens naartoe. En er zit een geheim achter 

het woordje ‘weg’. Het is een grondwoord in 

het Bijbels ABC van Miskotte. In het OT 

denkt joodse luisteraar bij het woordje ‘weg’ 

aan het Woord van God dat werkelijkheid 

wordt. Miskotte schrijft: in het OT is er geen 

scheiding of pauze tussen een woord en een 
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daad, tussen een belofte en het in werking 

treden daarvan, tussen een feit en de zin die 

dat heeft. Net zoals in het Hebreeuwse 

woord ‘dabar’ zowel woord als daad 

betekent. Dat betekent dat als wij de weg 

van God gaan, het Woord van God via ons 

werkelijkheid kan worden. Vandaar het 

enorme belang van ‘doen’ voor christenen.  

Dat zien we terug in de kerkgeschiedenis. In 

het Romeinse Rijk begonnen christenen met 

het opvangen van zieken, weduwen, 

daklozen en vele anderen. Een tijd later 

werden dat instituties, zoals ziekenhuizen en 

weeshuizen. In de Middeleeuwen werden de 

eerste universiteiten en gilden opgericht. Na 

de Reformatie werd in grote delen van 

Europa universeel basisonderwijs ingevoerd. 

In de 19e eeuw werden woningcorporaties 

opgericht. En zo kan ik nog even doorgaan. 

Gods Woord draagt zichtbaar vrucht!  
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Toch gebeurt dit niet, zoals bij God, zonder 

dat er gaten vallen. Wij mensen treuzelen 

soms of houden ons doof. Het is opvallend 

hoe vaak er in de kerkgeschiedenis een gat 

valt bij Gods Woorden over ons economisch 

handelen. In protestantse kerken in NL is dat 

al vroeg gebeurd. Roelf Haan, die mijn oom 

Leo Smelt nog les heeft gegeven op de 

zendingsschool, beschrijft in ‘De economie 

van de eerbied’ hoe het eerste slavenschip 

aankwam in Middelburg. Er ontstond grote 

ophef. De Staten van Zeeland lieten in alle 

kerken afkondigen dat de slaafgemaakten 

onmiddellijk vrijgelaten moesten worden. 

Daarna voeren handelaren rechtstreeks van 

West-Afrika naar Amerika, om vervolgens 

met producten van slaafgemaakten terug te 

keren. Toen lieten de Staten van Zeeland 

weten dat handel in slaafgemaakten alleen 

verboden was op Nederlands grondgebied.  

Dit ging 2 eeuwen zo door. Toen kwamen de 

koloniën, waarvan Indië de grootste was. 

Tussen 1600 en 1900 werden er in Indië zo’n 

600.000 slaafgemaakten verhandeld, niet 
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veel minder dan het Nederlandse aandeel in 

de Atlantische handel in slaafgemaakten. 

Maar dat was niet de voornaamste bron van 

arbeid. Het cultuurstelsel bleek efficiënter. 

20% van de grond en van de arbeid van 

boeren werd afgeperst. Mensen zonder 

vruchtbare grond moesten 66 dagen per jaar 

herendiensten leveren. Die 20% werd al 

gauw 40%. Ongeveer de helft van Java. En 

66 dagen gratis arbeid werden er al gauw 

200. Tussen 1831 en 1877 was de helft van 

de totale Nederlandse belastingopbrengst, 

vaak meer, afkomstig uit Nederlands-Indië. 

Vanaf de kansel bleef het meestal stil. Een 

van de zeer weinige dominees die handel in 

slaafgemaakten en de kolonisatie principieel 

afwees, uit Middelburg nota bene, was Ds. 

Smytegelt. Van hem zijn maar liefst 12 

preken over Lucas 16 bewaard gebleven.  

Ook het koloniale systeem hield 2 eeuwen 

stand, van 1750 tot 1950. Het economisch 

hoogtepunt en humanitair dieptepunt werd 

bereikt rond 1920. Onlangs heb ik berekend 

hoeveel mensen in Indië er op dat moment 
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werkten ten dienste van de Nederlandse 

economie. Het meer dan 800.000 fulltime 

werkenden voor exportgoederen naar 

Nederland, zo’n 0,6 fte per Nederlands 

huishouden. Ter vergelijking: in Nederland 

zelf werkten per Nederlands huishouden 

destijds 2 fte. Jan Tinbergen, de econoom 

die later de Nobelprijs won, berekende in 

1940 dat het directe en indirecte belang van 

Indië voor de Nederlandse economie ruim 

17%. De dekolonisatieoorlog die Nederland 

in 1945 begon, had dan ook als primaire 

drijfveer om dit enorme economische belang 

veilig te stellen. Ds. J.J. Buskes, een vriend 

van Miskotte, krijgt in dit menselijke drama 

nog een eervolle vermelding. Tijdens de 

dekolonisatie schreef hij met een groep een 

pamflet, waarin ze bloot legden dat het geen 

“politionele acties” maar gruwelijke, op winst 

belust oorlogsdaden waren. Dit veroorzaakte 

internationaal zo’n schokgolf dat de pas 

opgerichte Veiligheidsraad van de VN in 

spoedzitting bijeen kwam en middels een 

stevige resolutie Nederland sommeerde om 

het geweld onmiddellijk te staken.  
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En toen kwam er gelukkig een einde aan de 

koloniën. Althans, dat denken de meeste 

mensen. Maar wat we liever niet willen 

weten is dat de westerse bedrijven manieren 

hebben gevonden om, gelegitimeerd door 

consumenten en overheden, de uitbuiting 

voort te zetten met andere middelen. Dus 

net als na de afschaffing van de handel in 

slaafgemaakten. Ik dacht dat ik me hier 

aardig van bewust was. Maar ik had het mis. 

De mate van uitbuiting heeft niet slechts een 

andere vorm gekregen maar is in omvang 

zelfs erger geworden dan het in de koloniale 

periode ooit geweest is. Zowel qua absolute 

omvang als qua relatieve omvang. Zowel 

qua afpersing van land als qua afpersing van 

arbeid. Het enige dat hetzelfde is gebleven is 

dat Nederland nog steeds heel trots is op 

wat we doen. In de koloniale periode 

brachten we “beschaving”, nu brengen we 

“werkgelegenheid”. Want zonder onze 

beschaving en werkgelegenheid kunnen 

mensen in niet-westerse landen immers niet. 

Let wel: zo spreken over “die arme mensen 

die zelf niets kunnen” is zuiver racisme.  
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Maar voor we dit duiden eerst de feiten die 

ik als econoom bloot heb weten te leggen, 

via zogenoemde trade-in-value-added-data. 

Ik zal jullie de techniek verder besparen. Wat 

betreft land bezetten we voor Nederlandse 

consumptie in het buitenland 468.535 km2. 

Dat is ruim 3,5 keer de oppervlakte van Java 

en ruim 11 keer de oppervlakte van 

Nederland. Met geen pen te beschrijven. 

Zelfs als plaatje is het niet te bevatten. Het is 

grond die veel beter gebruikt had kunnen 

worden om in de behoeften van de mensen 

daar te voorzien. En dan heb ik het nog niet 

gehad over de biodiversiteitsvernietiging en 

de vernietiging van lokale gemeenschappen 

waar het mee gepaard gaat. Dan de arbeid. 

Hoeveel mensen werken er anno nu eigenlijk 

ten dienste van de Nederlandse economie? 

Ik ging zoeken in de literatuur maar kon 

nergens een antwoord vinden. Maar de 

vraag bleef aan me knagen. Dus toen heb ik 

het zelf uitgerekend. Onlangs heb ik het 

antwoord voorgelegd aan een associate 

professor van de RUG en het bleek helaas te 

kloppen. Voor consumptie en investeringen 
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in Nederland werken er in niet-westerse 

landen 10 miljoen mensen. Voltijds. Dat is 

het directe economische belang. Als je net 

als Jan Tinbergen ook het indirecte belang 

zou meenemen, namelijk het belang van 

goedkope arbeid voor Nederlandse export, 

dan werken er 14 miljoen mensen voor onze 

economie. Dit is 1,8 fte per Nederlands 

huishouden, meer dan er ooit voor ons 

werkzaam zijn geweest. Het is ongelofelijk.  

 

 

 

Vijf eeuwen uitbuiting. Feiten die rauw op 

ons dak vallen en die ons zelfbeeld, ook ons 

collectieve zelfbeeld, ontmaskeren. En over 

die ontmaskering moeten we het hebben 

vandaag. Door het grondig bestuderen van 

de profeet Jesaja leerde ik namelijk dat één 

aspect erger is dan de rauwe feiten zelf, één 

aspect dat de wortel is van al dat kwaad. En 

dat is dat we het kwade goed zijn gaan 

noemen en het goede kwaad.  



9 

 

Jesaja 5:20: Wee hun die het kwade goed 

noemen en het goede kwaad; die duisternis 

voorstellen als licht, en licht als duisternis; die 

bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.  

Als je zo lang leeft door plundering, dan 

raakt je begrip van ‘goed doen’ vergiftigd. 

Zo zijn we gaan denken dat ‘goed doen’ 

hetzelfde is al vrijgevigheid: hard werken, 

goed verdienen, zonnepanelen op je dak 

leggen en geven aan goede doelen. Ik werk 

als hardwerkend en vrijgevig persoon toch 

aan een betere wereld? Jesaja zegt keihard: 

nee! En de feiten zeggen ook: nee! Wat je 

met de ene hand geeft, heb je met de 

andere hand gestolen. Een Nederlander met 

een modaal of bovenmodaal inkomen die 

op deze manier “goed” denkt te doen, heeft 

aan het einde van zijn/haar leven meer leven 

op aarde beknot dan opgebouwd. Het is 

hard om te zeggen, maar het zijn helaas de 

feiten. Bovendien: Jesaja roept ons 

nadrukkelijk op om de leugen niet in stand 

te houden, maar juist te ontmaskeren, want 

alleen dan kunnen mensen tot inkeer 

komen. 
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En de schade wordt helaas nog groter. Want 

de klimaatcrisis, die westerse landen met 

hun buitensporige consumptie veroorzaakt 

hebben, is helaas pas net begonnen. Een 

recente studie in PNAS, een gezaghebbend 

wetenschappelijk tijdschrift, raamt dat in de 

komende 50 jaar per huishouden in een rijk 

land als Nederland het leefgebied van zo’n 

twee huishoudens in landen rond de evenaar 

door hitte, droogte of overstromingen 

onbewoonbaar wordt. Dit is grotendeels 

onomkeerbaar. In landen rond de evenaar 

laten onze broeders en zusters noodkreten 

horen en moeten mensen vluchten.  

Gelukkig geldt: elke ton CO2 telt. Er is 

namelijk een 100% lineair verband tussen 

opwarming en CO2-uitstoot. Mensen in rijke 

landen die hun leven veranderen, redden 

elders op de wereld levens. Maar het idee 

dat wij zogenaamd vrijgevig zijn, blokkeert 

die stap. Want het geeft niet alleen materieel 

comfort maar ook een goed gevoel, in het 

Hebreeuws staat letterlijk: een royaal gevoel. 

Wij zijn de koningen van onze omgeving. Wij 
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lossen de problemen wel op. En precies 

daarom is het zo’n giftige leugen. Want wij 

lossen niets op, wij maken het alleen maar 

erger. Daarom is Jesaja er zo scherp over. En 

dat zouden wij ook moeten zijn. Want deze 

leugen over onszelf is de oorzaak van al het 

onrecht. Én de oorzaak van een breuk in 

onze relatie met God. Iemand die koning is 

over het leven heeft God als Koning immers 

helemaal niet nodig. Theoloog Herman Paul 

legt niet voor niets een rechtstreeks verband 

tussen secularisatie en consumentisme.  

De les van Jesaja is: wil je het onrecht en de 

geloofsafval bij de bron aanpakken, dan is 

dit het beginpunt van echte verandering: 

arm van geest worden. Jezelf klein maken 

voor God. Dan pas kan Zijn grootheid ons 

vervullen, zodat we rijk kunnen worden bij 

God en een schat in de hemel verzamelen. 

Dat betekent concreet: eenvoudig leven. 

Zoals Paulus schrijft in Romeinen 12: “Zin 

niet op hoge dingen, maar voegt u in het 

eenvoudige.” Niet hard werken en veel 

weggeven, maar minder kopen, minder geld 
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nodig hebben en minder werken voor geld. 

Want alleen door minder te werken voor 

geld, onttrekken we structureel geld aan de 

economie, wat de enige manier is om het 

monster van de planetaire plundering te 

temmen. Een vuistregel is dat als mensen 

met een modaal inkomen 15-25% minder 

consumeren, zij al een wereld van verschil 

maken: minder spullen, minder kleding, geen 

eigen auto of een deelauto, één smart 

device per persoon in plaats van 2 of 3, niet 

meer vliegen, enzovoort. Het enige waar we 

meer aan kwijt zouden zijn, is voeding en 

kleding, want eerlijke en duurzame voeding 

en kleding kost meer dan we er nu voor over 

hebben. En je bent wat meer kwijt aan 

duurzame apparaten, maar dat verdien je 

terug, omdat die een langere levensduur 

heeft. Ik kan jullie het huishoudboekje dat 

deze levensstijl illustreert en dat ik gebruik 

voor workshops toesturen. Uit het model, en 

uit de praktijk, want we hebben het thuis 

ingevoerd, blijkt dat een huishouden met 

een modaal inkomen gemakkelijk 15%-25% 

minder kan consumeren.  
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Dat is de praktische kant. Dan nu de 

geestelijke kant, allereerst de geestelijke 

vruchten van deze nieuwe levensstijl. De 

verborgen schat van de eenvoud is vooral 

gelegen in wat het doet met onze tijd. Want 

wie minder geld nodig heeft en minder 

werkt, heeft meer tijd. Die tijd kun je 

gebruiken om je te oefenen in de ware 

vrijgevigheid, namelijk: vrijgevig zijn met je 

tijd en aandacht. En als we vrijgeviger zijn 

met onze tijd en aandacht, dan komen de 

vruchten van de Geest tot bloei: blijdschap, 

ontferming, zachtmoedigheid, nederigheid 

en geduld. Op grond van Jesaja kunnen we 

zeggen: het begint met nederigheid. De 

macht die een modaal inkomen je geeft 

afleggen en het kostbare en tijdrovende 

handwerk gaan doen van spullen delen en 

repareren, uitzoeken welke nieuwe 

producten eerlijk zijn geproduceerd, en 

bovenal: echte aandacht hebben voor de 

mensen die God op ons pad brengt. Alleen 

dan smoren we het grenzeloze onrecht in de 

kiem en kan er daadwerkelijk iets nieuws en 

iets goeds voor in de plaats komen. 
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Kortom, de geestelijke vrucht van eenvoud 

begint met het zetten van een rem op onze 

economische behoeften. Genoegen nemen 

met genoeg. Het is opvallend dat in de 

protestantse traditie de zaligspreking van de 

armen bijna altijd toegepast wordt op 

anderen, op mensen die al arm zijn, en 

zelden op onszelf. In andere 

kerkgenootschappen is dat anders. Toen ik 

aan een katholieke vriend vertelde over de 

stichting die we hebben opgericht, Stichting 

Genoeg om te Leven, zei hij: die boodschap 

heet bij ons de deugd van de armoede. Ik 

zocht het na. De katholieke catechismus zegt: 

Het gebod zich te onthechten van rijkdom, 

betekent een absolute verplichting om het rijk 

der hemelen binnen te komen. Alle gelovigen 

moeten erop bedacht zijn om hun gemoed zó 

te richten, dat zij zich bij het nastreven van de 

volmaakte liefde niet laten tegenhouden door 

het gebruik van de aardse goederen en de 

gehechtheid aan de rijkdom tegen de geest 

van evangelische armoede in.  

– “Zalig de armen van geest.” –  
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De zaligsprekingen tonen ons een orde van 

geluk en genade, van schoonheid en van 

vrede. Jezus prijst de vreugde van de armen, 

aan wie het rijk reeds toebehoort. 

Bijzonder aan deze formulering vind ik dat 

leven van genoeg niet gebracht wordt als 

ontbering of kale soberheid, maar als een 

verplichting waar een verborgen, blijde schat 

in te vinden is. Dit is in lijn met het 

evangelie, bijvoorbeeld de gelijkenis van de 

schat in de akker, waarin de koopman met 

grote vreugde – in het Grieks: ἀπὸ τῆς χαρᾶς 

– alles verkoopt wat hij heeft om de schat in 

de hemel te vinden. Dat is een belangrijke, 

positieve reden om de boodschap van 

genoeg niet aan mensen te onthouden, 

zoals nu vaak gebeurt. Over weinig teksten 

wordt bijvoorbeeld zó omzichtig gepreekt 

als over de rijke jongeling. Maar weet die 

jongeling wel welke schat hij mist?! In ons 

boek beschrijven we op grond van Jesaja 

maar liefst 9 nieuwe levensvreugden die in 

het verschiet liggen als gemeenteleden gaan 

leven van genoeg in plaats van teveel.  
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Bovendien zijn gemeenteleden meer bezig 

met bijvoorbeeld de klimaatcrisis dan je zou 

verwachten. Mensen zijn hier heimelijk 

bedrukt over en worstelen met hun eigen 

rol. Mensen zitten vast in een sociale norm: 

‘christen zijn en meekomen met de rest’. De 

psychische druk van productiviteitsnormen 

en sociale normen is immens. Ze snakken 

naar een eerlijk verhaal hierover. Als de 

feiten niet genoemd worden, dan kunnen 

mensen er ook niet mee in het reine komen. 

Daarom noem ik voor kerkelijke groepen 

altijd de feiten én uiteraard de nieuwe 

levensvreugden. Die boodschap landt, ook al 

hebben mensen in praktisch opzicht nog een 

lange weg te gaan. Deze boodschap mogen 

we hun dus niet onthouden. Sterker nog, in 

de Verklaring van Accra, opgesteld in 2004 

door 200 protestantse kerkgenootschappen, 

staat dat als we deze boodschap verzwijgen, 

we daarmee de integriteit van het geloof op 

het spel zetten. Het gaat er, kortom, niet 

over óf we deze boodschap aan de orde 

moeten stellen, maar vooral hoe.  
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Vandaar dat we in het vervolgprogramma 

workshops aanbieden die hier praktische 

handvatten voor bieden. Daarnaast heb ik 

samen met 10 professionals een stichting 

opgericht die gemeenten en predikanten 

gaat ondersteunen om deze boodschap in 

de praktijk te brengen. We krijgen daarvoor 

steun van Fonds Kerk & Wereld. Wilt u in uw 

gemeente ondersteuning ontvangen, neem 

dan vooral contact met ons op! 

 

 

 

Beste mensen van de Weg, ik rond af. Ik heb 

vanmiddag drie boodschappen afgegeven.  

De eerste boodschap is dat we in Nederland 

al eeuwen profiteren van grote economische 

macht, en dat we daar nog trots op zijn ook.  

De tweede boodschap is dat die trots 

volledig misplaatst is, een totale omdraaiing 

van goed en slecht. We noemen het goed 

als we onder het mom van werkgeverschap 

de vrucht van de arbeid van miljoenen 
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mensen hierheen halen, terwijl we al teveel 

hebben. We noemen het slecht als wij iets 

nodig hebben van anderen.  

De derde boodschap is dat alleen als we 

deze leugen doorbreken, we weer zicht 

krijgen op het perspectief dat we nodig 

hebben. Het perspectief dat we arm mogen 

worden in deze wereld, zodat we rijk kunnen 

worden bij God. De levensvreugde die dat 

geeft, is groter is dan de vreugde die we nu 

kennen.  

De leugen doorbreken, is een grote opgave. 

Een economische reformatie. Een nieuwe 

economische ethiek in de kerk. Maar laten 

we niet vergeten dat we dit doen omwille 

van de rechtvaardigheid, de vreugde en de 

integriteit van ons geloof! Mijn oproep is 

daarom: we laten het hier niet bij; we 

klimmen in de pen en we klimmen op de 

kansel en we voegen de daad bij het Woord, 

met hoofdletter.  

Dankuwel.  


