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jorge be rg o gl io e n a br a h a m skor k a 1

Over de armoede

skork a  De godsdiensten hebben een absolute en on- 
voorwaardelijke verplichting ten opzichte van de armoe-
de. De Thora zegt meerdere keren, in verplichtende voor-
schriften, dat degene die in nood is, geholpen moet wor-
den. De oproep van de profeten – met name de ‘profeten 
van het boek’ zoals wij ze noemen: Osea, Amos, Micha en 
Jesaja – wijst erop dat een van de dragende beginselen van 
hun verkondiging is dat hulp moet worden geboden aan 
de noodlijdenden. God brengen wij eer door een recht-
vaardige samenleving te scheppen, en dat houdt in dat wij 
bouwen aan een gemeenschap waarin iedereen waardig 
leven kan. Een fundamenteel uitgangspunt in de Heilige 
Schriften is dat een samenleving, een volk, een natie – en 
ik zou eraan willen toevoegen: een staat – in zijn struc-
tuur een sterke ethische component moet hebben en een 
engagement naar alle sociale klassen. In de Bijbel komt 
dikwijls de plicht naar voren de weduwen en de wezen te 
helpen. In de joodse traditie hebben altijd bijstandsorga-
nisaties bestaan voor mensen die eten nodig hadden. Heel 
bekend zijn in Argentinië de sociale welzijnsactiviteiten 
van amia ,2 en ook van veel andere joodse instellingen. 
Aan inzet voor mensen in nood heeft het nooit ontbroken. 
Alles wat de Bijbel schrijft over grondbezit is gericht op 
het vermijden van grootgrondbezit, het beoogt te garan-
deren dat elke familie een stuk grond heeft om van te leven 
en stelt regels op voor het gebruik van de aarde, zodat die 
niet uitgeput raakt. Volgens de Thora moet elk stuk grond 
zes jaar bebouwd worden, en in het zevende jaar moet je 
het laten rusten, zodat het zich kan herstellen om opnieuw 
vruchtbaar te worden. Wat Argentinië zelf betreft, werd in 
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perioden van crisis altijd hulp georganiseerd. Een solidaire 
levenshouding zit in veel van onze landgenoten diep ver-
ankerd. Ik herinner mij dat er, toen ik op de lagere school 
zat, grote overstromingen waren en dat ik dekens en pak-
ken met kleren rondbracht voor de getroffenen. In mijn 
familie, die niet erg vermogend was, was solidariteit met 
anderen vanzelfsprekend. De joodse gemeenschap kent 
een lange een traditie van hulp aan joden en niet-joden. In 
mijn synagoge, Benei Tikva, worden kleren ingezameld 
voor scholen in de provincies Santiago del Estero, Chaco 
en Pampa del Infierno. Dat is hartverscheurend, want ter-
wijl wij proberen een handje te helpen, doet het land als 
zodanig niets. Het is absurd dat kinderen niet naar school 
kunnen; ze hebben niet eens schoenen om daarop naar 
school te lopen. Wij zijn geen tovenaars, wij doen wat we 
kunnen, maar wij hebben nu eenmaal een bijbels voor-
schrift dat zegt dat een mens zijn broer niet moet verwaar-
lozen. En ik wil eraan toevoegen dat joden zich ook altijd 
zeer hebben ingezet in de strijd voor vrijheid en gelijkheid 
van mensen in het Westen. Toen bijvoorbeeld de Russi-
sche Revolutie uitbrak, waren de joden pro, omdat zij bij 
de uitgebuite klasse behoorden. Zij dachten dat de revolu-
tie een einde zou maken aan hun misère. Maar we hoeven 
niet eens zo ver te gaan: het percentage joden dat, gedre-
ven door idealisme, bijdroeg aan de sociale bevrijdingsbe-
wegingen van de jaren zeventig in Argentinië was hoger 
dan gemiddeld in de maatschappij. In de Communistische 
Partij, de Socialistische Partij en in alle bewegingen die 
voorvechters waren van de eisen van de onderste klassen 
waren de joden altijd aanwezig. Zelfs in ongelovige joden 
is dat oeroude engagement bewaard gebleven, dat zich niet 
alleen voor het eigen welzijn wil inzetten. Als iemand het 
slecht maakt, moet je je ook voor hem inzetten; als ik het 
goed maak, maar een ander niet, dan ben ik niet tevreden: 
allemaal moeten wij waardig kunnen leven.

bergoglio In het christendom benutten wij dit vers 
van Jesaja, en dat is een joodse erfenis: ‘Onttrek u niet aan 
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de zorg voor uw broeder’.3 We vinden de sleutel in de pa-
rabel over het Laatste Oordeel, wanneer de koning som-
migen (de goeden) rechts, en anderen (de kwaden) links 
van Hem laat plaatsnemen. Tegen die aan zijn rechterhand 
zegt Hij: ‘Kom, gezegenden van mijn Vader, want Ik had 
honger en jullie hebben Mij te eten gegeven, Ik had dorst 
en jullie hebben Mij te drinken gegeven, Ik was naakt en 
jullie hebben Mij gekleed, Ik was ziek en jullie hebben Mij 
bezocht.’4 Zij vragen Hem wanneer zij dat dan gedaan 
hebben, en Hij antwoordt dat telkens als zij dat gedaan 
hadden voor de kleinsten in zijn koninkrijk, zij dat voor 
Hem gedaan hadden. De anderen, die die goede dingen 
niet gedaan hadden, worden veroordeeld. In het christen-
dom wordt in de kern een houding van echt engagement 
verwacht ten opzichte van armoede en de arme zelf. En 
ik voeg eraan toe: dat moet een lijfelijke confrontatie zijn. 
Het is niet genoeg dat instellingen bemiddelen in dat en-
gagement; die instellingen zijn nuttig omdat ze aan actie 
meer slagkracht geven, maar het is niet genoeg, wij moeten 
een relatie aangaan met degene die in nood is. Wij moeten 
de zieke verzorgen, ook al wekt die onze afkeer, wij moe-
ten de gevangene bezoeken. Ik zie er altijd tegenop naar 
de gevangenis te gaan, want wat je daar ziet is moeilijk te 
verteren, maar toch ga ik, omdat de Heer wil dat ik in con-
tact ben met wie in nood is, de arme, degene die pijn lijdt. 
Het eerste wat je kunt doen met armoede is hulp bieden: 
‘Heb je honger? Kijk, hier is iets te eten.’ Maar het moet 
niet bij die concrete hulp blijven, je moet wegen bedenken 
waarlangs zo iemand ondersteund kan worden en weer 
zijn plaats vindt in de gemeenschap. Iemand die arm is, 
moet niet eeuwig buitengesloten blijven. Wij kunnen niet 
accepteren dat de onderliggende gedachte is: wij die het 
goed maken, geven iets aan wie het slecht maakt, maar die 
ander moet wel blijven waar hij is, ver van ons. Dat is geen 
christelijke houding. Nee, het is wezenlijk dat zo iemand 
zo snel mogelijk in onze gemeenschap een plaats krijgt, 
wij moeten zorgen voor onderwijs, een beroepsopleiding, 
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zodat hij verder kan komen. Dat was de hoofdgedachte 
achter negentiende-eeuwse bewegingen zoals die van Don 
Bosco, die scholen oprichtte voor arme kinderen die hij in 
zijn oratoria bijeenbracht. Don Bosco vond dat het geen 
zin had hen naar het lyceum te sturen omdat ze daar in 
hun leven niets aan hadden; daarom richtte hij technische 
scholen en ambachtsscholen op. De priesters die in de ba-
rakkenwijken van Buenos Aires werken, doen iets verge-
lijkbaars. Zij proberen te bereiken dat de jongens na een 
of twee jaar leertijd een opleiding krijgen die hun leven 
kan veranderen: zij worden elektricien, kok of kleermaker. 
Zij moeten geholpen worden, zodat zij hun brood kunnen 
verdienen. Iemand die arm is, voelt zich verlaagd omdat 
het hem ontbreekt aan wat hem waardigheid verleent: 
arbeid. Wij moeten geen afkeer voelen voor wie in nood 
is, wij moeten hem in de ogen kijken. Dat is soms moei-
lijk, maar wij moeten ons verantwoordelijk voelen voor 
de maatschappij waarin wij leven. Het gevaar – de grote 
verleiding – is dat wij in paternalisme vervallen, daarvan 
groeien armen niet. Het is de plicht van christenen om de 
meest behoeftigen te integreren in de gemeenschap, hoe 
dat dan ook gaat, maar op de een of andere manier moeten 
zij hun een plaats geven.

skork a Bij het luisteren naar uw woorden dacht ik: 
het idee dat je de armen moet integreren is een echo van de 
boodschap in de Thora. Iedereen hoort erbij. Ook wij heb-
ben scholen opgericht om mensen te helpen. In de Sovjet-
Unie ontstonden beroepsopleidingen, die in het begin in-
derdaad ambachten en techniek onderwezen. Misschien is 
daar nu verandering in gekomen, maar toen ze werden op-
gericht, waren ze bestemd voor de armen. Ook al zijn deze 
scholen nu niet meer voor iedereen, maar vooral voor de 
middenklasse, de onderliggende boodschap is nog steeds: 
de waardigheid van arbeid. Zo’n school is een voorberei-
ding op het leven omdat het je een beroep leert.

bergoglio De christelijke liefde is liefde tot God en 
je naaste. Het kan beginnen met dienstverlening, maar 
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het kan niet blijven bij het organiseren van thee- en kaart-
middagen. Soms zijn dat, eerder dan uitingen van caritas, 
momenten van sociale bewogenheid, die degenen die ze 
organiseren een goed zelfgevoel geven. Maar liefde vraagt 
om buiten jezelf te treden, je van jezelf los te maken. De 
persoon die ik liefheb, vraagt mij om mij in zijn dienst te 
stellen. Je ziet soms karikaturen van caritas. Heb ik u ooit 
die van dat gouden Rolexhorloge verteld?

skork a Nee.
bergoglio Op een dag, ik was al bisschop, kreeg 

ik een uitnodiging voor een benefietdiner van de Cari-
tas. Aan tafel zat de, zoals dat heet, crème de la crème. Ik 
besloot daar niet heen te gaan. De toenmalige regerings-
president was ook uitgenodigd. In de loop van de avond 
gingen ze over tot een veiling bij opbod van voorwerpen. 
Bij de tweede gang werd een gouden Rolexhorloge aan-
geboden. Schandalig, vernederend, zo wordt caritas ver-
keerd gebruikt. Het betekende dat je iemand moest vinden 
die graag trots zijn horloge wilde laten zien, om armen te 
eten te geven. Gelukkig doet de Caritas zulke dingen niet 
meer. Tegenwoordig zet de Caritas zich continu in voor 
de oprichting van scholen, beheert opvanghuizen voor al-
leenstaande moeders en daklozen, een bakkerij op de hoek 
van Via Uruguay en Rivadavia, waar ze ook handgemaakte 
voorwerpen verkopen die gemaakt zijn door de jongeren 
op de ambachtsscholen. Op die manier bevorderen ze de 
emancipatie van de armen via hun eigen werk en soms be-
oefenen ze caritas waarvan ik denk dat ze een karikatuur 
zijn van goede bedoelingen. Caritas bestaat niet zonder 
echte liefde, en als goedbedoelde hulp de ijdelheid streelt, 
is het geen liefde meer, dan doe je alsof.

skork a Caritas is voor mij hulp die je absoluut en 
noodzakelijk rechtstreeks geeft aan degene die in nood is. 
Anderzijds heeft de Bijbel ook een uitdrukking voor een 
ander soort hulp aan armen, namelijk het begrip tzedaká. 
De rabbijnen interpreteren het als de belasting die je moet 
betalen om de armen te helpen. Het begrip heeft als wor-
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tel tzedek, dat wil zeggen ‘gerechtigheid’. Daaruit wordt 
de gedachte afgeleid dat een samenleving waarin behoef-
tigen voorkomen intrinsiek onrechtvaardig is, en met de  
tzedaká wordt geprobeerd om zo’n gebrek – gedeeltelijk 
– te corrigeren. Er is nog een ander begrip in de talmoe-
dische literatuur, en dat is de guemilut jasadim, een uitdruk-
king die je kunt vertalen als ‘daden van vroomheid’. Dat 
gaat over de hulp aan de naaste, met geld of met daden, zo-
wel voor iemand die welvarend is als voor degene die arm 
is, voor de levenden en de doden, en in het laatste geval 
het begraven van de doden. Iedere daad van tzedaká moet 
vergezeld gaan van vroomheid. Ik denk dat de christelijke 
caritas beide elementen in zich verenigt.

bergoglio Het begrip guemilut jasadim doet me den-
ken aan de parabel van de goede Samaritaan, toen Jezus 
vroeg wie zich had gedragen als de ‘naaste’ en het ant-
woord was: ‘Degene die medelijden kreeg en zich over 
hem ontfermde.’ Het tweede begrip dat u noemde, dat 
meer verbonden is met de gerechtigheid, is in het christen-
dom uitgewerkt in de sociale leer van de Kerk. Het heeft 
heel lang geduurd voordat het begrip van sociale gerechtig-
heid erin werd opgenomen, maar tegenwoordig is dat alge-
meen aanvaard. Als je de teksten leest van de sociale leer, 
dan verrast je het aantal aanklachten dat erin voorkomt. 
Bijvoorbeeld de veroordeling van het economisch libera-
lisme. Iedereen denkt dat de kerk alleen tegen het commu-
nisme is, maar ze verzet zich ook tegen het ongebreidelde 
liberalisme van tegenwoordig. Ook dat kun je niet christe-
lijk noemen, wij kunnen het niet accepteren. Wij moeten 
gelijke kansen en rechten bewerken, ons inzetten voor so-
ciale rechten, voor rechtvaardige pensioenen, voor recht 
op vakantie, op rustdagen, vrijheid van vereniging. Al die 
kwesties vallen onder de sociale gerechtigheid. Er moeten 
geen armen voorkomen, en er is geen ergere armoede – ik 
wil dat graag benadrukken – dan geen arbeid te hebben 
om je eigen brood te verdienen, dat berooft iemand van de 
waardigheid die arbeid hem verleent. Ik vertel een anek-
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dote, die misschien verheldert wat de Kerk daaronder ver-
staat. Tijdens een van de vele christenvervolgingen wilde 
de keizer dat Laurentius, diaken van de stad Rome, hem 
onverwijld alle kerkschatten overhandigde. Laurentius 
meldde zich een paar dagen daarna bij de keizer, samen 
met een groep armen, en zei, op hen wijzend: ‘Dit zijn 
de schatten van de kerk.’ Aan dat paradigma moeten wij 
ons vasthouden, want telkens als wij daarvan afwijken – 
hetzij de Kerk als geheel, hetzij de kleine geloofsgemeen-
schap – verloochenen wij ons wezen. Het verheugt ons als 
wij ons volk kunnen helpen ontwikkelen. De armen zijn 
de schat van de Kerk, wij moeten hen beschermen. Als dat 
niet onze visie is, bouwen wij aan een middelmatige, lauwe 
Kerk, die krachteloos is. Onze eigenlijke kracht moet lig-
gen in dienst. Wij kunnen God niet aanbidden als onze 
geest niet openstaat voor de arme. Ik denk dat dit iets is 
wat wij gemeenschappelijk hebben.

skork a Beslist. Wanneer de Hebreeën de eerstelin-
gen van de oogst naar de Tempel in Jeruzalem brachten, 
bedankten zij God. Zoals staat in Deuteronomium 26, 5 
moesten zij dan zeggen: ‘Mijn vader was een zwervende 
Arameeër en trok naar Egypte omdat hij honger leed.’ 
Die woorden herinneren aan onze eigen armoede. Te-
genwoordig delen wij, joden en christenen, het werk met 
de armen. Pater Pepe en rabbijn Avruj werken nauw met 
elkaar samen in de barakkenwijken. Hoewel wij als rab-
bijnen veel te doen hebben in onze eigen geloofsgemeen-
schappen, besteden wij een deel van onze tijd aan hulp aan 
de armen die bij ons aankloppen. Wij zijn niet zo talrijk, en 
onze organisatie is ook niet groot genoeg om behoeftigen 
te gaan opzoeken, of meer aanwezig te zijn in de wijken 
waar armoede heerst. Wanneer een rabbijn zulke wijken 
bezoekt, gaat hij niet alleen voor de joden die daar wonen. 
Wij komen voor iedereen, er is geen proselitisme. Jammer 
genoeg zijn er onder ons geen mensen die zich systema-
tisch kunnen inzetten in de barakkenwijken: wij zijn niet 
met velen. De demografische factor is heel belangrijk. Een 
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priester kan best een kerk bouwen in een wijk waar negen-
tig procent van de bewoners christen is. Maar een joodse 
synagoge openen is niet zo eenvoudig, er zijn eenvoudig 
niet zo veel joden.

bergoglio Historisch gezien zijn de priesters in de 
barakkenwijken een relatief recent verschijnsel in Argen-
tinië. Ze zijn ongeveer veertig jaar geleden begonnen, en 
hebben zich maar langzaam een plaatsje veroverd omdat 
zij voor de kerkelijke hiërarchie een novum waren. Boven-
dien moest het godsdienstige aspect gescheiden worden 
van het politieke aspect, want soms liep dat door elkaar 
heen op een manier die niet goed was, en dat maakte men-
sen kopschuw. Naarmate de priesters die dit werk deden, 
hun kerkelijke positie beter vorm hebben kunnen geven, 
mede dankzij de volksdevotie, riepen ze bij de hiërarchie 
meer nabijheid en begrip op. In ieder geval is het zo dat 
de aartsbisschop van Buenos Aires momenteel het verwijt 
krijgt dat hij de voorkeur geeft aan de priesters in de ba-
rakkenwijken. Dat is geen nieuw verschijnsel: in Noord-
Italië en in het koninkrijk Sardinië werkte Don Bosco met 
de armen en riep achterdocht op bij de bisschoppen. Om 
nog maar niet te spreken van don Cafasso en don Orione. 
Zij vormden de voorhoede in het werken met de armen, 
en in zekere zin hebben zij de gezaghebbers gedwongen 
tot het accepteren van de veranderingen. Ook hier heb-
ben de priesters van de barakkenwijken een verandering 
bewerkt in de mentaliteit en het gedrag van kerkelijke ge-
meenschappen.
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