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

Over geld

bergoglio Het christendom veroordeelt in even 
sterke termen het communisme als het kapitalisme in hun 
oervorm. Privébezit bestaat, maar ook de plicht om vol-
gens eerlijke criteria het tot gemeenschapsbezit te maken. 
Een duidelijk voorbeeld is de kapitaalvlucht naar het bui-
tenland. Ook geld hoort ergens thuis, in een vaderland, en 
iemand die een fabriek beheert in ons land en de winst ver-
volgens meeneemt naar het buitenland om het daar te be-
waren, begaat een zonde. Omdat hij geen eer bewijst aan 
het land dat hem die rijkdom verschafte, noch aan het volk 
dat ervoor gewerkt heeft.

skork a In het boek Leviticus2 toont de Bijbel een 
uitgewerkt economisch plan. Daar staat dat iedereen een 
stukje land had, en als hij dat niet zelf kon bewerken, kon 
hij het in pacht geven. Maar de Wet zorgde ervoor dat 
iedereen een onvervreemdbaar eigen stuk land bezat, 
waarvan hij goed kon leven. De ervaring wijst uit dat de 
mens een prikkel nodig heeft om te werken. Je zou moe-
ten onderzoeken waarom het Sovjetsysteem ineenstortte, 
in ieder geval was er een langdurig heersende klasse die 
zich alle luxe permitteerde, terwijl een groot deel van de 
bevolking in grote armoede leefde. De afschaffing van het 
privébezit is ongetwijfeld een van de bepalende factoren 
geweest voor de ineenstorting. In de twintigste eeuw heeft 
er een geslaagd experiment bestaan in de vorm van de kib-
boets; dat waren een soort socialistische landbouwkolo-
nies, die dragende zuilen waren bij de bouw en uitbouw 
van de staat Israël. Tegenwoordig vormen zij niet meer de 
spil van de economie in Israël, en zoeken zij zelf naar een 
sociaal-economische vorm waarin ze kunnen overleven. 
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Het beginsel van privébezit binnen een rechtvaardig stel-
sel van verdeling en herverdeling van rijkdom lijkt de beste 
weg. Daarmee zijn we weer bij de Wet, die sociale orde-
ning voorstelt, zoals in het boek Leviticus. Overigens, als 
degenen die economische sociale modellen ontwikkelen 
alleen maar afgoden van geld en consumptie kennen, en de 
mens zelf niet meer erkennen als wezenlijk en uiteindelijk 
doel van hun handelen, dan komen we in een oervorm van 
kapitalisme terecht. Kapitaal is welkom in de mate waarin 
het dient om de mens te helpen; zo niet, dan moeten de 
noodzakelijke correctieve maatregelen worden genomen 
om te zorgen voor een rechtvaardigere sociale orde.

bergoglio Vandaar dat wij zo veel belang hechten 
aan het begrip ‘sociale opbrengst’. Overal waar sprake is 
van economisch voordeel moet het aspect van de sociale 
opbrengst ter sprake komen.

skork a  Mijn leerlingen leer ik om niet serviel om te 
gaan met mensen die veel bezitten en zich hoogmoedig ge-
dragen, mensen die geld hebben en denken dat zij daarom 
ook iets te zeggen hebben. Om gemeenschappen op te 
bouwen en in stand te houden zijn er vermogende mensen 
nodig, maar het geld moet netjes verdiend zijn. Het is niet 
waar dat geld niet stinkt. Met geld waaraan bloed kleeft, 
kun je geen religieuze gemeenschap opbouwen.

bergoglio Er is een gezegde van een christelijk ver-
kondiger uit de eerste eeuwen die beweert dat er achter 
elk groot fortuin een misdaad schuilgaat. Ik denk niet dat 
dat in alle gevallen opgaat. Maar ik ben het met u eens: er 
zijn mensen die denken dat ze met een gift hun geweten 
kunnen schoonpoetsen. Het pastorale gesprek is een an-
der schoonwasmiddel. Soms vraag ik aan mensen die ko-
men biechten of zij aalmoezen geven aan bedelaars. Als 
zij bevestigend antwoorden, stel ik nog meer vragen, bij-
voorbeeld of zij zo iemand weleens aankijken, of de hand 
vastpakken. Op zo’n moment raken zij in de war, want 
veel mensen werpen dan wel wat geld neer, maar zij wen-
den hun hoofd af. Dat is gedrag, een gebaar. Ofwel ben je 

Marcel Becker en Theo Wobbes (red.), Soberheid als ideaal en als noodzaak 
Valkhof Pers, Nijmegen 2013 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 101.4) 



118

solidair met je volk, ofwel leef je van je geld dat je op een 
verkeerde manier verdiend hebt. Wij hebben het zevende 
gebod: gij zult niet stelen. Er zijn mensen die geld bezitten 
dat ze op een verkeerde manier verdiend hebben, en die 
dat willen teruggeven via een goed doel. Ik aanvaard nooit 
zo’n restitutie als die niet gepaard gaat met gedragsveran-
dering en berouw. Anders wast zo iemand zijn geweten 
schoon en gaat daarna gewoon door. Er was een kerkelijk 
leider die ervan beschuldigd werd geld aan te nemen van 
drugshandelaars en die zich verdedigde door te zeggen dat 
hij het voor goede doelen gebruikte, zonder te vragen waar 
dat geld vandaan kwam. Zo kan dat niet. Geld waaraan 
bloed kleeft, kun je niet aannemen. Godsdienst en geld 
hebben nooit een gemakkelijke verhouding met elkaar ge-
had. Ze hebben het altijd over het geld van het Vaticaan, 
maar dat is een museum. Je moet onderscheid kunnen ma-
ken tussen museum en godsdienst. Een kerkgenootschap 
heeft middelen nodig om zijn activiteiten te financieren, 
en dat gebeurt langs de weg van bankinstellingen, daar is 
niks mis mee. Het punt is hoe je omgaat met geld dat als 
aalmoes of donatie binnenkomt. De balans van het Vati-
caan is publiek en altijd in deficit: wat binnenkomt aan do-
naties of entreebewijzen voor de musea gaat naar leproze-
rieën, scholen, of geloofsgemeenschappen in Afrika, Azië 
of Amerika.

skork a Een volmaakte organisatie, ook een godsdien-
stige, bestaat niet. Omdat mensen niet volmaakt zijn. Een 
mens sleept altijd conflicten achter zich aan, en priesters, 
pastoors, dominees en rabbijnen maken om uiteenlopende 
redenen deel uit van religieuze instituten: soms om zich te 
ontwikkelen, soms uit ambitie, maar er komt een moment 
waarop ze vastlopen. Niet alle kerkelijke vertegenwoordi-
gers gedragen zich onberispelijk, maar dat ontkracht het 
wezen van de functie nog niet. Dat iemand de weg is kwijt-
geraakt, betekent nog niet dat ze allemaal hypocriet zijn. Je 
moet het kaf van het koren scheiden. Men heeft altijd heel 
hoge verwachtingen van de godsdienst, omdat zij instaat 
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voor moraal. Iemand die gelovig zegt te zijn en dingen 
doet die onverenigbaar zijn met de moraal is dubbel schul-
dig, net zoals een rechter die geen recht doet, ze maken de 
idee van rechtvaardigheid onder hun landgenoten kapot. 
In de donkere jaren van ons land is er strijd gevoerd tegen 
de guerrilla zonder acht te slaan op het recht; die mensen 
gingen helemaal in de fout. Zij waren dubbel schuldig, 
want zij hebben Argentinië verschrikkelijk beschadigd, 
om nog niet eens te spreken over het leed dat ze in zo veel 
families hebben aangericht. En ook een politicus die ver-
keerd handelt, is dubbel schuldig, want hij heeft de plicht 
om het voorbeeld te geven.

bergoglio Het ergste wat een kerkelijke vertegen-
woordiger kan gebeuren, is dat hij een dubbelleven leidt, of 
hij nu rabbijn is, priester of predikant. Bij gewone mensen 
kan het voorkomen dat iemand op de ene plaats woont, 
en elders nog een nestje heeft, en erg veroordeeld wordt 
dat niet, maar voor een kerkelijk vertegenwoordiger is dat 
absoluut te veroordelen. Johannes Paulus ii  was onverbid-
delijk toen bleek wat er met de Banco Ambrosiano3 aan de 
hand was: hij gaf opdracht om alles te betalen.

 noten
1 Jorge Bergoglio en Abraham Skorka, Over hemel en aarde. 

Paus Franciscus over geloven en leven in de 21ste eeuw. Tielt: 
Lannoo 2013, hoofdstuk 22.

2 Lv. 25.
3 De Banco Ambrosiano was een Italiaanse bank, opgericht 

in 1896 en ingestort in 1982. Spil in het faillissement was 
de president van de bank, Roberto Calvi, die behoorde  
bij de illegale vrijmetselaarsloge Propaganda Dos (P2).  
De Vaticaanse Bank was de voornaamste aandeelhouder 
van de Banco Ambrosiano.
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