
 

 

OVERWEGING  

  

Als groot liefhebber van de avondshow van Arjan Lubach, zie ik zijn act al bijna voor me. Arjan kan 

uitermate helder en gevat even een situatie uitleggen waarvan je van te voren denkt: eh, hoor ik 

dit nu goed? Even terug naar de lezing. Een geweldige puinhoop maken van je werk, je ontslag 

aangezegd krijgen, en voordat je vertrekt je werkgever ook nog even een poot uitdraaien om je 

eigen hachie veilig te stellen door de schuldenaars van je werkgever de schuld kleiner te maken 

zonder dat hij het weet. Anders gezegd: je werkt bij een bank en je wordt ontslagen. Vervolgens 

ga jij naar mensen van wie je weet dat die een hypotheek hebben bij die bank.  En je zegt tegen 

hen: gauw, dit is jouw hypotheek van twee ton. Maak er maar één ton van. Dan zullen ze jou toch 

ook wel helpen straks?  

En dan prijst je werkgever je vervolgens met de opmerking dat je zo geweldig slim bent geweest. 

Eh?? Hoe dan?  

 

Het riekt voor mij een beetje naar al die keren dat directeuren, commissarissen, machthebbers na 

wanbeleid vertrekken met een handdruk en onder hun bagagedrager nog een zak met geld. Het 

meurt naar iemand die roept gillend rijk te gaan worden over de rug van anderen. Het stinkt naar 

Gronings gas, waar geld belangrijker lijkt dan de mens. Op zo’n moment voel ik de 

verontwaardiging in mezelf naar boven komen met boosheid en machteloosheid die strijden om 

de eerste plek.  

 

Waarom prijst de werkgever, de rijke man, in hemelsnaam die sluwe, gewiekste rentmeester, 

terwijl hij er zelf geld mee verliest?  

Waarom prijst de heer het spel van de mammon? Even schakelen. 

 

De rentmeester stelt zijn eigen toekomst veilig – door vriendjes worden met degene van wie hij 

straks afhankelijk zal zijn. Want het gáát uiteindelijk precies om die afhankelijkheid. De wijze 

waarop de rentmeester dat doet, schulden verminderen van schuldenaren, zit exact in die lijn van 

afhankelijkheid.  
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En daar zit de crux waar hij zelf bang voor is om in te geraken. Hij helpt mensen uit de wurgende 

afhankelijkheid die schulden met zich meebrengen. Door schulden kwijt te schelden, - al is het 

met het geld van de rijke man – geeft hij letterlijk adem en ruimte en leven aan mensen die 

vastzitten in de schuld.  

 

De glimlach verschijnt op het gezicht van de rijke man. Omdat hij weet.  

Omdat hij, de rijke, de Bijbelse opdracht kent van het jubeljaar en schuldsanering, van ontferming 

én gerechtigheid. Omdat hij de profeet Amos kent. Hij weet het.  

De kwijtschelding van de schuld is niet alleen de oplossing voor wie hij ontslagen heeft, het is ook 

de oplossing voor wie het water aan de lippen staat.  

Als zelfs de rijke daar om kan glimlachen, dan zouden wij dat minimaal ook kunnen doen.  

 

Wie een beetje het nieuws en de politiek volgt, ziet het omgekeerde drama gebeuren in ons 

welvarende land. Er zijn domweg mensen die van ellende niet weten hoe de eindjes aan elkaar te 

knopen. Mensen die keuzes moeten maken tussen een warme douche of een bal gehakt. Een 

keuze tussen het betalen van de huur of de energie. Die het één uitstellen, voor het ander een 

krediet aanvragen om het derde te kunnen betalen.  

Na jaren voor iemand bewindvoerder te zijn geweest ben ik echt een hoop illusies armer 

geworden. Ik ben verbijsterd hoezeer mensen niet worden beschermd om diep, diep in de 

problemen te komen. De ervaring dat iemand die financiën niet kan overzien, creditcards kan 

krijgen, ondanks het bewind, Zonder probleem bestellen bij postorderbedrijven of het 

aanschaffen van vijf telefoons in een week tijd…  

De fuik waar mensen worden ingelokt met gokreclames waarmee kwetsbare mensen worden 

verleid om mee te doen met o zo verschrikkelijk valse beloftes. De schaamteloosheid van incasso 

bureaus, de onbarmhartigheid van deurwaarders, en een regering die zegt dat mensen 

zelfredzaam moeten zijn. De glimlach verdwijnt snel bij mij, wanneer ik de groeiende hardheid zie 

in het beleid in Nederland, en ik hoop van harte dat er komende dinsdag, in dat koffertje van de 

minister van financiën een boodschap zit van compassie, ontferming en hoop. Dat mensen die zo 

ongelofelijk aan hun lot worden overgelaten weer adem wordt gegeven, leefruimte, perspectief.  

 

Het spel van de mammon – dat de gewiekste rentmeester speelt, valt inderdaad te prijzen. En dat 

beaamt Jezus ook. Maak vrienden met behulp van de valse mammon opdat jullie in de eeuwige 

tenten worden opgenomen….  

 

Afgelopen donderdag stelde Jannah Loontjes in het kloostercollege een vraag die te denken geeft. 

Moet je je schuldig voelen over het wonen in een welvarend land? Voel je je schuldig om op te 

groeien in een land dat al decennia lang geen oorlog kent? 

Nee, dacht ik. De schuld zit niet in het geluk wat je toevalt. De schuld zit in wat je behoudt. 

Vasthoudt. Wat je je toe-eigent wanneer zelfredzaamheid het wint van de zorg voor de ander.  

 

Dit weekend begint de vredesweek. Wie durft? Staat er op de flyer. Een generatie Vrede staat op. 

Het essay van de vredesweek van dit jaar raakt precies aan de kloof die groeit tussen het 

eigenbelang en de zicht op de ander. Een klein citaat:  

De kern van het vredeswerk is het versterken van verbindende identiteiten. (…) Het is een aardig 

tijdverdrijf de elite af te fakkelen, maar dat brengt oplossingen niet dichterbij. Wel is er iets 



 

veranderd in het gedrag van burgers. Meer dan vroeger is het welhaast vanzelfsprekend dat 

stemgedrag gedreven wordt door eigenbelang, behoeften van de eigen groep en de korte termijn. 

De politieke elite lijkt daarin verregaand mee te bewegen, om de gunst van de kiezer niet te 

verliezen (…) 

 

Wie durft? Wie durft het tegengeluid te geven.  

Het is niet het geld zelf, dat vals is. Maar het is de handeling die het vals of goed kan maken. Het 

gaat om de verantwoordelijkheid die jij draagt over het geld en goed dat je beheert. Om 

betrouwbaarheid in de ogen van de Eeuwige. Steeds, en telkens weer indachtig dat overvloed dé 

facto toebehoort aan wie niets heeft. Of liever: dat de overvloed niemand toebehoort, maar ten 

dienste staat van het leven van mensen. Dat de schepping ons is gegeven, om niet – en wij 

gewiekste rentmeesters mogen zijn van wat de Eeuwige ons in handen geeft. Zij, de Ene, die 

chaos schept tot mensenland,  

en ons roept tot zinsverband met zijn handvest van ontferming. 

 

Amen 

 


