
❞Het broodje van 
Muskens blijft 
actueel

Economische crisis vraagt om  nieuwe sociale ethiek

geeN BONUSSeN MAAR 
BROOd VOOR de ARMeN
Sinds vijf jaar plukken we de wrange vruchten van de neoliberale markteconomie. De economische crisis 
vraagt om een nieuwe sociale ethiek. Tradities uit christelijke hoek en nieuwe inzichten uit islam en 
boeddhisme kunnen daarbij inspiratie bieden. Maar, waarschuwt historicus Theo Salemink: “Religie kan 
extra urgentie geven aan deze uitdaging, niet een extra waarheid.”
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Bisschop Tiny Muskens (1935-
2013) vierde zijn 40-jarig pries-
terjubileum met daklozen.
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opinie ✽Antwoord op neoliberalisme? Thomas van Aquino!

 M
et de kennis van later is alles 
duidelijk. In de jaren tachtig 
van de vorige eeuw vond 
een revolutie plaats, die we 
pas achteraf herkenden als 

revolutie. Een neoliberale revolutie van in-
tellectuelen als Milton Friedman. Er kwam 
toen een einde aan een lange periode van 
sociaalliberaal, keynesiaanse denken over 
verzorgingsstaat. De sociaaldemocraten 
schudden hun ‘ideologische veren’ af, de 
communisten leefden al in de schaduw van 
de val van de Berlijnse Muur en de chris-
tendemocraten kregen problemen met hun 
religieus geïnspireerde ‘sociale leer’.
   Alle grote verhalen erodeerden. Er bleven 
slechts losse fragmenten van de oude ‘socia-
le ethiek’ in de publieke ruimte over, samen 
met nieuwe fragmenten uit islamitische en 
boeddhistische hoek. Dominant werd de 
‘utopie van de vrije markt’, zoals de filosoof 
Hans Achterhuis dat aanduidde in 2009. 
Een nieuwe ideologie, die niet ethisch, noch 
religieus of politiek gefundeerd was. Een 
nieuwe ideologie die als eens de alchemie 
verkondigde dat de ‘vrije markt’ kon doen 
wat al die oude dromen van de mensheid 
niet gelukt was, namelijk plat eigenbelang 
omsmelten in het ‘goud’ van welvaart, wel-
zijn en geluk van alle burgers. Als door een 
Onzichtbare Hand bewogen. 

Neoliberale zegetocht
De Engelse auteur Daniel Stedman Jones 
gebuikt in zijn boek Masters of the Universe 
een prachtige metafoor, die verwijst naar 
sciencefictionachtige ‘barbiepoppen’, maar 
vooral naar een hoofdstuk uit de roman 
The Bonfire of the Vanities van Tom Wolfe 
uit 1988, waarin een Wall Street-bankier 
spottend aangeduid wordt als ‘Master of the 
Universe’. Overigens gebruikt ook de Nobel-
prijswinnaar en progressieve econoom Paul 
Krugman dit beeld om de deze bankiers te 
ontmaskeren na de crisis van 2008: “En het 
is op een bepaald manier komisch te zien 
hoe kinderlijk en dunhuidig de Masters of 
the Universe bleken te zijn.”
   Stedman Jones schetst in zijn boek de 
lange geschiedenis van de neoliberale 
beweging, van de opkomst na de Tweede 
Wereldoorlog tot de overwinning in de 
jaren tachtig van de vorige eeuw, die 
duurde tot na de eeuwwisseling. Het was 

een machtige politieke beweging, in een 
tijd dat de oude politieke bewegingen van 
het sociaal liberalisme, van links en van de 
christendemocraten sterk aan erosie onder-
hevig waren. Deze neoliberale beweging 
had niet enkel een krachtige theorie, annex 
ideologie, was niet enkel geliefd onder be-
paalde academici, maar wist ook de steun te 
verwerven van een brede groep publicisten, 
journalisten, politici en ondernemers. Zij 
verbond zich met de regering van Reagan 
en Thatcher, kreeg invloed in postcommu-
nistische landen in Oost-Europa en postre-
volutionaire landen in Latijns-Amerika. Zij 
kreeg ook greep op vele Europese politici en 
ondernemers. Een golf van terugtredende 
overheid, privatiseringen en introductie 
van de marktwerking in publieke diensten 
als onderwijs, zorg en gezondheidszorg 
trok door de landen en leek lange tijd hét 
antwoord op de crisis van de verzorgings-
staat en van het keynesiaanse model en de 
commando-economie in Oost-Europa. Ook 
de overname van het marktmodel door Chi-
na leek een teken aan de wand, tot de dag 
van vandaag, een signaal van de mondiale 
zegetocht van de vrije markt. De vrije markt 
leek een betere oplossing dan de staat.

Serieuze averij
Deze neoliberale beweging was bijna veer-
tig jaar dominant in de westerse wereld, 
totdat we in de bankencrisis en de eurocrisis 
vanaf 2008 de wrange vluchten plukten van 
deze heerschappij van de neoliberale bewe-
ging. De alchemisten van toen geloofden 
goud te produceren, maar het bleek lood.
De nieuwe crisis van 2008 en daarna de 
eurocrisis maakt duidelijk dat de superieure 
werking van de vrije markt zeer kwetsbaar 
gebleken is. Zonder de reddende hand van 
de overheid had de ‘onzichtbare hand van 
de markt’ (Adam Smith) zijn werk niet kun-

nen doen en hadden we een meltdown van 
het financiële systeem en als gevolg daarvan 
ook van de hele economie meegemaakt. 
Niet alleen de economie stort in, maar ook 
het neoliberale paradigma loopt serieuze 
averij op. Het tij keert en economen als Paul 
Krugman en Joseph Stiglitz krijgen weer 
oog voor de oude traditie van het keynesia-
nisme. Maar de eurocrisis daarna laat zien 
dat ook de ‘zichtbare hand’ van de politiek 
een problematisch gegeven is geworden. 
Nationale belangen en populistische onder-
buikgevoelens verhinderen een daadwerke-
lijke politieke oplossing. Ook de terugkeer 
van Keynes stuit in een post-nationaal 
tijdperk op haar nationale grenzen.
   Wellicht geeft een recent citaat van de 
Spaanse activiste Ada Colau het best aan 
wat de grote impact van deze nieuwe crisis 
in Zuid-Europa is. Zij heeft geen enkel ver-
trouwen in de kronkelwegen van politici en 
bankiers. De rekening van de crisis wordt, 
meent zij, volledig afgewenteld op de 
burger. Die verliest zijn huis en baan, terwijl 
de bankiers, politici, projectontwikkelaars 
en bouwaannemers – die de meeste verant-
woordelijkheid droegen voor het opblazen 
van Spanjes enorme vastgoedzeepbel – 
vrijuit gaan. “Een onrecht waar een einde 
aan moet komen”, zegt zij. 

Nieuwe ethiek
In de nieuwe crisis is dromen van een 
revolutie, zoals links lang honderd jaar lang 
gedaan heeft, geschiedenis geworden. Na 
de val van de Berlijnse Muur is die weg een 
doodlopende weg gebleken. Maar ook de 
neoliberale droom is een gevaarlijke utopie 
gebleken. Vraag is of er in de tijd van een 
nieuwe crisis na de val van de neoliberale 
beweging wél ruimte is voor een nieuwe 
sociale ethiek, voor een sociale ethiek die 
het kapitalisme bijstuurt en de ‘collateral 
damage’  voor onschuldige mensen zoveel 
mogelijk beperkt. Een sociale ethiek als een 
dakpansgewijze consensus, opgebouwd 
uit fragmenten van vele tradities van de 
mensheid. Vraag is ook of de katholieke en 
christelijke verhalen over een rechtvaardige 
samenleving een bijdrage kunnen leveren 
aan dit project van een nieuwe ‘overlapping 
consensus’ (John Rawls) om de strijd van al-
len tegen allen te voorkomen? De uitdaging 
wordt geformuleerd door de economen 

❞Moraal is geen
geopenbaarde 
waarheid maar
een worsteling
van mensen
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✽ opinie

en door alle mensen van goede wil en die 
uitgaat van het gezonde verstand van ieder 
en niet van een geopenbaarde waarheid. 
Met als doel een rechtvaardig antwoord te 
vinden op de vraag: ‘Wie betaalt de crisis?’ 
Religie kan een extra urgentie geven aan 
deze uitdaging van de mensheid in een 
nieuwe crisis, niet een extra waarheid.” 

Broodje van Muskens
Vraag is natuurlijk hoe religieuze bron-
nen een sociale ethiek ‘met uitzicht op de 
grote crisis’ kunnen inspireren. Het bij mijn 
afscheid aangebodenboek Vrienden met de 
Mammon. De levensbeschouwelijke dimensie 
in de economie bevat een aantal voorbeel-
den uit katholieke, protestantse, joodse en 
islamitische hoek. Door economen, filoso-
fen en theologen. 
   Er staat ook een bijzondere passage in over 
de vorige maand overleden Tiny Muskens, 
oud-bisschop van Breda. Hij werd een soci-
ale bisschop genoemd. Ik heb nog, als toen-
malige voorzitter van industrie-pastoraat 
DISK samen met hem in een demonstratie 
in Den Haag gelopen voor de Arme Kant 
van Nederland. Hij is niet alleen bekend 
geworden door zijn tolerante houding ten 
opzichte van condooms en aids, maar ook 
door het ‘broodje van Muskens’. In 1996 

zei hij dat een arme in nood een brood mag 
stelen en dat dit een oude overtuiging is. Hij 
had dat geleerd toen hij vroeger als kind de 
oude Catechismus las. De kranten brachten 
het nieuws in oneliners. De toenmalige 
premier Wim Kok was not amused. 
   Muskens besefte wellicht niet dat hij hier 
een oude visie van de middeleeuwer Tho-
mas van Aquino uit de Summa theologiae, 
Qaestio 66 tot leven wekte in een laat-kapi-
talistische context. Thomas herinnert eraan 
dat de aarde van allen is en dat ieder mens 
als ‘imago dei’ (beeld Gods) het recht heeft 
in leven te blijven. Daarom mag iemand in 
nood een brood stelen. Maar Thomas van 
Aquino ging verder. Dat geldt in een be-
paald opzicht ook voor de ‘armen’ als groep, 
schreef hij. Hij wil niet het privaateigen-
dom afschaffen, maar wel beperken. Ieder 
eigenaar heeft recht op de opbrengst van 
zijn rijkdom om in zijn eigen elementaire 
behoeften te voorzien, maar het surplus dat 
boven de behoeftebevrediging uitgaat moet 
beschouwd worden, zegt hij, als een soort 
noodfonds voor de armen. Een verbluffende 
gedachte in de huidige tijd van de bonus-
sencultuur. Een deel van de particuliere 
inkomsten mag rechtens afgeroomd wor-
den voor mensen die het nodig hebben om 
te overleven. Wereldwijd. Geen caritas maar 
een sociaal recht.
   Deze op de scheppingsmythe gebaseerde 
gedachte van Thomas van Aquino voerde 
in de jaren dertig van de vorige eeuw in de 
Verenigde Staten tot katholieke steun aan 
de New Deal, na de oorlog tot steun aan de 
verzorgingsstaat en zou in de huidige crisis 
tot steun aan een sociaal herverdelingsbe-
leid in Europa kunnen voeren. Een deel van 
ons bezit, het surplus boven onze sociale 
behoeften, hoort niet aan ons toe. Een 
sociale ethiek die in het vlees snijdt. Her-
verdeling ten gunste van de armere landen 
in Zuid-Europa? Ja. Maar solidariteit moet 
wel robuust zijn. Subsidiëren van corruptie 
in die regio is goed geld naar slecht geld 
gooien én is asociaal.  .
Dit artikel is gebaseerd op de afscheidsrede 
van historicus Theo Salemink op 11 april 2013 
aan de Universiteit van Tilburg en op het boek 
van Paul van Geest e.a.: Vrienden van de Mam-
mon. De levensbeschouwelijke dimensie in de 
economie, Parthenon, 456 blz., € 39,90. 
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Robert en Edward Skidelsky in hun recent 
verschenen boek Hoeveel is genoeg? : “Heeft 
een heroriëntatie van het beleid op sociaal 
economisch vlak de steun van religie nodig? 
De basisgoederen (in het economisch leven, 
TS) hangen logisch gesproken niet af van 
welke religieuze doctrine dan ook, maar de 
realisering van die goederen is waarschijn-
lijk onmogelijk zonder het gezag en inspira-
tie dat alleen religie kan geven.”

Hoogkerkelijke verleiding
Bij mijn afscheid aan de Universiteit van Til-
burg op 11 april jongstleden ben ik op deze 
vraag nader ingegaan. Ik deed een poging 
om de inzet van mijn publicatie Katholieke 
kritiek op het kapitalisme uit 1991, bijna 
vijfentwintig jaar geleden, te actualiseren. 
Toen waarschuwde ik voor de opmars van 
de neoliberale beweging, nu richtte ik het 
oog op de nieuwe gevaren na de val van de 
neoliberale beweging. Ik kondigde aan, deo 
volente of inshallah, mijn boek uit 1991 te 
reviseren en aan te vullen met het oog op 
de nieuwe crisis, onder de titel Wie betaalt 
de crisis? Neoliberale beweging en katholieke 
ethiek.
   Maar bij dit inbrengen van een katholieke 
sociale traditie in het nieuwe debat van 
economen, filosofen, theologen geldt een 
conditio sine qua non, zei ik: “Conditio 
sine qua non is wel dit: deze herinvestering 
van katholieke verhalen, samen met soci-
alistische, sociaalliberale, islamitische en 
boeddhistische verhalen moet laveren tus-
sen de Scylla van fundamentalisme en de 
Charybdis van een private vroomheid. Met 
name de hoogkerkelijke verleiding om op 
het gebied van de sociale ethiek behoudend 
moralisme te verwarren met een bijbelse in-
spiratie, ik denk aan de negatieve woorden 
over voorbehoedmiddelen, homoseksuali-
teit, homohuwelijk, euthanasie en abortus, 
baart mij grote zorgen. Vele van deze opvat-
tingen zullen later historische vergissingen 
blijken, zoals de veroordelingen van demo-
cratie en mensenrechten in de negentiende 
eeuw door de katholieke kerk historische 
vergissingen bleken en tijdens het Tweede 
Vaticaans Concilie (1962-1965) herroepen 
zijn. Ethiek is geen geopenbaarde waarheid, 
maar een historische worsteling van men-
sen. Het moet gaan om een seculiere sociale 
ethiek die open staat voor het gesprek van 
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met bijbelse ogen Ruben van Zwieten ✽Beeld:  
Christiaan Krouwels

Pleeg verzet voor  
de vrijheid

Het meest frustrerende wat je je kunt voorstellen: iemand zwijgt waar hij moet spreken om jouw vrijheid  
te bewaren. Wat is er toch met die mens aan de hand dat hij überhaupt  

zwijgend ontwijkend kán wegkijken? 

 J
e zit in een vergadering. 
Het komt er op aan. Wat 
er over jou gezegd is en 
wat er momenteel over 
jou gezegd wordt, is 

gewoon niet waar. Jij en je kwes-
tie staan op de agenda. Nu moet 
er recht gesproken worden. Het 
moet worden rechtgezet. Je voelt 
je hoogst onvrij zoals mensen je 
aankijken maar niets zeggen. Er 
is in ieder geval één collega bij die 
alles kan rechtzetten. Hij kan jou 
bevrijden door te getuigen, of nog 
simpeler gezegd: slechts door zijn 
waarnemingen te delen. Maar hij 
spreekt niet. Hij zwijgt. Nou ja, 
hij spreekt wel, maar in algemene 
bewoordingen. In de trant van: het 
is niet eenvoudig precies te zeggen 
wat de volgorde van de zaak is. Ook 
mijzelf doet de zaak complex aan. 
Iedereen knikt: begrijpelijk. Ach 
ja, het is ook niet eenvoudig om je 
eenduidig uit te spreken.  
 
We worden er deze dagen weer 
volop mee geconfronteerd: het 
feit dat er in ons land ten tijde van 
de Tweede Wereldoorlog zo veel 
mensen wegkeken. Nergens werden 
verhoudingsgewijs zo veel joden 
weggevoerd. Na de oorlog doken 
ze op: de verzetshelden en vooral 
quasi-verzetshelden. Hadden ze het 
dan niet geweten? Klopt wat ze zeg-
gen? Dat je niet mag oordelen als 

je het zelf niet hebt meegemaakt? 
Het is de mens eigen, zegt de Bijbel. 
Hoe pijnlijk ook, de mens in angst 
kan zwijgend ontwijkend wegkij-
ken. Waar en wanneer ook.  
 
Freek de Jonge sprak met mij vorig 
jaar op verzoek van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei over dominee 
Jan Koopmans, predikant in de 
Noorderkerk in Amsterdam tijdens 
de oorlog. Koopmans schreef in no-
vember 1940 een pamflet, getiteld: 
Bijna te Laat! Het was zijn reactie 
op de Ariërverklaring, waarin je als 
ambtenaar moest aangeven of je 
van joodse origine was. Koopmans, 
en met hem enige andere predi-
kanten, deed een appèl op kerk en 
volk: doe het niet! Vergeefs, bijna 
iedereen vulde de verklaring in. 
Volgens Koopmans keken ze zwij-
gend ontwijkend weg. Met hart en 
hoofd gegrond in de Schrift was hij 
begeesterd om 
onomwonden en 
met alle risico’s 
van dien die ver-

klaring vurig in strijd te verklaren 
met wat het evangelie verkondigt. 
In strijd met de grondslagen van 
het bijbels geloof en met wat hij als 
mens gevoelt. Mensen dreigden van 
hun vrijheid beroofd te worden.  
 
Gelukkig zijn er ook vandaag die net 
als Jan Koopmans spreken: Het is 
bijna te laat! Verzet u! Red de vrij-
heid van uzelf en die van een ander 
en daarmee van ons allen. Jan 
Koopmans schrijft het in 1940 als 
volgt: “Wanneer wij ons behoud in 
de geschiedenis moeten kopen te-
gen de prijs van een goed geweten, 
dan is het duizend maal beter dat 
wij uit de geschiedenis verdwijnen 
dan dat wij ons geweten verkopen.” 
Het geweten is dus ook een stiekem 
weten dat er plaatsen zijn waar 
mensen onvrij zijn. We kunnen het 
niet bij woorden en getuigenissen 
laten, schrijft Koopmans, we zullen 
in de praktijk moeten bewijzen dat 
het met onze woorden en getui-
genissen ernst is. Dat in te vullen 
formulier baat en schaadt jou mis-
schien niet direct, maar die ander 
wel. Allemaal kunnen we plekken 
bedenken in onze samenleving, 
in onze familie of ter vergadering, 
waar we geroepen worden om in 
verweer te komen. Wij zijn bevrijde 
mensen zegt de Schrift, maar zo 
vrijblijvend is bevrijding nu ook 
weer niet. 

Het geweten is  
weten dat andere  
mensen onvrij zijn

Ruben van  Zwieten 
is predikant en 
 directeur van 
 Zingeving Zuidas.
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