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“Nine eleven”
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Calvinisme en kapitalisme

Weber-these (1904)
 Geist

des Kapitalismus
 Qualvolle Angst
 Uitverkiezing
 Rusteloos arbeiden
 Zelfonderzoek
 Innerweltliche Askese
 Sparzwang
 Kapitaalvermeerdering
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J.H. van Stuijvenberg (1915-1996)






Veertig jaar ‘de’ these van
Weber overpeinsd
poging tot interpretatie
“De these van Weber transformeert de
angst voor de dood in een drijvende
kracht tot leven en activiteit en tot het
ontstaan van het kapitalisme. Een
briljante greep, die blijft fascineren, ook
al was het theologisch gezien een
misgreep.”
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Economische crisis
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Economische principes

Wat is economie?




“De mens in zijn
dagelijkse besognes”
“Economics is extremely
useful as a form of
employment for
economists”
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Economie


1.

Jonge wetenschap!
Welvaart



2.

“Werken en shoppen”
Productie, consumptie, ruil, verdeling

Schaarste


Doelmatig kiezen

Calvijns economische principes
1.
2.
3.
4.
5.

Werken moet
Winst mag
Rente mag
Genieten mag
Weggeven moet
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1. Werken moet
Ieder beroep is een Goddelijk beroep
“Een gelofte die men lichtvaardig doet, en
waardoor men zich jammerlijk verstrikt.”
“Het was schoon, om, na afstand gedaan
te hebben van onze goederen, vrij te zijn
van alle aardse bekommerdheid, maar de
zorg om een huisgezin vromelijk te
regeren wordt door God hoger geacht,
wanneer een heilig huisvader, los en vrij
van alle hebzucht, eerzucht en andere
begeerten des vleses, zich dit als
voornemen gesteld heeft, dat hij in een
bepaalde roeping God dient.”
(Institutie)

Luther
“Als een gewone, grove handwerksman
of schoenlapper of smid in zijn huis zit,
ook al is hij vol vuil en roet, of al riekt hij
kwalijk naar zweet en pek, maar hij denkt
bij zichzelf: Mijn God heeft mij
geschapen als man en mij een huis,
vrouw en kind toebetrouwd, en mij
bevolen hen lief te hebben en hen te
onderhouden met mijn arbeid – zulk een
man gaat met Gods Woord om in zijn
hart. En of hij al van buiten stinkt, van
binnen is hij louter balsem voor God.”
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2. Winst mag
Koophandel en rechtvaardige prijzen


Physiocraten




Justum Pretium




“Classe stérile”
Thomas van Aquino

“Zoals tussen de voegen van
stenen een pin gedreven
wordt, zo dringt zich de zonde
tussen verkopen en kopen.”


Jezus Sirach

Calvijn over koophandel
P.A. Diepenhorst


Geen verheerlijking landbouw



Geen afwijzing koophandel

“Door het woord “hoerenlied” wijst hij met
een prachtig beeld op de handel. Niet, dat
de handel op zich zelf veroordeeld moet
worden. Voor de natie is zij immers erg
nuttig en noodzakelijk. Nee, met dit beeld
wijst hij op het verkeerde en het bedrog,
dat er veelvuldig aan kleeft, zodat de
handel met recht vergeleken wordt met
het beroep van een hoer”.
(Calvijn, Jesaja 23:16-17)
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3. Rente mag
ook al verbiedt de bijbel dat expliciet
Psalm 15
Wie zal verkeren grote God in Uwe tent?
Wien zult gij kronen? … hij die nooit zijn
geld op woeker geeft.

Exodus 22
Indien gij Mijn volk, dat bij u arm is, geld
leent, zo zult gij tegen hetzelve niet zijn als
een woekeraar; gij zult op hetzelve geen
woeker leggen

Lukas 6
Maar hebt uw vijanden lief, en doet goed, en
leent, zonder iets weder te hopen
Leviticus 25, Deuteronium 23, Nehemia 5, Spreuken 28,
Ezechiël 18, Amos 5:11.

Renteverbod


Aristoteles
 Gebruiksrecht?



Thomas van Aquino
 Geld

is onvruchtbaar
 Tijd is van God
 Strenge straffen


Luther
 Handhaaft

renteverbod
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Calvijn breekt met traditie
“De vraag is nu of rente nemen op zichzelf zonde is.”
(Exodus 22)
1.

Burgerlijke wetten zijn tijdelijk
“Duidelijk blijkt dat voor het oude volk de woeker verboden was, maar we moeten
toegeven dat dit een onderdeel was van de burgerlijke orde. Daaruit volgt dat rente
vandaag de dag niet ongeoorloofd is, tenzij voor zover zij in strijd is met de
redelijkheid en de broederlijke verbondenheid. Laat ieder zich zo voor Gods
rechterstoel stellen en zijn naaste niet zo behandelen zoals hijzelf niet behandeld wil
worden. Daaruit zou een zeker voorschrift afgeleid kunnen worden dat nooit zou
falen.”

2.

Geld is wel degelijk vruchtbaar
“Als iemand die goed in zijn geld zit, willende grond kopen, een deel van het bedrag
van een ander leent, mag dan niet degene die het geld betaalt uit de opbrengst van
het land enige vrucht ontvangen, totdat het kapitaal weer terugbetaald zal zijn?
Dagelijks gebeuren er veel zaken van dit soort waarin, wat de redelijkheid betreft,
rente op geen enkele manier verfoeilijker is dan de koop.”

Maar…


Geen rente vragen van arme medemensen
 Integendeel:

zelfs geld uitlenen zonder de hoop te
hebben het geleende bedrag terug te ontvangen



Geen consumptief krediet
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4. Genieten mag
maar met mate




“Indien wij dan nagaan tot welk doel Hij het
voedsel geschapen heeft, dan zullen wij
bevinden, dat Hij niet alleen voor de nooddruft,
maar ook voor genieting en blijdschap heeft
willen zorgen. Zo was in de klederen, behalve
de noodzaak, ook de sierlijkheid en de
eerbaarheid zijn bedoeling.”
“Die maat schrijft ons God in zijn Woord voor,
wanneer Hij leert, dat het tegenwoordige leven
voor de zijnen een zekere reis is, waardoor zij
trekken naar het hemelse Koninkrijk. Indien wij
slechts over de aarde moeten trekken, dan
moeten wij ongetwijfeld haar goederen in
zoverre gebruiken, dat ze onze loop eerder
helpen dan vertragen”

Rijkdom kan afstompen




Amos 4
“Verachtelijk noemt de profeet hen hier koeien en bovendien
onthoudt hij hun de naam van mannen. Wij weten, dat Basan zijn
naam ontleent aan zijn vruchtbaarheid, het was een zeer vruchtbare
berg, beroemd ook om zijn weiden. Omdat de vruchtbaarheid van
deze berg bij dit volk genoegzaam bekend was, noemt de profeet
die vette en weldoorvoede lieden koeien van Basan. Het was wel
nodig, dat zij zo stevig werden aangepakt, omdat zij, zoals dat
gewoonlijk gaat, door hun weelde waren afgestompt. Want als
mensen zwelgen in hun rijkdommen, als zij toenemen in macht, dan
vergeten zij zichzelf en verachten God, omdat zij menen, dat zij
geen enkel risico lopen.”
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Rentmeesterschap


“Tevens moeten we bedenken, door wie een dergelijke
rekenschap geëist wordt, namelijk door Hem, die
onthouding, soberheid, matigheid en ingetogenheid heeft
aangeprezen en weelde, trotsheid, praalvertoon en
ijdelheid verfoeit.”

5. Weggeven moet
Rijk zijn in goede werken!
 In de behoeftige naaste eren we diens
Schepper




“Indien wij geloven, dat de hemel ons vaderland is, moeten wij
veeleer onze rijkdommen daarheen zenden, dan ze hier houden,
waar ze, bij een plotselinge verhuizing, voor ons zullen verloren
gaan. Maar hoe zullen wij ze zenden? Wel, doordat we ze
meedelen aan de armen en behoeftigen, want al wat hun
geschonken wordt, rekent de Here dat Hem gegeven is.”
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Samenvatting
Economie



Werken en shoppen
Doelmatigheid

Calvijn



Vreemdelingschap
Rentmeesterschap

Bob Goudzwaard
- Kapitalisme en vooruitgang
- Economie van het genoeg
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Workshop
1.

Waarom klopt de Weber-these niet?
•

2.

Uitverkiezing, Economische principes

Waarom klopt de Weber-these wel?
•
•
•

Calvinisten, puriteinen, gereformeerde gezindte
Handel, zakenlieden, accountants
Verhouding vreemdelingschap – rentmeesterschap

Wat ga je zelf doen met de economische
principes van Calvijn

3.

•

Werk – winst – rente – genot - geven

Kritiek op de Weber-these


Economisch verhaal lijkt te kloppen






Maar te weinig aandacht voor rol
consumptie

Theologisch


Uitverkiezing versus “Sola Gratia”



Niet Calvijn maar de Puriteinen
 Baxter, Wesley

Praktisch


Kapitalisme ook in niet-protestantse
landen



Soberheid?
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R.H. Tawney


“betoverde spiegel van het Puritanisme”




waarin hij mensen zag “like those Dutch
Calvinists whose economic triumphs were
as famous as their iron Protestantism”

Omkeer hypothese


“From a spiritual being, who, in order to
survive, must devote a reasonable
attention to economic interests, man
seems sometimes to have become an
economic animal, who will be prudent,
nevertheless, if he takes due precautions
to assure his spiritual well-being”

Bob Goudzwaard
Drie Barrières
1.
Kerk en hemel

2.

Noodlot en voorzienigheid


3.

Reformatie / Renaissance
Verlichting, Deïsme

Verloren paradijs


Vooruitgangsgeloof
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4. Betekenis


Calvijn en de Calvinisten



John Wesley (1760)
Sermon on the use of money
 “gain all you can, save all you
can, give all you can”
 However: “he had been more
successful in promoting the
first two tenets than the third.”


Waarom klopt de Weber-these wel?


Niet het Calvinisme maar de Calvinisten
hebben het kapitalisme bevorderd.
 Selectief

gewinkeld in standpunten Calvijn
 Arbeidsethos
 Spaarzaamheid
 Weldoen en weggeven
 Vooruitgangsgeloof
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Calvijn en wij


De Weber-these is op een andere manier toch
waar
 Uitverkiezing

heeft toch een rol gespeeld
 Arbeidsethos eenzijdig ingevuld
 “Werkt

uws zelfs zaligheid…” (Filippenzen)

 Gesloten

hemel?
 Van Memento Mori naar Carpe Diem
 Zondag en de weekdagen

Vreemdelingschap - rentmeesterschap

A.

B.

Eenzijdige aandacht voor rechtvaardiging
doet tekort aan opdracht tot levensheiliging
Eenzijdige aandacht voor levensheiliging leidt
tot horizontalisme
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Besluit


Anno 2009 heeft de Gereformeerde Gezindte
opnieuw een Calvijn nodig


Economische norm van doelmatigheid vervangen door:






God liefhebben boven alles
de naaste als zichzelf
De aarde bouwen en bewaren

Breuk met gevestigde denkbeelden



Inkomensverwerving: afwijzing economisch motief van maximalisatie
Inkomensbesteding: weggeven als norm

“Une signe de la grace de Dieu et une
expression de la solidarité humaine.”
André Biéler, 1959
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