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T heologie en economie; op
het eerste gezicht twee heel
verschillende werelden.

Toch voelt Kees van der Kooi zich
als theoloog in zijn element in
Rotterdam aan de Erasmus School
of Accounting & Assurance (ESAA),
een samenwerkingsverband tussen
de Erasmus Universiteit en de Eras-
mus School of Economics. ,,Ik ben
geen econoom, maar er zijn genoeg
zaken die theologie en economie
met elkaar verbinden”, zegt hij in
de studeerkamer van zijn woning in
Driebergen.

,,Economie gaat over geld, maar
evenzeer over relaties en over men-
sen. Mensen met hun drijfveren,
verlangens, noden, begeerten. Men-
sen met een verhaal. Is de mens
alleen een homo economicus, iemand
die rationeel overweegt wat hij wil
en dat koopt? Dat is natuurlijk maar
beperkt het geval. Zodra het gaat
over de aankoop van een mooie
jurk, een auto, of een ander hebbe-
dingetje, spelen er allerlei emoties
mee. Wat je koopt zegt iets over wie
jij bent en wie jij wilt zijn.”

Concurrentie
De wereld van de economie wordt
vaak gezien als de wereld van de
concurrentie, waar mensen elkaar
het licht niet in de ogen gunnen,
vervolgt Van der Kooi. ,,Maar je
kunt er ook anders naar kijken.
Economie gaat over arbeidsverde-
ling, over de noodzaak van samen-
werken. Dan is één plus één niet
twee, maar drie. Een ideale econo-
mie is win-win.”

De ideale economie in de visie
van de ESAA is een economie waar-
in het menselijk welzijn nadrukke-
lijk een rol speelt. ,,Het ideaal aan
de ESAA is dat een econoom niet
alleen weet heeft van budgettering,
marketing en productiekosten,
maar ook aandacht heeft voor drijf-
veren en voor de ethische kant. Het
doel is mensen opleiden tot integra-
le bedrijfseconomen.”

Vanuit deze visie ontwikkelt de
ESAA een nieuw instituut: het Eras-
mus Economics Theological Institu-
te (EETI). Samen met kerkhistoricus
Paul van Geest (hoogleraar Theolo-
gie en Economische Gedachte van

de Erasmus School of Philosophy)
en de econoom Lans Bovenberg
levert Van der Kooi een bijdrage aan
onderzoek en onderwijs op het
snijvlak van theologie en economie.
Zo participeerde hij in onder meer
een leiderschapscursus aan mensen
uit het bedrijfsleven. Dit jaar staat
deze cursus opnieuw gepland.

Thema’s als mensbeelden, bezit,
macht en rechtvaardigheid komen
aan de orde. Hij kijkt met de leiding-
gevenden naar historische teksten
waarin economische verhoudingen
een rol spelen. ,,Bijvoorbeeld een
tekst van Johannes Calvijn waarin
hij het achtste gebod, gij zult niet
stelen, uitlegt”, vertelt Van der Kooi.
,,Van Calvijn is bekend dat hij brak
met het renteverbod, dat de gehele
middeleeuwen van kracht was. Hij
liet zich leiden door begrippen die

ook al bij Augustinus een rol speel-
den: caritas en justitia. Liefde en
rechtvaardigheid.”

De deelnemers worden aan de
hand van deze teksten uitgedaagd
om hun eigen functioneren tegen
het licht te houden. Dat is een nieu-
we invalshoek voor hen, merkt Van
der Kooi. ,,Mensen denken na over
hun eigen handelen en hun bedrijf.
Ze kijken verder dan het strikt
economische, en komen uit bij hun
drijfveren en overtuigingen. Want
die spelen uiteindelijk een grote rol
bij het leidinggeven aan een bedrijf
of organisatie. Of je zelf wel of niet
in God gelooft, doet er niet toe.
Bijbelse noties blijven zinvol, ook
buiten de kring van een persoonlijk
geloof.”

Naast de cursus voor leidingge-
venden werkt Van der Kooi aan een
minor voor studenten, schrijft hij
mee aan publicaties en doet hij
onderzoek. Voor deze minor, Markt,

Moraal, Mensbeeld, put hij onder
meer uit zijn eigen Christelijke Dog-
matiek. ,,Bijvoorbeeld het hoofdstuk
over de zondeleer. Dat is een impo-
pulair woord, maar het is ook in de
economie uiterst relevant. Het gaat
over onvolkomenheid. Ook andere
onderdelen uit de klassieke syste-
matische theologie kan ik recht-
streeks gebruiken.”

Vrije markt
Van der Kooi hoefde in 2018 niet
lang na te denken over de vraag of
hij aan het nieuwe instituut aan de
ESAA wilde meedenken en -werken.
Hij heeft de afgelopen jaren al vaker
met economen om tafel gezeten en
dat levert een interessante wissel-
werking op, is zijn ervaring. Zo was
hij betrokken bij het jaarlijkse
symposium van ERGO, een naam
die staat voor economie, religie,
governance en organisatie. Hier
komen economen en mensen uit
het bedrijfsleven samen met maat-
schappelijke organisaties, filosofen
en theologen ommet elkaar van
gedachten te wisselen over thema’s
als schuld, vertrouwen en deugden,
kortom het streven naar een mens-
waardige economie.

Vanuit de Vrije Universiteit is
Van der Kooi betrokken bij het
Templeton-projectWhere good mar-
kets are good for, over de verhouding
tussen deugden, vrije markt en
menselijke bloei. Hij werkt hierin
samen met econoom Johan Graaf-
land en filosoof Govert Buijs. Markt
is niet per se een negatief woord,
zegt Van der Kooi. ,,De vrije markt,
ontwikkeling, arbeidsverdeling en
nieuwe uitvindingen hebben tot een
enorme welvaartsstijging geleid, de
afgelopen twee eeuwen. We voeren
geen pleidooi voor een volstrekt
vrije markt, maar we onderzoeken
hoe oude, christelijke deugden
hebben meegewerkt aan welvaart
en bloei.”

Het is boeiend om zijn expertise
als theoloog in te brengen in het
denken over economie en maat-
schappij, ervaart hij. ,,Mijn vakge-
bied staat niet zo ver van economie
af. Er zijn talloze onderwerpen

waarbij economie en theologie
elkaar raken. De systematische
theologie heeft wat te zeggen over
heel het leven. Denk aan thema’s
als visie op de mens, bezit, vertrou-
wen, schuld of macht.”

,,Je kunt bovendien zeggen: de
taal van de economie zit in de Bij-
bel. Ik denk aan gelijkenissen, zoals
die over de pachter van de wijn-
gaard. Hij verwachtte goed bestuur,
maar daarvan kwam niets terecht.
Of neem de gelijkenis over de talen-
ten: wat doe je met de economische
middelen die je hebt gekregen? Je

kunt zelfs heel de schepping, de
heilsgeschiedenis, bekijken met de
blik van God als ondernemer. Hij
heeft een investering gedaan en die
loopt af en toe bijna uit op een
faillissement. Uiteindelijk heeft Hij
in Christus zichzelf moeten investe-
ren. Wij mensen worden uitgedaagd
om mee te doen in deze heilsge-
schiedenis, om onze plek in te ne-
men.”

Harde wetenschap
Wat de systematisch theoloog op-
valt is dat economen sterk de nei-
ging hebben om empirisch, proef-
ondervindelijk, te willen zijn. ,,Ze
leunen geregeld aan tegen de ge-
dragswetenschappen. De behoefte
om een ‘harde wetenschap’ te zijn is
groot. Neem bijvoorbeeld het woord
schuld. Een econoom denkt daarbij
aan financiële schuld. Ik kan jou
betalen als ik je iets schuldig ben. Of

wanneer ik macht heb, zeg ik: ik
betaal je over drie maanden. Er zijn
zelfs bedrijven die een nog veel
langere betalingstermijn afdwingen.
Hier komen ethische vragen in
beeld. Wanneer gaat een financiële
schuld die je niet betaalt, over in
een morele schuld? Denk bijvoor-
beeld aan de kleine mkb’er die op
deze manier heel lang moet wach-
ten op zijn geld. Is een heel lange
betalingstermijn rechtvaardig, of is
het een vorm van diefstal? Als ik
Calvijn lees, is het een vorm van
dieverij.”

,,Zo zijn allerlei zaken waarvan je
kunt zeggen: het klopt wel, maar
het deugt niet”, vervolgt Van der
Kooi. ,,Als je bewust een van je
bedrijven failliet laat gaan, ben je
van je schuld af. Je leeft vrolijk
verder, en laat je vrouw een nieuw
bedrijf beginnen. Hoe duiden we
dat? Naar de letter van de wet mag
het, maar het deugt niet. Daar gaat
het Latijnse woord debitum over, of
in het Engels: debt. Een financiële
schuld krijgt dan een morele la-
ding.”

Menswaardige economie
Voelt Kees van der Kooi zich geen
roepende in de woestijn, in een
wereld waar geld toch vaak de door-
slag geeft? Hij denkt even na: ,,Nee,
dat geloof ik niet. Er is echt meer
aandacht voor een menswaardige
economie. Tegelijk staat die onder
druk. Altijd is het de uitdaging, ook
voor ieder individu: is het enkel
lippendienst, of betekent het werke-
lijk wat in de keuzes die we maken?
Denken we in termen van bloei, of
zijn geld en carrière leidend in ons
leven? Op jonge mannen, maar
zeker op jonge vrouwen, ligt in
onze maatschappij een grote druk.
Ze moeten alles kunnen: zoveel
mogelijk werken, een gezin hebben,
een leuke partner zijn, voor de
familie zorgen en een goed sociaal
leven hebben. Dat kan natuurlijk
niet allemaal. Af en toe moeten we
ook met beperkingen kunnen leven.
Dat is een uitdaging en heeft met
wijsheid en barmhartigheid te
maken.”

Kees van der Kooi: de taal van de
economie zit in de Bijbel
Na ruim een kwart eeuw theologie

doceren aan de Vrije Universiteit, begeeft

professor Kees van der Kooi zich in de

economische wereld. Hij is nu verbonden

aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

De Bijbel blijkt verrassende lessen te

hebben voor economen.

Kees vanderKooi: ,,Deugdenkrijgenhun invulling vanuit achtergrondverhalen en levenstradities. DeBijbel-
se verhalen lenen zich daar heel goed voor.” Foto: Menno Ringnalda
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Kees (Cornelis) van der Kooi
(Leeuwarden, 1952) studeerde
theologie aan de Vrije Universi-
teit (VU) in Amsterdam. In 1985
promoveerde hij op een onder-
zoek naar de vroege theologie
van Karl Barth. Van der Kooi
was acht jaar predikant in Lei-
muiden.
In 1992 werd hij universitair

docent dogmatiek, en in 2003
universitair hoofddocent. Vanaf
dat jaar was hij ook bijzonder
hoogleraar theologie van de
charismatische vernieuwing aan
de VU. In 2008 werd hij be-
noemd tot hoogleraar systemati-
sche theologie aan de VU. In
oktober 2018 ging Kees van der
Kooi met emeritaat aan de VU.
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