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HEBBEN EN HOUDEN 
 
Deze tekst gaat over bezit en over de diverse gradaties waarin mensen eraan gehecht kunnen 
zijn. 
 
 
BEZIT EN ONTPLOOIING 
Als mens heb je bezit nodig om je te kunnen ontplooien: ‘n dak boven je 
hoofd, huisraad, ‘n zeker inkomen om in je levensonderhoud te kunnen voor-
zien, om je opleiding te kunnen betalen enzovoort.  
In onze rijke westerse samenleving heeft bijna ieder van ons méér bezit dan 
strikt noodzakelijk is. Is dat erg? Ja en nee. Enige ‘luxe’ is niet verwerpelijk. 
Dingen bezitten betekent ook objecten hebben waar je voor kunt zorgen: een 
eígen huis wordt doorgaans beter onderhouden dan een huurhuis, wie een eí-
gen zaak heeft zal zich er vaak meer voor inzetten dan zijn personeel enzo-
voort.  
Voor sommige bezittingen is hard gewerkt: ze geven je een gevoel van vol-
doening. Soms hebben bezittingen een grote emotionele waarde: de ring die 
je op het sterfbed van je moeder gekregen hebt, ‘t knuffeltje uit je peuterpe-
riode waar je geen afstand van kan doen, de eerste brieven die je ontving van 
wie nu je man is enzovoort. 
Met het bezitten-op-zich is dus niets mis. Pas als je zó met je bezittingen 
omgaat, dat jijzelf of anderen er de dupe van worden, zit er iets verkeerd. 
 
GEINDIVIDUALISEERDE SAMENLEVING 
Iets willen hebben of bezitten lijkt een aangeboren menselijke eigenschap. 
Kinderen weten dit onverbloemd te tonen: jengelen om iets lekkers in de su-
permarkt, moeilijk kunnen delen, willen hebben wat een ander kind heeft en-
zovoort. 
We leven in een ‘verleidelijke’ samenleving: wat is er zoal niet te koop? We 
leven bovendien in een sterk geïndividualiseerde samenleving. Daarin is ook 
het ‘bezitsklimaat’ geïndividualiseerd. Als persoon ‘krijg’ je alle ruimte om 
hebberig te zijn of te worden. Er zijn immers nauwelijks maatschappelijke te-
genkrachten om dit te corrigeren.  
Het gevaar bestaat, dat je dingen wilt hébben om het hebben. Dit kan leiden 
tot een angstvallig omgaan met bezit: je wilt steeds meer en het moet steeds 
duurder. Ervan genieten is er niet meer bij. Langzamerhand worden de bezits-
verhoudingen omgekeerd: wij bezítten niet, maar wórden bezeten. We zijn 
‘bezitsverslaafd’ geworden. 
Soms doen mensen dat ‘van nature’: uit angst voor een armoedig of sober 
leven láter, vergaren ze nú reeds nú een kapitaal. Dit kan op zijn beurt hebbe-
righeid oproepen of vergroten. Daarmee komen mensen gemakkelijk in een 
vicieuze cirkel terecht. 
Hier ben je als mens zélf de dupe van, ook al wordt dat niet altijd opgemerkt: 
waardevolle dimensies, zoals goede relaties met anderen of vriendschap, gaan 
verloren. 



 
COLLECTIEVE HEBBERIGHEID 
Er is in onze samenleving een soort collectieve hebberigheid ontstaan. De 
drijvende kracht hierachter is het economische systeem. Dit is op groei en 
uitbreiding gebaseerd. Anders gezegd: er moet onophoudelijk geproduceerd 
worden. Producten worden bewust met een lagere duurzaamheid gemaakt, 
zodat een grotere omloopsnelheid ‘de zaak’ draaiende houdt. Een computer 
‘behoort’ niet meer dan drie jaar mee te gaan. De economie met haar ‘zege-
ningen’ is een telkens terugkerend thema in het nieuws. Er gaat geen journaal 
voorbij, of de spectaculaire stijging van de AEX-index komt ter sprake. Men-
sen beleggen hun geld in toenemende mate in aandelen en opties. De aanbie-
dingen van banken die gouden bergen beloven verstoppen inmiddels de brie-
venbussen. 
 
SOCIALE GEVOLGEN 
De collectieve hebberigheid kan grote sociale gevolgen hebben. 
Op de eerste plaats kunnen we er zélf de dupe van worden: nú al komt steeds 
duidelijker aan het licht, dat het winkelen op zondag allerlei vrijetijdsbestedin-
gen in gevaar brengt. 
De luxe die we ons permitteren, kan voor grote groepen in de samenleving 
nadelige gevolgen hebben: minstens tweederde deel van de mensheid ‘be-
taalt’ onze comfortabele wijze van leven. 
Ook dichterbij gaat dat steeds meer op: als mensen met midden- en hogere 
inkomens van bepaalde privileges geen afstand willen doen, zal dat ten koste 
gaan van de uitkeringstrekkers. Niet dat de laatstgenoemden de broekriem 
altijd strakker moeten aanhalen, wél dat het verschil tussen rijk en arm steeds 
groter wordt. De inkomens groeien immers sneller dan de uitkeringen. Het ge-
vaar van deze ontwikkeling is, dat het ‘cement’ van de samenleving wordt 
aangetast. 
 
 
MILIEU 
Lucht, land, water en stilte zijn gemeenschappelijke ‘bezittingen’ bij uitstek. 
Maar ze komen in het gedrang, omdat onze zorg eerder naar het privébezit 
dan naar het gemeenschappelijke uitgaat. Schiphol is niet te stuiten in zijn 
groei: we hebben immers recht op een of meer vliegvakanties per jaar. De bij-
drage aan het gat in de ozonlaag en het broeikaseffect, juíst door het inten-
sieve vliegverkeer, is enorm. Het particuliere autovervoer neemt nog stééds 
toe. Nederland ‘verasfalteert’ in toenemende mate.  
Het lijkt wel of zorg voor gemeenschappelijk bezit de mens niet aangeboren 
is: schillen en afval deponeren we gemakkelijker op straat dan op ons eigen 
erf. Kinderen en scholieren zien de proppen en overige rommel in het klaslo-
kaal minder snel dan in hun eigen kamer. En hoe gemakkelijk ‘lenen’ we geen 
spullen van het bedrijf of de school waar we werken, hoe gemakkelijk telefo-
neren we niet privé op het werk? 
 



TENACH EN BEZIT 
TeNaCH benadrukt een vrij en ontspannen omgaan met bezit.  Alsof je het 
kunt missen.  Gastvrijheid, royaal zijn en kunnen delen met anderen worden 
ons als belangrijke waarden voorgehouden. 
Achter deze waarden gaat de overtuiging schuil, dat God alléén eigenaar is 
van al het geschapene. De mens heeft alles in bruikleen, óók zijn eigen leven. 
Deze gedachte wordt gedragen door een nog diepere overtuiging die tot de 
kern van het Joodse geloof hoort: Hij heeft ons uit de slavernij bevrijd. Hij wil 
mensen die vrij zijn en niet verslaafd aan wat dan ook. Een signaal daarvan 
vangen we op in Leviticus 25,23: “Wanneer iemand van jullie zijn land ver-
koopt, dan moet er voor hem altijd de mogelijkheid zijn om het terug te ko-
pen. De Heer zelf is immers de eigenaar van het land.” De sociaal-
economische achtergrond van deze bepaling was, dat Israëlieten uit geldge-
brek soms hun land, huis of persoonlijke bezittingen moesten verkopen of 
verpanden. Om te voorkomen, dat er in Israël een nieuwe stand van slaven of 
onvrije mensen zou ontstaan, werd het recht om terug te kopen ingevoerd. 
Dat dit recht in het leven van alledag meestal niet gerealiseerd werd, doet aan 
het ideaal niets af. 
Het vrije, niet bezitterige omgaan met het land komt tot uitdrukking in het 
zogenaamde sabbatjaar: elk zevende jaar moet men het land braak laten lig-
gen, zodat het ‘de rust kan krijgen die het nodig heeft’. Zelfs het land mag 
men niet ‘verslaven’: het wordt bijna als een persoon voorgesteld, waarmee 
men zorgvuldig moet omgaan. 
Ieder vijftigste jaar, het zogenaamde jubeljaar, blijkt een sabbatjaar in het 
kwadraat.  “Dat vijftigste jaar moet een heilig jaar voor jullie zijn, gewijd aan 
de Heer,” klinkt het in Leviticus 25,10a. Onderpanden werden teruggegeven, 
schulden kwijtgescholden, Israëlieten die zich als slaaf hadden moeten ‘verko-
pen’ vrijgelaten en ruzies bijgelegd. Niet voor niets begon het jubeljaar op 
Grote Verzoendag. 
Over het waaróm zegt Leviticus 25,43 onomwonden: “Uit eerbied en ontzag 
voor de Heer, jullie God, mag je dus nooit iemand van je eigen volk slaafs be-
handelen.” 
 
NIEUWE TESTAMENT 
Het Nieuwe Testament toont een even grote aandacht als TeNaCH voor een 
niet verslavende, ontspannen omgang met bezit, maar er worden ándere ac-
centen geplaatst.  
Alles staat nu in het perspectief van Jezus’ leven. Dit wordt bepaald door de 
sterke overtuiging dat het koninkrijk van God op aanbreken staat, déze gene-
ratie nog: heel de samenleving zal spoedig ‘door elkaar worden geschud’ en 
totaal van karakter veranderen. Bezits- en gezagsverhoudingen zullen volledig 
worden omgekeerd. We treffen bij Jezus een zekere gedrevenheid aan,  on-
geduld zelfs.  
Hij roept mensen op zich te ‘bekeren’, dit is: zich op die nieuwe, fascinerende 
tijd voor te bereiden. Een dergelijke spanningsvolle verwachting vraagt niet 
om half werk, maar om een radicale inzet. Een voorbeeld: “Vergaar geen 



schatten hier op aarde, waar mot en roest ze aantasten en waar dieven inbre-
ken en ze weghalen. Vergaar liever schatten in de hemel. Daar tasten mot en 
roest ze niet aan en breken dieven niet in om ze weg te halen. Want waar uw 
schat is, daar is ook uw hart (Matteüs 6,19-21).” En tegen de goedwillende 
jongeman die aan de beweging rond Jezus eigenlijk wel mee wil doen, wordt 
gezegd: “Als u volmaakt wilt zijn, ga dan al uw bezittingen verkopen, geeft 
het geld aan de armen en u zult een kapitaal hebben in de hemel. En kom dan 
terug om mij te volgen (Matt.19,21).” 
In beide citaten staat het begrip ‘hemel’ voor het koninkrijk van God, de ideale 
samenleving waarvan velen in de kringen rond Jezus verwachtten, dat die op 
aanbreken stond. 
Enerzijd worden hoge eisen gesteld aan wie Jezus willen volgen, anderzijds 
zijn er ook ‘ontspannende’ geluiden te vernemen, zoals in Lucas 12,22-31. 
“Let eens op de kraaien: ze zaaien en maaien niet, ze hebben ook geen op-
slagplaatsen of schuren; God voedt ze!” M.a.w. maak je niet druk om eten, 
drinken en kleding, want: “Jullie Vader weet dat je die dingen nodig hebt. Nee, 
richt jullie aandacht op zijn koninkrijk, en je zult dat andere ook krijgen.” 
 
VRIJWILLIGE ARMOEDE 
De geschiedenis van Europa kent een rijke traditie met betrekking tot de 
‘vrijwillige armoede’. Al vanaf het begin van het kloosterleven, zeg maar vanaf 
de derde en vierde eeuw, bestaat de ‘gelofte van armoede’. Kloosterlingen 
doen afstand van hun persoonlijk eigendom: zij brengen hun eventuele bezit-
tingen in in het gemeenschappelijk eigendom van de kloostergemeenschap.  
Voor St.-Franciscus en de orde die hij stichtte, die der franciscanen, vormde 
de armoedebeleving het hárt van de kloostergemeenschap. In zijn tijd, het 
begin van de dertiende eeuw, kwamen steden tot ontwikkeling en riepen een 
nieuwe ‘elite’ in het leven, die der kooplieden. Daarmee ging een concentratie 
van rijkdom en politieke macht gepaard. Franciscus heeft bewust een ‘tegen-
cultuur’ willen creëren, waarin zijn volgelingen lós zouden komen van bezit en 
van gesettled zijn. Eenvoudig gekleed en van mensen onderweg voedsel of 
giften ontvangend voor een minimaal levensonderhoud, trokken ze door Eu-
ropa om het armoede-ideaal uit te dragen. 
Telkens weer in de geschiedenis zien we, dat mensen door die idealen gegre-
pen worden. Uit het recente verleden zijn onder andere te noemen: de religi-
eus-socialisten of christenen voor het socialisme. Ook nú nog zijn er talloze 
kloosterorden en -congregaties die hier vorm aan geven. Maar ook in de mo-
derne variant van de veelvormige leefgemeenschappen is iets van het armoe-
de-ideaal of het ideaal van het sámen tijd, geld en leven willen delen te be-
speuren. 
 
Er zijn christenen die er bewust voor kiezen om een bepaald percentage van 
hun inkomen af te staan aan instellingen die zich voor behoeftigen inzetten. 
Het percentage 10 lijkt geïnspireerd door Leviticus 27,30: “Tien procent van 
alles wat je land aan koren en vruchten oplevert, komt toe aan de Heer: het is 
zijn rechtmatig eigendom.” Ook voor Joodse gelovigen in onze tijd kunnen 



deze en andere teksten uit TeNaCH aanzetten tot grote vrijgevigheid. Eigen-
lijk kent elke grote godsdienst dergelijke idealen: de zakat in de islam bijvoor-
beeld houdt in, dat men enkele procenten ‘armenbelasting’ betaalt aan de 
moskee om de noden van de behoeftigen te lenigen. Tijdens het Slachtfeest, 
waarmee de periode van de bedevaart naar Mekka wordt afgesloten, wordt 
minstens eenderde deel van het gekochte en geslachte schaap aan de armen 
gegeven. 
 
Ook nú nog zijn er talloze christelijke instellingen en initiatieven om de armen 
in onze samenleving bij te staan: het Leger des Heils, diverse organisaties 
voor de Derde Wereld, zoals de Vastenaktie, Solidaridad, Mensen in Nood en-
zovoort. Kenmerkend voor deze periode waarin het ‘economisch zeer goed 
gaat’ in Nederland, is dat in toenemende mate door mensen die in materiële 
nood verkeren een beroep wordt gedaan op de PCI’s, de Parochiële Charita-
tieve Instellingen. Dat geeft te denken! 
 
OMGAAN MET BEZIT: DE SCHOOL ALS OEFENPLEK 
Uit het bovenstaande moge blijken, dat scholen op katholieke grondslag een 
rijke traditie hebben om uit te putten voor de wijze waarop zij kinderen willen 
helpen leren omgaan met bezit. Er is veel boeiende lesstof voorhanden: verha-
len uit de bijbel of de traditie, het behandelen van inspirerende persoonlijkhe-
den, diverse instellingen die zich voor ‘de arme kant van Nederland’ inzetten 
enzovoort. 
Daarnaast zijn er talloze mogelijkheden om met de kinderen actie te onder-
nemen voor een ‘goed doel’. Maar het meest ingrijpend is consequente peda-
gogische aandacht voor een houding bij de kinderen om zorgvuldig om te 
gaan met elkaars spullen, met die van de school en die uit de omgeving van 
de school. Ook de attitude van het vrijgevig zijn en het willen delen hoort 
daarbij. Een school die van deze attitudevorming werk maakt, geeft op een 
praktische manier vorm aan idealen uit TeNaCH, evangelie en traditie. 
 
SAMENVATTING 
 
Hoe komt het toch, dat mensen zo moeilijk zonder bezits- en terreinafbakeningen kunnen le-
ven? Waarom willen mensen vaak steeds méér hebben? Ben ik mijn bezit de baas of ben ik 
ervan bezeten? Heb ik de moed om de ‘economie van het genoeg’ in mijn eigen leven toe te 
passen? 
 
Mensen zijn sterk op ‘hebben’ ingesteld. In onze geïndividualiseerde cultuur lijkt dit dé manier 
te zijn om jezelf zekerheden te verschaffen. Alles werkt hieraan mee: de hoge welvaart, een 
24-uurs economie, de populariteit van het geld beleggen op de beurs enzovoort. Intussen 
wordt de tweedeling tussen rijk en arm steeds groter. 
 
In de bijbel en geloofstradities worden idealen voorgehouden die haaks op het materialisme 
van onze cultuur staan: al wat je bezit heb je slechts te leen. God is de enige ‘eigenaar’ van 
de schepping. Er zijn waarden die boven bezit gaan: maak jezelf vrij van je bezittingen, ver-
koop ze desnoods, zodat je je in kunt zetten voor wat écht van belang is, medemenselijkheid 
en solidariteit. Jezus noemt dat het ‘verzamelen van schatten in de hemel’. 
 


