
We kopen ons suf. Zeker hier in het 

Westen. De mooiste auto, kasten 

met kleren, een ‘coole’ iPhone. 

Schaft de buurman iets nieuws aan, 

dan moeten wij het ook hebben. We 

willen steeds meer en meer, terwijl 

de Bijbel zo duidelijk zegt dat we 

geen schatten op aarde moeten 

verzamelen. Lector Ethiek en 

Technologie Martine Vonk is al die 

begeerte zat. Zij gaat ontspullen!
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Afgelopen maart verscheen het boek 

Ontspullen, meer leven met minder van 

de Amerikaan James Wallman. Het boek 

past in een nieuwe trend. Volgens 

Wallman bezitten we meer dan ooit, 

maar voelen we ons eveneens steeds 

meer verstrikt door al die spullen. Hij 

houdt ons een spiegel voor: hoeveel 

spullen gebruik je zelden of nooit? 

Waarom heb je deze spullen eigenlijk? 

Denk je dat bezit je gelukkiger maakt? 

Zelf sta ik op het punt te verhuizen. Een 

uitgelezen moment om me bij al onze 

spullen af te vragen: gaat dit mee naar 

het nieuwe huis? Wil ik dit echt houden? 

Het is voor mij best  confronterend. Ik 

ben al zolang bezig met ‘genieten van 

genoeg’ en toch ligt ook onze zolder 

helemaal vol. 

Te veel spullen 

Waarom hebben mensen zoveel 

spullen? Het meest eenvoudige 

antwoord is: omdat de 

mensen om ons heen dat 

ook hebben. De Franse 

filosoof René Girard 

noemde dat ‘mimetische 

begeerte’. Het Griekse 

woord mimesis betekent 

nabootsing of imitatie. Gekoppeld aan 

begeerte, betekent dit dat we iets graag 

willen hebben omdat een ander het 

heeft. Een principe dat natuurlijk al in 

het tiende gebod aan de orde komt. Wij 

kijken naar wat mensen in onze directe 

nabijheid hebben en dat wordt een 

graadmeter voor ons eigen bezit. 

Wanneer de buurman een nieuwe auto 

koopt, bekijken we onze eigen auto 

opeens met andere ogen en worden we 

ontevreden over de auto waar we eerst 

zo blij mee waren. In de wijk waar we nu 

nog wonen zien we het ene na het 

andere huis een houtkachel plaatsen. Je 

gaat vaak pas iets begeren wanneer  je 

het  bij een ander ziet. We worden 

daardoor ten diepste ontevreden over 

wat we zelf bezitten en vanuit die 

ontevredenheid kopen we vervolgens 

nieuwe spullen. 

Status en identiteit

Een andere reden waarom spullen zo 

belangrijk zijn in onze maatschappij is 

dat we bezit koppelen aan status en 

identiteit. Bij tieners is dit goed te zien. 

Om erbij te horen moet je bepaalde 

merken kleding of schoenen dragen en 

een bepaald mobieltje 

hebben. Maar onder 

volwassenen gebeurt 

het net zo goed. Ook 

daar wordt iemand, 

soms ongemerkt, 

beoordeeld op zijn of 

haar kleding, auto of huis. Op het 

schoolplein zie ik moeders elkaar de loef 

afsteken met de merkkleding van hun 

kinderen. Zo bezig zijn met identiteit en 

status is heel vermoeiend, want je hebt 

voortdurend iets hoog te houden. 

Sterker nog, het is een leugen. 

Henri Nouwen verwoordde dat heel 

sterk in een  preek die hij in 1992 hield in 

de voormalige Christ Cathedral in 

Californië. Hij stelde dat als we zo 

omgaan met identiteit, we voortdurend 

bezig moeten zijn met iets nieuws te 

hebben en te doen, omdat we anders 

niemand zijn. De waarheid is dat onze 

identiteit in Christus ligt, los van wat we 

doen, wat anderen van ons zeggen en 

wat we bezitten.

Onrecht 

Onze drang om alsmaar meer te willen 

hebben leidt ook tot onrecht en uitbui-

ting van mensen en de aarde. We zien de 

gevolgen van de groeiende consumptie 

in de klimaatverandering en in het verlies 

van de rijke variatie aan planten en 

dieren in de natuur. Daarnaast wordt de 

kloof tussen arm en rijk steeds groter. 

Zo’n 1,2 miljard mensen moet rondko-

men van minder dan 1,25 dollar per dag. 

Dat zijn ook mensen die werken, maar 

een veel te laag loon ontvangen. De 

rijksten op aarde (1 procent van de 

wereldbevolking) bezitten bijna de helft 

van alle rijkdom op aarde. Deze kloof lijkt 

alleen maar toe te nemen. 

Schatten op aarde 

Jezus is heel scherp als hij spreekt over 

bezit en rijkdom. In Matteüs 6:24 stelt 

Hij: ‘Jullie kunnen  niet God dienen én de 

Mammon.’ (NBV) Mammon is de afgod 

van het opgestapelde bezit, het almaar 

meer te willen hebben. Mammon is 

alleen maar op jezelf gericht en gaat 

onmogelijk samen met het dienen van 

God. Ons bezit kan ons leven beheersen 

en tussen ons en God, en ook tussen ons 

en de ander komen te staan. Het kan 

leiden tot jaloezie of zelfs tot sociale 

uitsluiting. Mijn check om te kijken hoe 

vast ik zit aan bepaalde spullen is me af 

te vragen of ik ze  zou willen uitlenen. 

Veel mensen vinden het moeilijk om 

afstand te doen van hun spullen, omdat 

ze eraan zijn gehecht. Maar hoe erg is 

het echt als de uitgeleende auto met een 

krasje terugkomt? 

Jezus zegt het op een andere manier 

nog eens: ‘Verzamel voor jezelf geen 

schatten op aarde. Verzamel schatten in 

de hemel.’ (Matteüs 6: 19, 20) Hij is 

duidelijk over de schatten van de aarde: 

‘mot en roest vreten ze weg, dieven 
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breken in om ze te stelen’. De schatten in 

de hemel hebben een hele andere 

waarde. Die gaan om wat  echt belangrijk 

is in het leven. 

‘Geen schatten op aarde’,’ betekent dit 

dan dat je niets mag hebben? De Bijbel 

veroordeelt nergens bezit in zichzelf. 

Rijkdom wordt zelfs gezien als zegen van 

God. Geld hoeft geen probleem te zijn.  

Er zijn echter twee grote valkuilen. De 

eerste is de hebzucht, de sterke zelfge-

richte drang om altijd maar meer te 

willen hebben. Dat leidt tot onrecht en 

uitbuiting van mensen en de aarde. 

De tweede is dat we ons bezit niet 

kunnen loslaten, dat we ons er teveel  

aan hechten en ons vertrouwen erin 

stellen. Dat is precies wat Jezus raakte 

toen Hij de rijke jongeman sprak in 

Matteus 19: 16-22. Ook hier zet Jezus 

rijkdom tegenover het verzamelen van 

schatten in de hemel. De jonge man kon 

zijn aardse schat nog lang niet loslaten.

Bergrede

In de Bergrede wijst Jezus vervolgens op 

de vogels in de lucht en de lelies in het 

veld. Zijn les is dat we ons niet zo druk 

moeten maken om ons bezit. Natuurlijk 

moet je eten en drinken, en kleren 

dragen, maar uiteindelijk gaat het daar 

niet om. Dat is niet het belangrijkste. 

Jezus leert ons te vertrouwen op God. Hij 

belooft genoeg te geven voor elke dag. 

Dat is ook mijn ervaring. Ik heb regel-

matig maanden gehad met beperkte 

inkomsten, maar ik ben nooit iets tekort 

gekomen. Als we maar een reëel beeld 

hebben van wat ‘genoeg’ is. Waar Jezus 

in dit stuk ook op wijst is dat we denken 

met spullen zekerheid te kunnen 

opbouwen. In onze maatschappij willen 

we zoveel mogelijk risico’s uitsluiten. Alle 

dingen kunnen tot in het uiterste worden 

verzekerd. En natuurlijk moeten we daar 

ook zorgvuldig mee omgaan. Maar je 

hebt nooit alles in de hand. Door mijn 

nieuwe Syrische buren, die op hun vlucht 

naar een veilig onderkomen alles wat ze 

hadden hebben achtergelaten, werd ik 

daar nog eens extra bewust van. Dat zou 

mij ook kunnen overkomen. Vertrouwen 

op God geeft veel meer zekerheid dan 

een huis vol spullen. 

Jezus eindigt Zijn preek met: ‘Zoek liever 

eerst het koninkrijk van God en zijn 

gerechtigheid.’ (Matteus 6:33) Dat gaat 

over liefhebben van God en je naaste. 

Het betekent dat we goed zorgen voor de 

aarde en voor elkaar. In het Koninkrijk 

van God worden geen mensen uitgebuit. 

Als je de ander liefhebt, ga je delen. 

Jezus zegt: ‘Wees niet zo op jezelf 

gericht, maar op God en de ander.’ Hij 

belooft ons dat als we Zijn Koninkrijk 

zoeken, Hij zal geven wat we nodig 

hebben. Jezus laat ons een ander 

perspectief zien: geef en je zult ont-

vangen, deel met anderen en je hebt  

zelf genoeg. In het Koninkrijk van God  

is er voor iedereen genoeg. 

Ontspullen

In het boek Ontspullen stelt Wallman dat 

het bezitten van minder spullen ons 

leven overzichtelijker maakt en ons meer 

tijd geeft. Een opgeruimd huis zorgt voor 

een opgeruimd hoofd. Minder spullen 

maakt ons tot vrijere mensen. Maar hoe 

doe je dat, ontspullen? Voor mij  wordt 

dat door onze verhuizing  heel concreet: 

kamer voor kamer vraag ik mij bij alles af: 

heb ik  dit echt nodig? Wil ik dit bewaren, 

bijvoorbeeld omdat het emotionele 

waarde heeft? Zo niet, dan geef ik het 

weg, verkoop  het op Marktplaats of 

breng het naar de kringloopwinkel. Elke 

doos die ik wegbreng geeft verlichting. 

Met minder spullen wordt het leven 

lichter. Het geeft ruimte om juist op 

immaterieel gebied te kunnen geven en 

ontvangen. Steeds vaker geef ik  daarom 

ook op verjaardagen bewust immateriële 

cadeaus. Een dagje uit, een high tea, een 

dagje in de natuur. ‘Belevingen verzame-

len’, noemt Wallman dat.

De volgende uitdaging is natuurlijk te 

zorgen dat er weer niet teveel nieuwe 

spullen via de voordeur binnenkomen. 

Dus ook daarbij is het belangrijk  om 

mezelf af te vragen: heb ik  dit echt 

nodig? Voegt dit echt iets toe aan mijn 

leven? Ik onderzoek of ik het ook op een 

andere manier kan gebruiken, bijvoor-

beeld door het te lenen. En als ik toch 

besluit iets te kopen, zoek ik naar de 

meest milieuvriendelijke en eerlijke 

versie, zodat ook de druk op milieu en 

medemens beperkt blijft. Zeker met een 

dochter  in de basisschoolleeftijd is dit 

zoeken naar ‘genoeg’ een uitdaging. Ik 

probeer als moeder  de balans te vinden 

tussen mijn kind niet al te veel af te laten 

wijken van haar klasgenootjes en haar 

tegelijkertijd te leren dat ze  prachtig  is, 

ongeacht wat ze heeft. 

Jezus leert ons het loslaten van spullen, 

van status en van vermeende zekerheid. 

Ik wil ontspullen om de hemelse schatten 

te leren zien en om te kunnen ontvangen. 

Want dat kun je natuurlijk alleen met lege 

handen. 

Leestip:

James Wallman, Ontspullen, 

meer leven met minder.  

VBK Media: 2016.

Martine Vonk (1974) woont in Vianen en is lid van de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk (NGK). Ze promoveerde in 2011 aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam op een onderzoek naar waarden en duurzaamheid. Tegen-
woordig werkt ze als lector Ethiek en Technologie aan de Saxion hoge-
school in Deventer en Enschede. Leefstijl, duurzaamheid en gerechtigheid 
houden haar al jaren bezig. Ze is getrouwd en heeft een dochter. 
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