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De Amerikaanse oud-president Bill Clinton, tegenwoor-
dig samen met zijn vrouw de drijvende kracht achter een 
grote Foundation, schreef het boek Geef. Daarin deelt 
hij ‘geefgedrag’ op in zes categorieën: geld, tijd, kennis, 
spullen, vergeving en nieuwe ideeën of initiatieven. Vijf 
van de zes zijn niet meteen in euro’s uit te drukken. Ik 
geef er de voorkeur aan om deze brede definitie aan te 
houden. Van daaruit laten zich interessante vragen stel-
len. Bijvoorbeeld: welk cijfer zou je momenteel aan je 
eigen geefgedrag toekennen? Of als je niet van cijfers 
houdt: welk gevoel heb je erbij? 

Toen ik op een A4’tje de zes categorieën van Clinton ging 
tekenen, was ik na een half uur verbaasd over hoeveel 
er op papier kwam. Het was veel meer dan ik dacht. Ei-
genlijk maakte ik twee A4’tjes: wat geven mensen aan 
mij – en wat heb ik zelf te geven? Ik tuurde een tijd naar 
de lijstjes. Ze maakten me een beetje verlegen en tegelijk 
ook een beetje trots. Ik werd tijdens het tekenen ook ver-
drietig omdat ik besefte wat ik níét gegeven of ontvangen 
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had. En vervolgens weer extra blij om wat er allemaal wél 
op die A4’tjes kwam te staan. Geven en ontvangen zijn 
kwetsbare woorden, ze zijn intrinsiek imperfect. Het per-
fecte cadeau bestaat niet. De perfecte gever ook niet. De 
perfecte ontvanger al helemaal niet. 

Geven is een kunst apart. Alle 22.000 medewerkers van 
ABN AMRO kregen eind 2016 een e-mail van hun toenma-
lige CEO, Gerrit Zalm: ‘Dit jaar is er geen kerstpakket. Een 
lastige beslissing, want het is bekend dat veel mensen erg 
hechten aan dit blijk van waardering rond de feestdagen. 
Maar we moeten bezuinigen en dat gaat nu eenmaal niet 
pijnloos.’ Een kerstpakket kost 70 euro en dat keer 22.000 
medewerkers levert de bank een besparing op van 1,5 
miljoen euro. Niet leuk, maar zoiets kan gebeuren. ABN 
AMRO heeft ongetwijfeld nog steeds prima arbeidsvoor-
waarden. En een kerstpakket heeft tenslotte de status van 
‘cadeau’ – het is geen mensenrecht.

Het is najaar 2017 als het bankpersoneel opnieuw elek-
tronische post krijgt. Nu lezen ze het volgende: ‘Jullie in-
zet in het afgelopen jaar was geweldig. Het management 
wil graag een mooi gebaar maken. Voor iedereen die wil, 
ligt er met kerst een Echo Dot klaar.’ Een Echo Dot is een 
hippe spraakgestuurde gadget van Amazon, een leuk 
ding om te hebben en met een behoorlijke winkelwaarde. 
Dus klikten allerlei medewerkers op de link ‘reserveer 
‘m hier’. Daarmee trapten ze in de val. Deze e-mail bleek 
een veiligheidscheck: hoe alert is ons personeel? Als je 
heel goed had gekeken, had je kunnen zien dat deze mail 
door ‘ABN ARMO’ was verzonden. In plaats van de be-
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geerde Echo Dot kregen mensen een waarschuwing op 
hun scherm: ‘Zou je voortaan beter willen opletten bij het 
openen van je elektronische post?’ 

Ik las dit bericht in kranten en op een aantal websites en 
heb aan ABN AMRO gevraagd of het inderdaad zo gegaan 
is – we leven immers in tijden van fake news. Ik kreeg een 
vrolijk bericht terug van Philippine van de afdeling com-
municatie. ‘Zeker,’ zegt ze, ‘zo is het gegaan. Het was mis-
schien niet zo subtiel om het met dat kerstpakket te com-
bineren, maar het was daardoor wel effectief. Persoonlijk 
heb ik er als ABN AMRO-medewerker hard om gelachen.’ 
Maar wie even googelt, vindt ook andersoortige reacties. 
Collega’s van Philippine voelen zich gepiepeld en sommi-
gen zelfs ‘op hun ziel getrapt’. Ik ben eigenlijk vooral ver-
baasd dat de bank ná de security-check niet alsnog een 
kerstcadeau klaarlegt voor iedereen, onder het motto: we 
maken er samen een mooi en alert nieuw jaar van. Een 
gemiste kans om na de boel op scherp te hebben gezet 
een royaal gebaar te maken. 

Aan de andere kant: als er in de maand december ergens 
over geklaagd wordt, op internet en aan de borrelta-
fel, dan is het wel over kerstpakketten. Ze zijn te klein, 
te standaard, te suf. Te ingewikkeld ook tegenwoordig, 
met tegoedbonnen, codes en spaarpunten. Een bedrijf 
reikte dit jaar zelfs kerstgeschenken uit in de vorm van 
een nieuwe bitcoin-achtige munteenheid. Toen ik in mijn 
Facebook-netwerk een onderzoekje deed of mensen ook 
positieve associaties hebben bij kerstpakketten, spron-
gen er twee dingen uit in de reacties. Allereerst is dat 
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persoonlijke aandacht: de woorden of de sfeer waarmee 
iets wordt aangeboden is vaak belangrijker dan het ca-
deau zelf. En verder maakt een gulle gift verschil, zoals 
een klein bedrijf dat na een succesvol jaar alle medewer-
kers 350 euro aan cadeaubonnen gaf, waardoor je de hele 
kerstvakantie moet nadenken waar je dat nu eens aan zal 
besteden. 

Er wordt in Nederland behoorlijk veel onderzoek gedaan 
naar zogeheten ‘geefgedrag’. Aan de Vrije Universiteit is 
er een apart centrum voor, dat regelmatig een rapport uit-
brengt onder de titel ‘Geven in Nederland’. In een recente 
editie staat dat Nederlanders jaarlijks 0,85 procent van 
het BBP ‘geven’, in totaal een bedrag van zo’n 5,7 miljard 
euro. Het betreft hier een optelsom van giften van huis-
houdens, nalatenschappen, donaties van fondsen en be-
drijven en geld dat via goededoelenloterijen beschikbaar 
is. De afgelopen twintig jaar vertoont het Nederlandse 
geefgedrag een licht dalende trend. Opmerkelijk is ook het 
statistische gegeven dat wanneer iemands inkomen met 
tien procent stijgt, het bedrag dat hij of zij geeft met drie 
procent toeneemt. Gemiddeld geven rijke mensen dus een 
lager percentage weg dan wie weinig te besteden heeft.

De filosoof Seneca, beroemd geworden als leermeester 
van keizer Nero, schreef één van de klassieke teksten 
over geven: Over de weldaden. De openingszin van zijn 
boek luidt vrij vertaald: ‘Tot de grootste tekortkomingen 
die een mens kan hebben, behoort niet weten hoe je ge-
schenken geeft óf hoe je ze ontvangt.’ Blijkbaar was dat 
onder senatoren van het oude Rome (Seneca’s context) 
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ook al een probleem. In onze cultuur is het probleem 
mogelijk nog groter. Betalen is in onze samenleving het 
grondwoord. We definiëren onszelf als een marktecono-
mie. Op de markt wordt best wel eens wat weggegeven, 
maar dat is dan een bijproduct, niet de hoofdzaak. Reke-
nen en taal zijn vakken op een basisschool, geven en ont-
vangen niet. Zelfs over de geef-feesten bij uitstek – denk 
aan Sinterklaas, Kerstmis of Suikerfeest – wordt nogal 
eens gemopperd dat ze ‘in de greep van de commercie’ 
terechtgekomen zijn. Niet gek dus dat we op dit punt te-
kortkomingen vertonen, dat we de kunst van het geven 
niet zo goed verstaan. ABN AMRO is geen bizar bedrijf 
maar een bank die de tijdgeest weerspiegelt: we kunnen 
beter rekenen dan schenken. Ergens vond ik de zin: ‘Le-
ren geven en ontvangen is een wezenlijk onderdeel van 
levenskunst. Wie er niet in slaagt die kunst onder de knie 
te krijgen, zal een onvervuld leven leiden.’

Lang voor Seneca verstond men de kunst van het geven 
een stuk beter. Ik denk aan de tijden en gebieden die de 
bakermat vormen van de menselijke beschaving: Meso-
potamië, Egypte, Babylon. De culturen waar het Bijbelse 
Israël een klein onderdeel van vormde. Men legde (en legt 
in dat deel van de wereld vaak nog) veel nadruk op het 
geven van geschenken en ook op het ontvangen ervan. 
Levenskunst en geefgedrag vallen dan bijna samen. Een 
staatsbezoek van de ene koning aan de andere kon zich 
eindeloos uitstrekken in de tijd. Middels allerlei rituelen 
en tradities probeerde ieder de indruk te vermijden dat 
hij minder was dan zijn collega, zowel in het geven als in 
het ontvangen. Iconisch is het Bijbelse verhaal over hoe 
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de koningin van Seba naar Jeruzalem komt om Salomo te 
zien. De koningin gaf koning Salomo 120 talenten goud, 
zeer veel reukwerk en ook kostbare stenen. Nooit meer is 
er zo veel reukwerk aangevoerd als de koningin van Seba 
toen aan Salomo heeft geschonken, lezen we. Omgekeerd 
gaf Salomo aan haar niet alleen wat hij zelf had bedacht 
(ongetwijfeld een gigantische hoeveelheid), maar daar-
naast ook nog eens alles wat zij wenste… De codes van 
de koningen en de allerrijksten beïnvloedden ook de an-
dere bevolkingsgroepen. Deze wereld wordt gedomineerd 
door gastvrijheid, bruidsschatten en offers. Het geven en 
ontvangen van geschenken gold als de belangrijkste mo-
rele en sociale code.

In het evangelie volgens Matteüs wordt de pasgeboren Je-
zus bezocht door drie magiërs uit Babylon. Ik stel me zo 
voor dat het onafhankelijke geesten waren, vermogend, 
levenswijs. En ook vrijgevig. Hun geschenken zijn spreek-
woordelijk geworden: goud, wierook en mirre. Waarom 
gaven ze dat? Was het een soort charity, in de trant van: 
ach, dat arme kind? In dat geval hadden ze beter een col-
lectie luiers kunnen meebrengen of beter nog: een een-
gezinswoning aanschaffen op de Betlehemse vastgoed-
markt. Hun geschenk is echter geen liefdadigheid. In de 
oorspronkelijke tekst staat dat zij bij Jezus knielen en hem 
aanbidden. Het lijkt me niet dat deze magiërs ter plekke 
christenen zijn geworden. Ze komen hier niet als gelovi-
gen maar als gelijken, als koningen onder elkaar. Ze zeg-
gen met hun geschenken: u, kind, staat op ons niveau. 
We hopen dat u en uw moeder dat herkennen in wat we u 
geven. Natuurlijk hebben ook zij gevoeld dat het iets be-
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lachelijks heeft om dat statement tegenover een baby te 
maken. Ze krijgen er – zeer ongebruikelijk – immers niets 
voor terug. Ze lijken er bewust op uit om met dat goud, 
die wierook en de mirre ook een stuk van zichzelf weg te 
geven, van hun status en identiteit. Zouden zij ooit van 
hun leven voor iemand anders hebben geknield? U bent 
meer dan wij, dat is wat ze zeggen.

Veel Nederlanders zullen zeggen: blij dat we die tijd ach-
ter de rug hebben. Je kunt de dingen beter overlaten aan 
de markt, aan de wetten van vraag en aanbod. Zo zul-
len wij over duizenden jaren nog herinnerd worden. Het 
brengt ons veel. Maar we betalen ook een prijs. Geven is 
aan de rand van onze maatschappij beland: iets waar we 
weinig verhaal bij hebben. Ik hoorde Jeroen Pauw op tele-
visie zeggen: ‘Vroeger gaf ik nooit iets. Ik onderzocht mijn 
motieven en vond dat ik niet oprecht genoeg kon geven. 
Waarom, als ik er alleen maar zelf een goed gevoel van 
krijg?’ Op een dag veranderde hij van gedachten: ‘Fuck 
die motieven. Ik doe het gewoon wel.’ Paus Franciscus 
zei het vrijwel gelijktijdig ook zo: ‘Ik nodig iedereen uit 
om te geven aan een bedelaar op straat. Je moet je niet af-
vragen: wat gaat hij of zij ermee doen? Allemaal excuses. 
Geef gewoon! Als iemand er een biertje van koopt, is het 
misschien het enige leuke moment van de dag.’ Fuck de 
motieven dus, al zal een paus zich net wat anders uitdruk-
ken. Iets geven is altijd goed. Er is maar één voorwaarde, 
zegt Franciscus. Als je iets geeft, kijk de ontvanger dan op 
datzelfde moment goed aan. Twee mensen die elkaar in 
de ogen kijken, laten elkaar daarmee in hun waarde. De 
ogen zetten zowel de schenker als de ontvanger vrij.
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De Kroatisch-Amerikaanse theoloog Miroslav Volf zegt 
dat er een direct verband is tussen een cultuur die niet 
zo sterk is in ‘geven’ en een samenleving die maar wei-
nig oog heeft voor God. Hij steekt meteen de hand in ei-
gen boezem: de kerk heeft er flink aan bijgedragen door 
verkeerde ideeën over God de wereld in te helpen. La-
ten we even meedenken in zijn spoor. Wat zijn die ‘ver-
keerde ideeën over God’? Volf noemt twee voorbeelden. 
Allereerst signaleert hij dat westerse mensen een beeld 
van God hebben als een hemelse dealmaker. Jij doet iets 
voor hem en hij voor jou. Dat godsbeeld bestaat ook in 
een seculiere vorm. Dan zeg je ‘markt’ op de plaats waar 
iemand anders ‘god’ zegt. Bij leven hoort het sluiten van 
goede deals. Volgens Donald Trump vallen ze zelfs sa-
men: levenskunst ís the art of making the deal. Opnieuw: 
Trump is in die zin geen absurd fenomeen, maar juist 
een getrouwe weerspiegeling van de cultuur waaruit hij 
voortkomt. Heel veel mensen zeggen tegen zichzelf op 
zielsniveau: ‘Ik moet ermee dealen.’ Woorden als ‘geven’ 
en ‘ontvangen’ spelen daarbij nauwelijks een rol. Als de 
deal lukt, groeit je ego. Als de deal niet lukt, word je boos. 
Dan krijg je Twitter- of andere tirades. Veel mensen zijn in 
spirituele zin zelfgenoegzaam óf boos. Tevreden over het 
leven (of God). Of boos op één van beiden.

Er is nog een godsbeeld dat niet klopt, aldus Volf. Dat is 
het omgekeerde van de dealmaker. De kerk heeft ook al 
te vaak het verhaal verteld van een god als super-Sinter-
klaas of mega-kerstman. Een god die gewoon eindeloos 
uitdeelt, onder het roepen van een kosmisch ‘ho ho ho’. 
Het kost hem niks. Het verplicht jou evenmin tot iets. Ook 
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hiervan is een seculiere variant: je kunt heel goed het le-
ven zelf als kerstman beschouwen. Veel Nederlanders re-
aliseren zich vaak genoeg dat ze heel veel krijgen in een 
gemiddeld jaar. De kerstman-god, de religieuze of de se-
culiere, strooit in deze hoek van de wereld nou eenmaal 
meer met leuke dingen dan elders. Vraag niet hoe het kan 
maar profiteer ervan. Zoiets.

Bestaat het echte verhaal over God? Volf meent van wel. 
God is een gulle gever, in de verste verte geen dealmaker. 
Hij verwacht geen tegenprestatie, alsof je God iets zou 
kunnen geven waar hij op zit te wachten. God verlangt 
ook niet naar onze dankbaarheid. Hij wil maar één ding. 
Ons. God verlangt naar een wereld vol creatieve, vrolijke 
en milde gevers. Dat iedereen steeds meer op hem gaat 
lijken. De kerstman heeft die ambitie nooit gehad. De 
chef van ABN AMRO ook niet. Er is een kloof tussen het 
aardse en het hemelse. Ieder geschenk van welke orde 
van grootte ook is een brug tussen die twee werelden. 

Geert Mak vertelde in een NRC-interview waarom hij is 
gestopt met geloven en waarom hij dat mist. Ik droom wel 
eens dat ik gelovig ben, zegt hij, en wordt dan emotioneel. 
De interviewer vraagt wat er gebeurt. ‘Het heeft te maken 
met dat benijdenswaardige godsgeloof, waar nu vaak zo 
honend over wordt gedaan, maar dat veel mensen, in elk 
geval mijn vader, tot een leven in dienst van iets groters 
heeft gedreven. Dat kan tot gevaarlijke toestanden leiden, 
kijk naar de jihadisten, maar ook tot heel veel goeds.’ 
Mak gebruikt grote woorden als solidariteit en dankbaar-
heid. Daar heb je geen kerk voor nodig, zegt hij terecht. 
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Waarom dan toch die heimwee? Geert Mak stelt zichzelf 
de vraag: waar hunker ik nou nog naar (hij typeert zich-
zelf als iemand die veel heeft gekregen)? Zijn antwoord: 
de motivatie om je leven in dienst van iets groters te stel-
len. Dit is anders dan bij Jeroen Pauw. Hier geen ‘fuck de 
motieven’. Meer een zelfonderzoek. Het is jaloersmakend 
als je kunt inpluggen op een groter verhaal. Een leven dat 
niet alleen maar ‘dealen’ is en evenmin puur ontvangen. 
Een leven om te geven. De Amerikaanse schrijfster Mari-
lynne Robinson zegt het zo: ‘Het diepste woord dat je over 
dit leven kunt spreken, is dat het ons gegeven is. Niemand 
heeft er voor betaald. De wereld, het universum, het is 
een kosmisch cadeau.’

De Bijbelse profeet Jesaja is de auteur van de grootste 
Bijbelse visioenen. Over woestijnen die gaan bloeien en 
bergen met tafels vol eten en drinken. Ergens definieert 
hij het ultieme cadeau: een baby. Want een kind is ons ge-
geven. Maakt het uit op welk kind hij doelt? Heb je über-
haupt iets aan deze categorie? In 2017 keek de hele wereld 
naar één schilderij. Het is vermoedelijk van Leonardo da 
Vinci (dat is niet eens zeker). De koper is waarschijnlijk 
een Saoedische prins (dat is ook niet zeker). Het werd 
geveild voor een bedrag van 450 miljoen dollar. Salvator 
Mundi heet het, redder van de wereld. Een Jezus-figuur 
kijkt je aan. Hij maakt een ietwat onthechte, bijna kwets-
bare indruk. Leonardo da Vinci heeft de wereld zijn idee 
geschonken, zijn welhaast onbetaalbare verbeelding. Het 
verhaal van het schilderij is fascinerend: het maakte om-
zwervingen, werd beschadigd, verkeerd geïnterpreteerd, 
als vrijwel waardeloos beschouwd. Straks hangt het in 
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het Louvre in Abu Dhabi, in volle glorie. Jesaja dacht 
bij dat kind aan iemand die omzwervingen zou maken, 
beschadigd, verkeerd begrepen, als vrijwel waardeloos 
beschouwd. Om dwars door alles heen ten slotte toch in 
volle glorie te stralen. De kunstenaar, het kunstwerk en 
de geportretteerde: hun verhalen vallen op een wonder-
lijke manier samen.

Er bestaat een YouTube-filmpje dat is gemaakt door So-
theby’s, het veilinghuis. Een (vermoedelijk amper zicht-
bare) camera hangt vlak onder het schilderij. Je kijkt dus 
naar mensen die kijken. Je weet niet wie ze zijn. Maar op 
hun gezichten lees je hoop, verdriet, aandacht, fascina-
tie. De gezichtsuitdrukking van een mens zou wel eens 
ons grootste cadeau kunnen zijn. Wie Jezus ziet, kijkt 
naar een mens. Maar ook naar de Salvator. Heeft Jezus 
werkelijk iets gebracht? Wie kijkt naar mij, ziet God: er 
is geen enkele ander citaat van Jezus dat mij zo triggert. 
De God van Jezus is simpelweg van iedereen. Dat is wat 
Leonardo da Vinci in die ogen heeft gevangen. Een half 
miljard wil zeggen: die blik is onbetaalbaar. Maar kijken 
is gratis. Je hoeft er niet voor naar Abu Dhabi. Een klik 
op YouTube is genoeg. Of elders. Ooit gedaan? Ooit echt 
gekeken? De kerk verdwijnt, maar Jezus is een blijvertje, 
kopte een Nederlandse krant recent. En Leonardo glim-
lacht in stilte. 

BWstandup.indd   143 24-05-18   08:35



16
7 

/ 
DA

N
K

bI
O

BWstandup.indd   167 24-05-18   08:35



16
8 

/ 
BI

O

Tim Vreugdenhil is dominee, ondernemer en stand-up 
theoloog. Als dominee is hij verbonden aan de Protes-
tantse Kerk Amsterdam, als ondernemer verantwoor-
delijk voor de ontwikkeling van start-up CityKerk, als 
stand-up theoloog actief met eigen programma’s in een 
monumentale Amsterdamse binnenstadskerk. Daarnaast 
treedt hij op in bedrijven en organisaties. 

Zie www.timvreugdenhil.nl en www.citykerk.amsterdam
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