Summer school in Mariënkroon
Theologen en economen met elkaar in gesprek
door Michel Bronzwaer
Als er één ding is dat de coronacrisis ons leert, is het wel dat grote thema’s als toewijding,
solidariteit, vertrouwen nu van grote betekenis zijn voor samenleving, politiek en economie.
Reden om theologen in gesprek te brengen met economen.
Zelfs thema’s als schuld, genade en liefde zijn plots actueel geworden in het publieke debat.
Het zijn allemaal noties die in de Bijbel en de geschriften van de Kerkvaders overvloedig zijn
overdacht en behandeld. Tijd dus om deze bronnen onder het stof vandaan te halen en serieus
te nemen.
Dat was de bedoeling tijdens een korte summer school op 21 en 22 augustus, een initiatief van
Stichting Thomas More en Focolare. Theologen en economen uit Nederland (o.a. Paul van
Geest, Erik Borgman en Lans Bovenberg) en Italië (Luigino Bruni en Paolo Santori), gingen
in conferentiecentrum Abdijhof in Mariënkroon met elkaar in dialoog.
Luigino Bruni gaf een economische analyse van de parabel van de barmhartige Samaritaan.
Hij gebruikte de speltheorie om aan te tonen hoe belangrijk het element ‘vertrouwen’ is in
economische relaties. De markt en bedrijven kunnen groeien omdat mensen hun vertrouwen
durven blijven schenken ook als er geen harde garanties zijn.
Theoloog Paul van Geest liet zien dat veel economen inmiddels erkennen dat de mens meer is
dan een puur rationeel en altijd calculerend wezen. Ook economen denken tegenwoordig na
over thema's als vertrouwen en motivatie. De theologie kan nuttig blijken, aldus prof. Van
Geest, om een taal te ontwikkelen die recht doet aan heel de complexiteit van de menselijke
persoon.
Herinnerd werd aan de woorden van Dietrich Bonhoeffer, kort voor zijn executie door de
nazi’s: “De dag zal komen dat we geroepen worden om het woord van God te spreken op een
manier dat de wereld verandert. Maar het zal in een nieuwe taal zijn, misschien wel een nietreligieuze taal, die toch bevrijdend en verlossend is zoals de taal van Jezus.”
Het werden twee bijzonder boeiende en inspirerende studiedagen, “de beste uit mijn
academische loopbaan”, zoals een van de wetenschappers zei. In een goede sfeer van
uitwisseling kwamen verrassende inzichten en leerzame gezichtspunten naar voren. Een
“interdisciplinair” gesprek waar de 30 deelnemers van genoten hebben.

