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EEN GOED GESPREK DUURZAAM BELEGGEN

aar kwam het idee voor
De Nieuwe Koers uit voort?
Karin van den Broeke: ‘Er bestond een informele werkgroep
rond Koert Jansen, nu onze
directeur, waar vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk
en andere ideële groeperingen
bij betrokken waren. Zij wilden het christelijke gedachtegoed
concreet verleggen naar terreinen zoals beleggingen. Het
mooie van dit plan vond ik de concrete vertaling van wat je
als opdracht voelt.’
Denis Hendrickx: ‘De groep zocht contact met de Konferentie
Nederlandse Religieuzen waar ik bestuurlijk penningmeester
van ben. In die tijd verscheen de pauselijke brief Laudato Si,
die een belangrijke bijdrage leverde aan de klimaatconferentie in Parijs. Daar werd in benadrukt dat je niet over het
klimaat kunt praten zonder het over mensenrechten, oorlog
en vrede te hebben. Wij hebben toen een oecumenische
conferentie belegd waar een startschot gegeven kon worden.
Want steeds meer religieuze instituten stellen nadrukkelijk de
vraag: wat doen wij met ons geld?’
Van den Broeke: ‘De Protestantse Kerk had haar eigen beleggingsbeleid al verduurzaamd en meegewerkt aan publicaties over dit thema. Wij zagen dit initiatief in het verlengde
hiervan.’
Hendrickx: ‘De roep om zichtbare stappen te zetten werd
sterker en zo ontstond het idee om formeel De Nieuwe
Beurskoers op te richten.’

De brede oecumenische
beweging De Nieuwe
Beurskoers werkt aan een
duurzame, rechtvaardige
toekomst zonder
armoede. Oprichters en
ambassadeurs Karin van
den Broeke en Denis
Hendrickx vinden dat de
hoogste tijd. ‘Het kan zo
niet langer.’

Duurzaam beleggen

Dus ook vanuit de motor van de verontwaardiging?
Hendrickx: ‘Zeker. Mensen zien in dat het zo niet langer kan
doorgaan, dat er veranderingen nodig zijn. Denk aan de ophef toen de VS de conclusies van de klimaattop niet wilden
erkennen. Ik proef een groeiende belangstelling voor mondiale vraagstukken. De wens wordt groter om daar lokaal - in
de eigen situatie - aan te werken.’
Van den Broeke: ‘Rond de klimaattop werkten kerken internationaal samen en zetten ze zich actief in voor een lobby
in Parijs. Ze wilden strengere afspraken. Maar ga je dan aan
anderen overlaten hoe daar gestalte aan gegeven wordt?’
Hendrickx: ‘We werden uitgedaagd. Zustercongregaties in
Amerika verzetten zich bijvoorbeeld fel tegen het plan van
Trump om nieuwe olieleidingen aan te leggen. Ze vroegen
zich af of we nog wel met deze vorm van brandstof moeten
doorgaan. Er kwam als het ware een internationale mobilisatie, waaraan wij ook wilden meedoen.’
Wat is uw functie nu binnen De Nieuwe Beurskoers?
Hendrickx: ‘Karin en ik proberen onze achterban te mobiliseren en voor naamsbekendheid te zorgen. Noem ons ambassadeurs.’
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Karin van den Broeke was van 2013
tot 2018 preses van de generale
synode van de Protestantse Kerk.
Momenteel is zij predikant in
Wissenkerke, Geersdijk, Kats en
Kortgene. Ze is lid van het dagelijks
bestuur van de Wereldraad van
Kerken en voorzitter van het
Nederlands Bijbelgenootschap.
Denis Hendrickx werkte o.a. voor
Pax Christi en was actief in de PPR.
Vanaf 1983 is hij betrokken bij de
Abdij van Berne in Heeswijk, sinds
2013 als abt.
DENIEUWEBEURSKOERS.NL.
HIER IS OOK EEN PRAKTISCHE
HANDLEIDING VOOR
KERKELIJKE INSTELLINGEN
AAN TE VRAGEN.
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‘JE KUNT NIET
OVER HET
KLIMAAT PRATEN
ZONDER HET OVER
MENSENRECHTEN
TE HEBBEN’

Komt het nog goed tussen ons en de aarde?
Van den Broeke: ‘Zeker, maar het vraagt wel iets van ons en
het mag wat kosten.’
Hendrickx: ‘Ja, als we investeren in creatieve oplossingen.
Niemand kan aan de kant blijven staan.’
Van den Broeke: ‘Het helpt als de diaconieën meedoen. Dat
kan al voor honderd euro per jaar. Ook particulieren zijn welkom. Iedereen die zich bij De Nieuwe Beurskoers aansluit,
werkt concreet mee aan een duurzame toekomst.’
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IN ’T KORT

Van den Broeke: ‘Er is voor gekozen
bezighouden met fossiele brandstoffen,
om eerst de aandacht te richten op
zoals Shell. We zien door allerlei acties
INVESTEREN ALS EEN
GOED RENTMEESTER
eerlijke landbouw- en voedselketens.
dat maatschappelijke druk werkt. Dat
Boekje over duurzaam beleggen door
Nu ik weer dominee in Zeeland ben,
moeten we sterk stimuleren.’
kerken, uitgave van de Protestantse
zit ik daar middenin en dat vind ik ontKerk. Bestellen in de webwinkel
zettend leuk. Eens per jaar organiseren
Hebben jullie als kleine speler wel iets
via protestantsekerk.nl/webwinkel.
wij samen met de landbouworganisatie
in de melk te brokkelen?
Prijs €14,90.
een boerderijkerkdienst. Boeren zijn
Hendrickx: ‘Dat is een strategie-
gesprekspartners in mijn dagelijks werk.
discussie. Hoe interesseer je een brede
Ik zie hoe ze openstaan voor transitie, maar die moet wel
club van aandeelhouders in de eigen achterban en daarbuimogelijk gemaakt worden. Ook afnemers hebben een groeiten? Het gaat er niet om ergens tegen te zijn maar om aanende belangstelling voor duurzaamheid, maar ze moeten wel
dacht vragen binnen het kader van de wereldwijde milieuprowinst maken. Dat gesprek kun je aangaan. Ik vind De Nieuwe blematiek. Je kunt niet meteen alles binnenhalen.’
Beurskoers een heel mooie naam. Talloos veel mensen volVan den Broeke: ‘We beginnen net, dus we hebben nog geen
gen dagelijks de beurskoersen, maar De Nieuwe Beurskoers
grote invloed. Maar we verwachten serieuze belangstelling
gaat om veel méér. Zo geloven wij dat ondernemingen een
vanuit ondernemingen. Een goede ontwikkeling is ook de
belangrijke rol kunnen spelen bij het realiseren van de duursamenwerking met de Engelse Church Investors Group, een
zame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.’
zusterorganisatie die bijna vijftig jaar ervaring heeft en veel
kapitaal vertegenwoordigt. Het is mooi dat we het als een
De Nieuwe Beurskoers heeft gekozen voor vier VN-
brede oecumenische beweging kunnen aanpakken, over de
doelstellingen: geen armoede, duurzame consumptie
kerk- en landsgrenzen heen.’
en productie, klimaatverandering en vrede, veiligheid en
Hendrickx: ‘Dit is een andere manier om ons evangelisch
rechtvaardigheid. Waarom deze vier?
fundament te belichten. Christenen mag je aanspreken op
Van den Broeke: ‘Deze raken aan wat ons door de Bijbel
hun wortels. Dat moet je er overigens niet van weerhouden
wordt aangereikt en wat je in het gewone leven tegenkomt.
om waar mogelijk op te trekken met niet direct christelijke
De eerste drie vormen de basis voor de vierde.’
personen en hun organisaties.’
Hendrickx: ‘Vroeger zouden we misschien de klimaatwet
Van den Broeke: ‘Ik hoorde over een boer die moest constaapart hebben behandeld - nu weten we dat deze vier topics
teren dat hij de eerste in een lange generatie van boeren is
niet te scheiden zijn.’
die het land slechter achterlaat dan hij het heeft ontvangen.
Schrijnend. In wezen zijn we daar samen verantwoordelijk
De Nieuwe Beurskoers zal aandelen - en daarmee
voor.’
spreek- en stemrecht - kopen in grote ondernemingen.
Zijn er al ingangen?
Kan het maatschappelijk engagement, zoals sommigen
Van den Broeke: ‘Er wordt contact gezocht met Ahold. Eerst
vrezen, Gods woord verdringen?
wordt intern een gesprek aangegaan. Ons bestuur bereidt
Hendrickx: ‘Gods Woord is niet vrijblijvend. Je moet de mendat goed voor en zal ook contact zoeken met medeaandeelsen het waarom laten zien en hun onrust niet ontkennen.
houders. Als kerk is dat niet je kerntaak, maar De Nieuwe
In de vreselijke situatie rond het misbruik schreef onze bisBeurskoers kan die functie juist wel vervullen.’
schop een bemoedigende brief aan de parochies: hoe verHendrickx: ‘De meeste mensen weten niet eens waar hun
werpelijk ook, laten we elkaar vasthouden want gezamenlijk
pensioengeld in wordt belegd. In katholieke kringen is een
doen we ook zoveel goeds.’
discussie gaande om terug te treden uit bedrijven die zich
Van den Broeke: ‘En thema’s als zonde kun je ook betrekken
op de gebrokenheid van de wereld.’

