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Franciscus van Assisi en de Donut-economie:  
een oproep tot een broederlijke manier van leven 

Stijn Demaré 

1. Delen als hefboom voor systeemverandering1 

Sociale grenzen aan de economische groei 
Economie vandaag staat nog steeds ten dienste van de groei van het Bruto Nationaal 
Product.2 Het probleem met deze focus is dat de groei van het BNP niets zegt over het 
welbevinden van de bevolking noch over de enorme ecologische kost om die groei in 
stand te houden. Het neoliberaal economisch model dat de vrije markt promoot zorgt 
ervoor dat er systematisch bespaard wordt op sociale voorzieningen en publieke diensten 
in combinatie met belastingverlagingen voor bedrijven en investeerders. Dit zorgt voor 
een groeiende sociale en inkomensongelijkheid. De economische groei van het BNP zorgt 
er dus niet voor dat het algemeen welzijn mee groeit, integendeel. Rijken worden rijker 
en armen worden armer.  Er is dus nood aan een andere graadmeter voor de economie. 
De Donut-economie van Kate Raworth (zie punt 2) pleit voor een globaal sociaal 
fundament dat gebaseerd is op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties om alle mensen te voorzien van de nodige basisbehoeften.   

Ecologische grenzen aan de economische groei 
De focus op de economische groei van het BNP heeft niet alleen gezorgd voor groeiende, 
sociale ongelijkheid. Het heeft tegelijk de draagkracht van onze aarde systematisch 
overschreden. Denken we maar aan de Earth Overshoot Day (ook wel Ecological Debt day 
genoemd) toont ons jaarlijks wanneer de draagkracht van de aarde overschreden wordt 
en dus alle aardse grondstoffen die de aarde kan produceren op een jaar tijd zijn 
opgebruikt. In die zin stapelen we jaarlijks onze ecologische schulden op. Deze 
ecologische schuld wordt dag na dag meer duidelijk op verschillende domeinen. De 
klimaatopwarming zorgt voor een instabieler klimaat met meer natuurrampen tot gevolg. 
De biodiversiteit is tussen 1970 en 2014 met 60% afgenomen. De ontbossing gaat aan een 
razend tempo voort... Bovendien zijn de armste landen tegelijk ook de meest kwetsbare 
gebieden voor de gevolgen van klimaatopwarming.  

De ecologische impact beperken: leren leven met genoeg 
Als we onze ecologische impact willen beperken, dan is de enige oplossing dat we moeten 
leren leven met minder. De wereldbevolking zal de komende jaren blijven toenemen en 
het is ook naïef om te geloven dat we via technologie onze voetafdruk gigantisch zullen 
kunnen verkleinen. We zullen dus een economie moeten bedenken die in plaats van zich 
blind te staren op een eindeloze groei juist het tegenovergestelde kan bewerkstelligen: 
namelijk een ontgroei. We moeten op zoek gaan naar een nieuw evenwicht waarbij 
iedereen genoeg heeft, maar tegelijk ook de draagkracht van de aarde wordt 

                                                        
1 Beknopte samenvatting van achtergrond dossier van Broederlijk Delen 2020-2022: dit document baseert 
zich grotendeels op het boek van Kate Raworth, Donut Economie dat meer specifiek en gedetailleerd in punt 
2 wordt besproken. 
2 Bruto Nationaal Product is de totale toegevoegde waarde (winst) van alle goederen en diensten die in een 
bepaalde periode (meestal een jaar) door een bepaald land worden geproduceerd.  
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gerespecteerd. We hebben een economie nodig die samenlevingen én mensen toelaat om 
te bloeien zonder de aarde te schaden. Het geluk van de mensen zal dus moeten 
losgekoppeld worden van de ‘koopkracht’ en het consumentisme, maar eerder focussen 
op het algemeen welzijn van iedereen waarbij we de natuurlijke rijkdommen op een 
eerlijke manier en naar ieders behoeftigheid kunnen (her)verdelen. De zeven stappen die 
Kate Raworth naar voren schuift als basis voor een nieuw economisch model dat zij de 
Donut-economie noemt worden hieronder in punt 2 uitgelegd.  

Voedsel: recht of handelswaar 
De intensieve, geïndustrialiseerde landbouw heeft ervoor gezorgd dat voedsel werd 
beschouwd als een speculatieve handelswaren waar in beleggingsportefeuilles veel geld 
met te verdienen valt. Bovendien heeft deze intensieve landbouw de akkers omgetoverd 
tot onvruchtbare woestijnen die enkel nog kunnen gebruikt worden doorheen 
overbemesting. De boeren worden in dit industriële landbouwmodel vastgezet langs 
verschillende kanten: qua inkoop van grondstoffen als verkoop van hun producten zijn ze 
afhankelijk van grote, machtige op winst gedreven bedrijven. Daarnaast gaan ze gebukt 
onder een torenhoge schuldenlast door investeringen in hun gespecialiseerde bedrijven 
die zich slechts op lange termijn laten terugverdienen. Boeren kunnen dus vaak niet 
anders dan meedraaien in dit systeem.  
Dat voedsel gezien wordt als handelswaar in plaats van een basisrecht heeft grote 
gevolgen voor de armsten die al te vaak de dupe zijn van grote prijsstijgingen. Toch is er 
globaal gezien niet echt een voedseltekort: het hongerprobleem wordt niet veroorzaakt 
door een tekort aan voedsel, maar door armoede en ongelijke toegang tot voedsel.  
Daarom pleit Broederlijk Delen voor een drievoudige oplossing: ten eerste het inzetten 
op agro-ecologie waarbij landbouw terug gaat samenwerken met de natuur in plaats van 
haar te gaan bestrijden en uitbuiten. Ten tweede moet worden ingezet op eerlijke 
verwerkings- en afzetkanalen waarbij voorrang wordt gegeven aan lokale en regionale 
markten. Ten derde moet er een wettelijk kader komen dat landbouw- en 
voedselpraktijken die positieve externe effecten op vlak van duurzaamheid en ecologie 
generen, aanmoedigt en beloont.  

Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen 
De groeiende vraag naar grondstoffen is het gevolg van het streven naar die carrousel 
waarbij het BNP ten alle tijden moet blijven groeien. Deze ongeziene grondstoffenrush 
eist een zware tol van de aarde: veel waardevolle ecosystemen worden hierdoor direct of 
indirect vernietigd. Naast de ecologische impact van deze grondstoffenrush is er ook nog 
de sociale impact, structureel verbonden met een rechtvaardigheidsvraagstuk. Wie wint 
en wie verliest bij de exploitatie van natuurlijke rijkdommen. Hoewel 
grondstoffenontginning naar voren wordt geschoven als dé oplossing voor armoede voor 
landen in het Zuiden heeft dit vaak net het omgekeerde effect. Dit staat bekend als de 
grondstoffenvloek: staten met grote grondstoffenreserves zijn minder economisch 
ontwikkeld, meer autoritair, meer gevoelig voor corruptie en conflict en minder stabiel 
dan grondstofarme landen. Bovendien is de lokale bevolking vaak direct getroffen bij 
nieuwe, grootschalige ontmijningsprojecten die ook het eco-systeem onder druk zetten. 
Broederlijk Delen pleit voor een internationaal afdwingbaar kader rond milieu- en 
mensenrechten die ervoor moeten zorgen dat grondstoffenontginning ecologisch en 
sociaal verantwoord kan gebeuren.  Een circulaire economie kan de grondstoffenrush 
echter tegengaan:  door recyclage en hergebruik van grondstoffen wordt niet enkel de 
afvalberg veel kleiner, maar gaan we ook op een veel duurzamere manier om met 
grondstoffen.  
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Broederlijk delen als hefboom voor systeemverandering 
Kate Raworth benadrukt met haar Donut-economiemodel dat we het economisch 
mensbeeld dat vandaag heersend is moeten bijstellen. De rationele homo economicus 
maakt er een strijd van om zijn eigenbelang met hand en tand te verdedigen, vaak ten 
koste van het algemeen belang. Dit model wordt ons voorgespiegeld als de geslaagde 
mens, the American Dream. Maar de menselijke natuur is veel rijker dan dit beeld van de 
homo economicus. Een mens is een sociaal wezen, dat empathisch denkt en verbonden is 
met de mensen om zich heen. In plaats van ieder voor zich moeten we echt opnieuw de 
switch maken naar een collectieve maatschappij waarin iedereen zich sociaal gedragen 
mag weten. “Ik ben omdat wij zijn”, dat is de samenvatting van Ubuntu, een humanistische 
filosofie uit zuidelijke Afrika. Het zorg dragen voor elkaar en voor ons gezamenlijk huis is 
een visie waar wél toekomst in schuilt en waar we hetgeen wat ons gegeven is aan 
natuurlijke rijkdommen ook proberen door te geven aan komende generaties. Meteen 
wordt hier geraakt aan het kernDNA van Broederlijk Delen zelf. Duurzaam leven is vanuit 
soberheid proberen te delen wat je hebt met anderen, zodat er een overvloed is voor 
iedereen. Delen verbindt de individuele versobering met het versterken van het 
gemeenschapsleven en creëren zo een nieuw, inclusief collectief waarin iedereen een 
plaats heeft.   

2. Donut economie: een korte introductie 

Basismodel 
Hieronder vind je het basismodel van de donut-economie. De schematische voorstelling 
hieronder schetst meteen op een heel heldere manier het economisch model dat Kate 
Raworth in haar boek Donut Economie 3  voorstelt. We leggen heel kort enkele 
basisprincipes uit.  

De veilige en rechtvaardige ruimte voor de mensheid 
Het donut-model heeft eigenlijk twee grenzen, een binnengrens die we het “sociaal 
fundament” noemen en een buitengrens die we het “ecologisch plafond” noemen. Binnen 
die twee grenzen wordt de ruimte gedefinieerd waarin mensen op aarde kunnen leven op 
een veilige en rechtvaardige manier.  

Sociaal fundament 
Het sociaal fundament vormt de binnengrens van de donut en wijst op het tekort. Het 
sociale fundament is afgeleid van de sociale “Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties”. Deze doelstellingen werden in 2015 door de Verenigde Naties 
vooropgesteld qua duurzame ontwikkeling met als streefdatum 2030. Het sociale 
fundament wil voor alle mensen een sociale en rechtvaardige basis geven waarop verder 
kan gebouwd worden: huisvesting, voeding, water, opvoeding...  

Ecologisch plafond 
Het ecologisch plafond gaat over de draagkracht van de aarde. Deze planetaire grenzen 
zijn vastgesteld door een groep wetenschappers onder leiding van Johan Rockström. 
Klimaatverandering is slechts één van de negen planetaire grenzen: andere zijn de 
verzuring van de oceaan, chemische vervuiling, verlies van biodiversiteit...  

                                                        
3 Kate Raworth, Donut Economie: In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw (vertaling Rob 
Hartmans, Nieuw Amsterdam, 2017). Schema van de donut-economie is terug te vinden pagina 47. 
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Regeneratieve en distributieve economie 
Kate Raworth pleit voor een nieuwe economie die veel meer inzet op het herbruiken van 
basismaterialen door te recycleren, herstellen... maar ook structureel de rijkdom 
herverdeelt zodat de sociale ongelijkheid afneemt in plaats van toeneemt.  
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7 manieren om tot een nieuwe Donut-economie te komen4 

Introductie5 
De economie is alomtegenwoordig vandaag en beheerst ons dagelijks leven, maar de 
fundamenten waarop de economie gebouwd is, lijken volgens Raworth hopeloos 
verouderd. Deze zijn immers niet meer in staat de hedendaagse vraagstukken van deze 
tijd op te lossen: klimaatverandering, extreme ongelijkheid waar rijken rijker worden en 
armen armer, een financiële crisis, verlies aan biodiversiteit... Vandaag hebben we een 
economie nodig die aandacht heeft voor de ecologische crisis, maar ook maatschappelijke 
vragen niet uit de weg gaat zoals armoedebestrijding en gendergelijkheid...  

1. Donut-economie, het sociaal fundament en het ecologisch plafond6 
De huidige economie heeft vandaag een eenzijdige focus op de groei van het Bruto 
Nationaal Product7. Deze focus heeft in veel samenlevingen geleid tot grotere ongelijkheid 
en duwt ons in de richting van een ecologische ramp. Daarom pleit Raworth voor een 
nieuw model, namelijk de Donut-economie die rekening houdt met de behoeften van 
iedere mens met respect voor de draagkracht van onze planeet. Het Donut-model duidt 
dus een veilige en rechtvaardige ruimte aan voor de mensheid, afgebakend door 2 
grenzen: een sociale ondergrens (geen armoede meer in de wereld) en  bovengrens, 
namelijk een ecologisch plafond (respect voor de draagkracht van de aarde). Toch blijft 
het volgens Raworth ook vandaag nog steeds een grote uitdaging om deze twee grenzen 
te respecteren. Anno 2020 wordt er nog steeds niet voldaan aan de basisbehoeften van 
miljarden mensen wat betreft voedsel, huisvesting en energie, tot gezondheidszorg en 
onderwijs. Tegelijk is onze ecologische voetafdruk veel te groot met catastrofale gevolgen 
als klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. Volgens Raworth dringt de tijd: hoe 
we de komende decennia omgaan met de aarde zal de toekomst van de komende 
generaties grondig beïnvloeden.  

2. Van een autonome economie naar een ingebedde economie8 
Kort na de tweede wereldoorlog werd het ideaal van de vrije markt economie 
vooropgesteld: namelijk het neo-liberalisme. In de jaren ‘80 verscheen het verhaal van 
‘laissez-faire’ internationaal steeds meer op de voorgrond. De sloganeske waarheid is als 
volgt: de vrije markt is de meest efficiënte en winstgevende economisch model en dus 
moet de markt zo onafhankelijk mogelijk zijn. Overheidsingrijpen is dus koste wat kost te 
vermijden. Dit vrijemarktdenken mag ook niet belemmerd worden door geografische 
grenzen: zo ontstaat het belang van een internationale, geglobaliseerde handel. Wat niet 
in dienst staat van dit vrijemarkt-denken is ballast: gemeenschappelijke bezittingen 
bijvoorbeeld moeten geprivatiseerd worden. Daardoor dreigt het maatschappelijke 
belang gereduceerd te worden tot een louter economische realiteit. De huishoudens 
worden verengd tot hun koopkracht. Raworth pleit voor een ingebedde economie die het 
maatschappelijk welzijn wél integreert en er rekening mee houdt. 

                                                        
4 Er zijn negen korte filmpjes (telkens van een kleine 2 minuten) te bekijken op YouTube. De filmpjes zijn 
in het Engels, maar er is Nederlandstalige ondertitels beschikbaar (klik op ‘Instellingen’ en selecteer bij 
ondertitels ‘Nederlands’). De Nederlandse tekst van de ondertitels is hieronder ook samengevat. Deze negen 
stappen geven ook heel krachtig de basisfilosofie weer van het boek. 
5 YouTube-film introductie: https://youtu.be/vs9NKdGrmdA 
6 YouTube-film stap 1: https://youtu.be/Mkg2XMTWV4g 
7 Bruto Nationaal Product is de totale toegevoegde waarde van alle goederen en diensten die in een 
bepaalde periode (meestal een jaar) door een land worden geproduceerd. 
8 YouTube-film stap 2: https://youtu.be/V2vN_fu-wns 

https://youtu.be/vs9NKdGrmdA
https://youtu.be/Mkg2XMTWV4g
https://youtu.be/V2vN_fu-wns
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3. Homo economicus9  
Het neo-liberale vrijmarkt-denken houdt ons een eigenzinnig mensbeeld voor: een homo 
economicus die zich enkel bekommerd om zijn eigenbelang en daarom de strijd aangaat 
met zijn medemens, maar ook de natuur uitperst omwille van winstbejag. Dit mensbeeld 
is als model van succes naar voren geschoven en mensen gaan er zich ook steeds meer 
aan spiegelen. Het resultaat is steeds meer individualistische samenleving waar iedereen 
enkel nog gericht is op het eigenbelang. Intussen zie we hoe dit louter economisch 
mensbeeld de samenleving en het leven op aarde schade toebrengt. Volgens Raworth 
moeten terugkeren naar de ware aard van de mens: een empathisch, solidair en sociaal 
mensbeeld dat niet alleen de medemens, maar ook de natuur respecteert.  

4. Van mechanisch evenwicht naar dynamische complexiteit10 
In de 19e eeuw wou men de economie enten op de exact wetenschappelijke methode van 
de natuurkunde. Maar de economie is geen exacte wetenschap maar een humane 
wetenschap: de economische realiteit vloeit immers voort uit menselijke activiteit en die 
is veel complexer dan eenvoudige economische wetmatigheden. De financiële crisis van 
2008 is daar een bewijs van. Kate Raworth gebruikt het beeld van de ingenieur versus de 
tuinman:  economen zouden zichzelf beter niet spiegelen aan ingenieurs maar aan een 
tuinman. De economie is geen mechanische constructie maar een ingebed, menselijke, 
kwetsbare realiteit. Economen zetten, aldus Raworth best hun bouwhelm af en trekken 
beter een paar tuinhandschoenen aan.  

5. Distributieve economie11 
Het huidige vrijemarkt denken wil ons volgens Raworth doen geloven dat wanneer rijken 
rijker worden, dit ook betekent dat er iets van hun rijkdom doorsijpelt naar de armen. 
Uiteindelijk zou iedereen hier beter van worden. De realiteit vertelt echter ons een ander 
verhaal: de toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk wereldwijd staat volgens 
Raworth op het hoogste punt in dertig jaar. In plaats dat het iedereen beter maakt, brengt 
het huidig economisch model ons alleen maar schade. De armen worden armer en de 
planeet geraakt uitgeput. Raworth pleit voor een economie die streeft naar een eerlijke 
herverdeling van inkomen en rijkdom. Dit is volgens haar de enige manier om binnen de 
sociale en ecologische grenzen te leven die het donutmodel ons aangeeft.  

6. Regeneratieve economie12 
Onze wegwerpeconomie kent een lineaire logica: geproduceerde goederen worden 
gebruikt en na gebruik zijn deze waardeloos en worden ze bijgevolg weggegooid. Dit zorgt 
voor gigantische afvalbergen. Tegelijk geraken de natuurlijke bronnen van de aarde 
stilaan uitgeput. De verslindende keten, nemen – maken – gebruiken – afdanken, is een  
eenrichtingsverkeer dat haaks staat op de organische cycli van onze levende wereld: het 
verslindt de bronnen die nodig zijn om het menselijke leven in de toekomst in stand te 
houden. Vandaag hebben we volgens Raworth een nieuwe economie nodig die denkt in 
termen van recycleren in plaats van weggooien, hernieuwbare energie in plaats van 
fossiele brandstoffen, herstellen van kapotte producten in plaats van hen af te danken. 
Materialen die constant opnieuw gebruikt worden zorgen voor tweemaal winst: de 
afvalberg verkleint en de natuurlijke bronnen worden beter beschermd tegen uitputting.  

                                                        
9 YouTube-film stap 3: https://youtu.be/SOKHWOMVMyo  
10 YouTube-film stap 4: https://youtu.be/mNUMkPltnnE  
11YouTube-film stap 5: https://youtu.be/FqnFa0POTpM  
12 YouTube-film stap 6: https://youtu.be/XcgcMpgbNHA 

https://youtu.be/SOKHWOMVMyo
https://youtu.be/mNUMkPltnnE
https://youtu.be/FqnFa0POTpM
https://youtu.be/XcgcMpgbNHA
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7. Laat de mythe van een oneindige, economische groei los13 
Stilstaan is achteruitgaan, zo klinkt het economische gezegde. Economische groei is 
vandaag nog steeds het alles overstijgende doel. Een rotsvaste overtuiging dat een 
economie oneindig kan groeien berust volgens Raworth echter op een mythe. Onze 
planeet zelf heeft immers geen oneindige voorraad aan grondstoffen. Bovendien is elk 
organisch groeiproces cyclisch en niet linear. We moeten volgens Raworth het waanidee 
loslaten dat economieën altijd en opnieuw moeten groeien. Economieën moeten 
gestimuleerd worden om te floreren, ongeacht of ze nu groeien of niet. De waarden 
waarop de economie is gebaseerd moeten ook herijkt worden, zelfs als dat nadelig zou 
zijn voor de groeicijfers: Raworth pleit immers voor  het herverdelen van rijkdom en het 
regenereren en recycleren van grondstoffen. Economieën moeten zich anders oriënteren: 
ze moeten aanvaarden dat ze moeten meewerken met de cycli van de aarde.  

Een nieuwe economie als ‘huishouden van de planeet’14 
Economie komt van het Grieks oikos – nomos en verwijst naar het ‘huis-houden’. Raworth 
stelt dat we vandaag de economie radicaal moeten te herdenken, vanuit haar wortels dus: 
economie als een soort huishouden van de planeet. We hebben volgens Raworth goede 
huismoeders en –vaders nodig die de rekeningen van ons planetair huishouden goed 
beheren: met oog voor de behoeftes van iedereen, maar tegelijk met oog voor de grenzen 
van de draagkracht van de aarde.  

3. Economy of Francesco 
Paus Franciscus deed een internationale oproep aan jongeren om in Assisi samen te 
komen om er na te denken over huidige economische vraagstukken. Door de 
coronapandemie werd deze jongerenbijeenkomst, getiteld Economy of Francesco15 eind 
maart 2020 verplaatst naar 19 tot 21 november 2020 en online vanuit Assisi uitgezonden. 
Vanuit de twee franciscaans geïnspireerde encyclieken Laudato Si’ en Fratelli Tutti 
worden jongeren uitgedaagd te reflecteren over een meer broederlijke economie. Eén van 
de opvallende, uitgenodigde keynote speakers op die bijeenkomst was de Britse econome 
Kate Raworth, die een economisch model heeft bedacht dat heel sterk aansluit bij die 
broederlijke boodschap van paus Franciscus. Het model, zoals hierboven reeds 
uitgewerkt, gelijkt op een donut, de ronde Amerikaanse koek met een gat in het midden. 
Vanuit dit model heb je drie parameters: een binnengrens, een buitengrens en een 
midden. De binnengrens is het sociaal fundament: wie buiten die grens valt, leeft in 
armoede en ‘tekort’. De buitengrens is het ecologisch plafond: als men daar buiten gaat, 
leeft men in het ‘teveel’ en dan respecteert men niet langer de draagkracht van de planeet. 
Het midden vormt dan eigenlijk de goede en veilige plaats waar we broederlijk samen 
moeten leren leven. Deze drie parameters laten duidelijk paus Franciscus’ boodschap 
klinken waarbij niet enkel geluisterd wordt naar de schreeuw van de arme en de 
schreeuw van de aarde (zie Laudato Si § 49), maar ook waar we binnen die grenzen op 
een broederlijke en rechtvaardige manier opnieuw leren samenleven. 

                                                        
13 YouTube-film stap 7: https://youtu.be/5zkqGEaztRM  
14 YouTube-film conclusie: https://youtu.be/gxcez9kE19w  
15 www.francescoeconomy.org 

https://youtu.be/5zkqGEaztRM
https://youtu.be/gxcez9kE19w
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Franciscus van Assisi en de Donut-economie 
We willen het nieuwe economisch model bekijken door franciscaanse ogen en zien waar 
er aanknopingspunten zijn met de spiritualiteit van de heilige uit Assisi. Het model toont 
ons drie verschillende raakvlakken:  

1. Angst voor het tekort liet tot het zich verheffen en het toe-eigenen 
2. Het leren omgaan met begrensdheid en kwetsbaarheid 
3. Een universeel broederlijk samenleven met elkaar en met de schepping  

 

 
 

De angst voor het tekort doet ons dus vluchten in het teveel.  
Waarom is het zo moeilijk om zich aan de grenzen te houden die Raworth aangeeft met 
de veilige en rechtvaardige plaats om als mensen te leven? Dat heeft eerst en vooral te 
maken met de dynamiek tekort – teveel. We hebben als mens een fundamenteel probleem 
om te leren omgaan met het tekort: uit angst om zelf tekort te hebben gaan we dit 
compenseren op twee manieren.  
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Ten eerste gaan we elkaar beconcurreren: het wordt een strijd van ieder voor zich waarin 
sommige mensen die geluk hebben genoeg (en zelfs teveel) hebben terwijl anderen die 
minder geluk hebben in de armoede worden geduwd. We willen meer zijn dan de ander 
op alle mogelijke domeinen: het is een manier om ons niet te moeten confronteren met 
de onzekerheid van het tekort en zoveel mogelijk in onze comfortzone te blijven. Het 
ideaal van het moeten opklimmen op de sociale ladder wordt ons als een geslaagd leven 
voorgeschoteld. Het zit ons ingebakken om ons te willen verheffen boven de ander, zo 
weet ook Franciscus van Assisi.16 Hij typeert het als één van dé obstakels om op een 
solidaire, broederlijke manier te gaan leven.  

Ten tweede gaan we ons allerlei zaken toe-eigenen omdat we geloven dat bezit ons ook 
zekerheid biedt om niet tekort te hebben. We willen dus niet alleen meer zijn dan de 
ander, we willen ook meer hebben. Deze toe-eigening is ook exclusief omdat het in se 
betekent: dit is van mij, dus niet van jou. Daarmee wordt de ander dus als een potentiële 
dief gezien waartegen we ons moeten wapenen. Het is een tweede obstakel in de 
ontmoeting met de anderen.  
Bovenstaande strategieën zijn problematisch omdat ze constant worden versterkt door 
het economisch model dat ons wordt voorgeschoteld. De structurele armoede waarin 
mensen geduwd worden door een bikkelharde economische realiteit van moordende 
concurrentie waarbij elke vorm van solidariteit wordt misprezen. De consumptiedrang 
die ervoor zorgt dat we structureel de draagkracht van de aarde meermaals 
overschrijden.  
Het leren ‘genoeg hebben’ is eigenlijk leren omgaan met het tekort. Het toegeven dat we 
nooit 100 % zeker zullen zijn dat we nooit tekort zullen hebben, maar tegelijk de hoop 
hebben dat wanneer we tekort zullen hebben we zullen kunnen vertrouwen op de 
mensen rondom ons en op de ‘goddelijke voorzienigheid’. Maar dat toegeven maakt ons 
kwetsbaar.  
Franciscus plaatst tegenover het zich verheffen de nederigheid: niet voor niets noemt hij 
zichzelf een mindere broeder. Tegenover het beeld van een geslaagde leider hoog op de 
sociale ladder, plaatst Franciscus het beeld van een voetenwasser. Geen enkele status of 
positie zorgt ervoor dat je meer waard bent dan iemand anders. Franciscus schrijft in een 
van zijn Wijsheidsspreuken: “Wie over anderen is aangesteld, mag zich op deze functie 
evenveel beroemen als wanneer hij de taak kreeg om de voeten van de broeders te 
wassen17”. Het is een spirituele oefening om toe te geven dat we niet meer moeten hebben 
of zijn dan ander om een geslaagd leven te hebben, ondanks al ons streven naar macht en 
bezit. 

Het leren omgaan met begrensdheid en kwetsbaarheid 
Het minderen, zowel qua status als qua bezit confronteert ons ten diepste met onze 
kwetsbaarheid. In zijn Zonnelied heeft Franciscus van Assisi het zelfs over Zuster Dood 
als een soort spiegel waarin we op een radicale manier worden geconfronteerd met onze 
eindigheid. Zuster Dood houdt geen rekening met status of bezit: alle mensen zijn hierin 
gelijk.  
Franciscus van Assisi houdt echter een warm pleidooi om aan de slag te gaan met onze 
kwetsbaarheid: de confrontatie met onze kwetsbaarheid is dus geen louter negatieve 
boodschap, integendeel. In zijn geschriften is een alternatieve, gulden regel terug te 
vinden: “Gelukkig de mens, die zijn naaste in diens broosheid draagt, zoals hij door hem 

                                                        
16 André Jansen, Franciscus van Assisi: Mysticus van Nabijheid (Antwerpen: Halewijn, 213),  p. 55. 
17 Franciscus van Assisi, Geschriften (Haarlem: Gottmer, 2004,) p. 114. 
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gedragen wil worden als hij in een soortgelijke situatie verkeert.”18 In plaats van weg te 
kijken van wat ons pijn en verdriet doet en ons te verschuilen achter macht, eer en bezit, 
legt Franciscus van Assisi hier de vinger op de wonde: het is pas door je te confronteren 
met je eigen beperktheden en kwetsbaarheid dat je terug in staat bent je terug in relatie 
te stellen tot de ander.  De remedie is dus niet ons te verheffen boven de ander innemen 
in de hoop die confrontatie met onze eindigheid uit de weg te gaan. De enige remedie is 
het is afdalen in jezelf om oog in oog te komen staan met die kwetsbaarheid.  
Aanvaarden van onze kwetsbaarheid creëert dus de openheid om tot relatie met anderen 
te komen. Het maakt zelfs meteen ook ruimte voor een fundamentele wederkerigheid met 
die kwetsbare anderen. Wanneer ik in een authentieke relatie treedt met iemand, vindt 
er een open ontmoeting plaats tussen twee kwetsbare mensen. Wie zijn eigen broosheid 
erkent, staat ook open om de broosheid van de andere te erkennen en te dragen. Tegelijk 
aanvaardt hij of zij in de eigen, aanvaarde kwetsbaarheid door de ander gedragen te 
worden. Elkaar dragen in kwetsbaarheid is een basiskenmerk van elke authentieke 
relatie. Het maakt plaats voor een broederlijke manier van samenleven met de ander. 

Inclusief, broederlijk samenleven 
De mens is van nature een wij/zij denker. Hoewel deze binaire manier van denken soms 
noodzakelijk kan zijn in een groeiproces, worden wij uiteindelijk toch altijd uitnodigt om 
die dualiteit te overstijgen. Het binaire denken werkt immers vaak exclusief en sluit ons 
niet alleen af maar ook uit: wij tegenover anderen, de goeden tegenover de slechten, leven 
versus dood, onze waarheid versus fake truth, de mens tegenover de natuur... We worden 
uitgedaagd om inclusiever te gaan leven en ruimte te maken voor paradoxen, ambiguïteit 
en nuances waarin de Ander wel een plaats kan krijgen. 
Franciscus van Assisi leefde vanuit een universele broederlijkheid die allesbehalve 
exclusief was. Het bekende verhaal van de drie rovers in Montecasale is daar een mooi 
voorbeeld van.19 Nadat broeder Angelo als portier drie beduchte rovers de mantel had 
uitgeveegd en hen had weggejaagd, berispt Franciscus van Assisi broeder Angelo en 
stuurt hem de rovers achterna het bos in om hen om vergeving te vragen. Zelfs de rovers 
moeten volgens Franciscus van Assisi als broeders behandeld worden. Ook in de regel uit 
1221 maant hij zijn broeders aan: “Overal [...] moeten zij ervoor uitkijken zich een plaats 
toe te eigenen of iemand die te ontzeggen. En wie er ook naar hen toekomt, vriend of 
tegenstander, dief of bandiet, iedereen moet vriendelijk ontvangen worden.”20  
In zijn nieuwste encycliek Fratelli Tutti roept paus Franciscus, geïnspireerd door zijn 
naamgenoot Franciscus van Assisi op tot dialoog, broederlijkheid en verzoening. Onze 
verdeelde wereld heeft een grote nood aan mensen die bruggen bouwen in plaats van die 
op te blazen. Het is een oproep tot een inclusieve maatschappij waar iedereen welkom is 
en niemand meer wordt uitgesloten. “Woorden als vrijheid, democratie of broederschap 
blijken zinloos, want we kunnen enkel het feest van de universele broederschap vieren 
als ons economisch en sociaal systeem geen enkel slachtoffer meer maakt en geen enkele 
mens meer terzijde schuift."21  
Opvallend is echter dat Franciscus deze broederschap niet alleen tussen mensen zag, 
maar ook uitbreidde naar alle schepselen en zelfs kosmische elementen, zoals we ook 
lezen in het Zonnelied. Er spreekt, net als bij onze relatie tot de medemens, een opgave 
                                                        
18 Franciscus van Assisi, De geschriften, p. 119. 
19 L. Pennings, G. Freeman (ed.), De Fioretti: verhalen over Sint-Franciscus (Bloemendaal: Gottmer, 1999), 
p. 104-112, § XXVI.  
20 Franciscus van Assisi, De geschriften, p. 50. 
21 Paus Franciscus, Fratelli Tutti. Online: http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/ 
documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html § 110 (toegang 1/11/2020). 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/%20documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/%20documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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tot inclusiviteit uit. Dit illustreert ook het verhaal van de wolf van Gubbio. De 
‘bloeddorstige wolf’ die de hele streek rond Gubbio terroriseerde wordt voor Franciscus 
‘broeder wolf’ genoemd: hierdoor is hij in staat om de gemeenschap en de wolf met elkaar 
te verzoenen: de wolf krijgt van de mensen eten en zal voortaan hen niet meer lastig 
vallen.22  
In de encycliek van paus Franciscus, Laudato Si’ klinkt vanuit deze broederlijkheid een 
hoopvolle, inclusieve droom: “Alles is met elkaar verbonden en wij, mensen zijn samen 
als broeders en zusters op pelgrimstocht, met elkaar vervlochten door Gods liefde voor 
elk van zijn schepselen en in tedere genegenheid ook verenigd met broeder zon, zuster 
maan, zuster rivier en moeder aarde.” 23  Franciscus’ ontwapenende, broederlijke 
boodschap nodigt ons dus uit om de natuur niet langer als een tegenover te denken: wij 
zijn immers deel van de natuur. Dit broederschap is een opdracht om opnieuw te leren 
samenleven met elkaar én met de natuur: om ons te hoeden iets of iemand een plaats te 
ontzeggen. Een concreet en interessant voorbeeld hierbij is de discussie omtrent onze 
voetafdruk: hoeveel aardes ‘eigenen we ons toe’ en zijn er dus nodig om onze levensstijl 
in stand te houden en hoe kunnen wij leren leven met minder zonder dat het aanvoelt als 
een tekort?24   

Conclusie 
Een basiswaarde bij Franciscus is het delen en het doorgeven dat tegenover de toe-
eigening staat en de strijd van allen tegen allen. Het leren omgaan met het tekort leert ons 
eigenlijk ook waarderen wat we gekregen hebben: danken is een manier om de gever te 
erkennen en dus onze waardering terug te geven. Bovendien realiseren we ons in het 
danken ook dat wat we gekregen hebben ons niet toekomt, maar dat we het goede moeten 
doorgeven: aan zij die minder hebben of aan zij die na ons komen.  
Franciscus van Assisi met zijn radicale levensstijl toont ons een spiritueel model die ons 
verder kan inspireren op de weg van ‘broederlijk delen’: een visioen waar we allen, 
niemand uitgezonderd, kunnen samenleven: waar armoede de wereld is uitgeholpen en 
we de draagkracht van Zuster Moeder Aarde respecteren.  

                                                        
22 L. Pennings et al. (ed.), De Fioretti, p. 92-95,  § XXI.   
23  Paus Franciscus, Paus Franciscus, Geprezen zijt Gij! Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis.  
(Wereldkerkdocumenten 35, Brussel: Licap, 2015), p. 62, § 92. 
24 W. M. Speelman, “In de voetsporen van Hem, die nagenoeg geen voetafdruk had. Een franciscaanse 
respons op de ecologische voetafdruk,” in: K. Pansters (ed.), Duurzame duurzaamheid. Ecologische 
bekering en betrokkenheid (Utrecht: Eburon, 2020), p. 106-107 


