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Franciscus: heiligheid en duurzaamheid 

Franciscaanse duurzaamheid? 

 

 
“Wees geprezen, mijn Heer,  

door onze zuster moeder aarde 

die ons voedt en leidt, 

en allerlei vruchten voortbrengt,  

bonte bloemen en planten”. 

 

Franciscus, Zonnelied 9 

 

     
       



Duurzaamheid middels deugden  

Strategieën: 
 

1. Menselijke deugden zijn voorbeeld:  

 liefde, vriendschap, respect etc. 

 

2. Er is een voordeel voor de beoefenaar:  

 geluk, genieten, goed geweten etc.  

 

3. Men kan een goede mens worden:  

 zorg dragen, eenvoudig leven, dankbaar zijn etc.  

 

4. Er zijn rolmodellen:  

 Franciscus, Thoreau, Al Gore, etc. 

 

 



Drie (doodlopende?) wegen 

Duurzaamheid: 

 
1. ‘Sustainability’: 

 

verantwoord 

technologisch  

juridisch 

 

 

 

 

     
       



Drie (doodlopende?) wegen 

Duurzaamheid: 

 
2. Theologie: schepping, rentmeesterschap, kosmos 

 

 

 

 

     
       



Drie (doodlopende?) wegen 

Duurzaamheid: 

 
3. Filosofie: deugdethiek 

 

seculier: ‘objectief’ 

pluralisme: diversiteit 

particulier: context 

 

 

 

     
       



Goede weg? 

Duurzaamheid: 

 

     - leefomgeving (environment)  

     - deugden (virtue) 

     - verhalen (narrative)  

 

     -> groeien, volwassen worden, bloeien 

 

 

     
       



Duurzaam deugdzaam 

Deugden als ‘duurzame’ houding van de mens: 

        ethiek             deugden          spiritualiteit 

 

 

 

 

     
       



Duurzaam deugdzaam 

Essentiële deugden (?): 

 

eenvoud   respect 

 

moed   liefde 

 

vasthoudendheid  dankbaarheid 

 

gevoeligheid  verstandigheid 

 

verantwoordelijkheid kwetsbaarheid 

 

etc. etc.                 groen brein 

 

 



Duurzaam deugdzaam 

Essentiële deugden (?): 

 

 

gehoorzaamheid 

 

zwijgzaamheid 

 

nederigheid 

 

 

     
       



De deugd van de armoede 

Armoede:  
 

Regel 6,4: 

“Daarin bestaat juist de verhevenheid van de allerhoogste armoede. 

Zij heeft jullie, mijn zeer beminde broeders, tot erfgenamen en koningen 

van het rijk der hemelen aangesteld, jullie arm gemaakt aan dingen 

en met deugden gekroond. (vgl. Jak 2,5) 

 

Wijsheidsspreuk 18,2: 

“Gelukkig de dienaar die al het goede aan de Heer God teruggeeft. Wie iets 

voor zichzelf achterhoudt, verbergt in zich het geld van de Heer zijn God en 

wat hij dacht te hebben, zal hem worden afgenomen. (vgl. Mt 25,18.29) 

 

 

  



“de-ownership” 

1. Spiritueel kapitaal  
 

“Authentieke subjectiviteit in weten en kiezen” (O’Sullivan) 

 

“… ligt in de deugden van individuele mensen” (Malloch) 

 

 

 



“de-ownership” 

2. Het goede leven  
 

 

“… goed leven, waarbij ruimte gelaten wordt voor  

het welzijn van de ander” (Frankel Paul) 

 

“Gij zijt het goede, al het goede, het hoogste goed” (Franciscus) 

 



“de-ownership” 

3. Gematigdheid  
 

“Matigheid, verstandigheid,  

dapperheid, rechtvaardigheid” 

 

Matigheid:  

“een sterke beheersing door de rede  

van onze passies en andere neigingen  

die gewoon niet juist en rechtschapen zijn” 

(Bonaventura) 



“de-ownership” 

4. Keuzes maken 
 

“De mens moet naar zichzelf kijken… zijn blik en zijn wil moeten op hemzelf 

gericht zijn” (Pieper) 

 

“…door goede intenties te ontwikkelen” (Bonaventura) 



“de-ownership” 

5. Levenskunst 
 

Zelfkennis, leven met mate, ascese, zelfreflectie, besef van  

verbondenheid, duurzame leefwijze, zorg voor het lichaam, 

Innerlijkheid, zorg voor de ziel (Schmid)  



“de-ownership” 

6. Zorg voor de schepping 
 

Zeven deugden voor duurzaamheid:  

Rentmeesterschap, respect voor grenzen, onderlinge  

afhankelijkheid, economische herstructurering,  

Rechtvaardige verdeling, verbondenheid van generaties,  

de natuur als voorbeeld (Edwards) 

 

 



“de-ownership” 

7. Keuze voor De-ownership 
 

- Vier stappen van de-ownership:  

1) Financial lease (de verkoop van het gebruik van producten)  

2) Circular use (het teruggeven van producten na gebruik)  

3) Full operational use (de diensten die het gebruik ondersteunen)  

4) Diversified use (de verdere uitbreiding en combinatie van deze diensten) 

 

- De-own (“afstand doen van”) goederen:  

1) Gebruiken  

2) Teruggeven 

3) Gebruik maken van diensten  

4) Profiteren van de aanvullende dienstverlening 



“de-ownership” 

7. Keuze voor De-ownership 
 

- De-own (“afstand doen van”) goederen:  

1) Gebruiken  

2) Teruggeven 

3) Gebruik maken van diensten  

4) Profiteren van de aanvullende dienstverlening    

 

- Franciscaanse strategie: 

1) Niets bezitten (maar alles gebruiken) 

2) Alles teruggeven (reddamus) aan de Heer 

3) Diensten genieten 

4) Erkennen van “al het goede” en “alles” ontvangen 

Laten wij al het goede  

teruggeven (reddamus) 

aan de allerhoogste en 

verheven Heer God en  

erkennen dat al het 

goede van Hem is en  

voor alles dankzeggen 

aan Hem van wie al het 

goede voortkomt 

 

Franciscus, Regel 17,17 



“de-ownership” 

7. Keuze voor De-ownership 
 

- Franciscaanse strategie: 

1) Niets bezitten (maar alles gebruiken) 

2) Alles teruggeven (reddamus) aan de Heer 

3) Diensten genieten 

4) Erkennen van “al het goede” en “alles” ontvangen 

 

 

“Juist door de vertrouwensrelatie tussen gebruiker [gelovige]  

en aanbieder [God] is de aanbieder heel goed in staat te variëren met  

zijn aanbod en in te spelen op diens specifieke behoefte”  

(Hoek, Zakendoen, 76). 



“de-ownership” 

7. Keuze voor De-ownership 
 

(Franciscaanse) de-ownership: 

Materieel 

Spiritueel 

Persoonlijke ervaring 

Geestelijke vrijheid 

 

> “dit heeft tot gevolg dat de ‘verkoper’ en de ‘koper’ gedurende de gehele  

gebruiksperiode met elkaar verbonden blijven”        Hoek, Zakendoen, 73 

  

> “De laatste trap op de trede van de omslag van product naar dienst is een  

compleet arrangement”           Hoek, Zakendoen, 76  

 



“De-ownership” 

 
van binnenuit; persoonlijk 

 

 

zuiverheid van hart; integriteit 

 

 

willen; streven naar het goede 

 

 

-> persoonlijke verantwoording: “verbeter de wereld, begin bij jezelf”  

-> ter verantwoording roepen: “verbeter de wereld, begin bij de crimineel” 

-> ecologische ethiek: “verbeter de wereld, begin bij de zonden en deugden”    

 

 

“… zuiverheid van hart  
en lichaam bewaren,  
altijd een ‘heilige’  
armoede willen, en  
streven naar de  
hoogste volmaaktheid” 
 
 (Franciscaanse Constituties, 
 1260) 


