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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. (Laudato Si’ § 92)
Op 24 mei 2015 verscheen de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus. In deze
opmerkelijke, herderlijke brief breekt de paus een lans voor een wereldwijde aandacht
voor de geteisterde natuur. Al snel werd er in de media dan ook gesproken van ‘de
groene encycliek’, een benaming waar paus Franciscus echter zelf niet zo opgezet mee
was. De spirituele en sociale dimensie van de encycliek worden immers onderbelicht
wanneer enkel de ecologische krachtlijnen van de encycliek worden vooropgesteld. De
focus van de encycliek steunt op een ‘integrale ecologie’. Het zorgzaam omspringen met
de natuur gaat hand in hand met het zorg dragen voor elkaar. Paus Franciscus’
voorkeursoptie voor de armen, voor wie of wat het meest kwetsbaar is, klinkt dus zeker
en vast ook door in deze encycliek.
De encycliek is tevens door en door geïnspireerd door de figuur van Franciscus van
Assisi. Niet alleen de titel Laudato Si’, maar vooral ook de inhoud is overduidelijk
franciscaans van inslag. Een interessante vergelijking werpt zich hier op. Net zoals de
figuur van Franciscus van Assisi – de heilige waarnaar paus Franciscus zich heeft
genoemd – vaak wordt verengd tot de algoede dierenvriend die tot de vogels preekte, zo
dreigt ook de krachtige boodschap van Laudato Si’ te verworden tot een ecologisch,
pauselijk pamflet. Laten we dus zowel de encycliek als de figuur van Franciscus van
Assisi met een nieuwe, onbevangen blik bekijken.
We starten met een korte inleiding op het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Daarna
bespreken we op basis van drie kernwoorden – eenvoud, verbondenheid en
kwetsbaarheid – de hoofdlijnen van deze encycliek en hun franciscaanse inspiratie. Voor
de verwijzingen naar tekstfragmenten of citaten uit Laudato Si’ (LS) vermelden we altijd
het nummer van de paragraaf. We gebruiken daarvoor de vertaling van de Belgische
Bisschoppenconferentie, uitgegeven bij Licap in 2015.

CANTICO DI FRATE SOLE
“Laudato Si’, mi’ Signore [per nostra Sorella Madre Terra]” – “Geprezen zijt Gij, mijn
Heer [door onze Zuster Moeder Aarde]”, zong de heilige Franciscus van Assisi. In dit
prachtige loflied maakt hij er ons op attent dat ons gemeenschappelijk huis als een
zuster is met wie we het leven delen, en als een goede moeder die ons met open
armen ontvangt. (LS 1)

De titel van de encycliek Laudato Si’ verwijst, zoals we ook hierboven lezen, naar het
keervers uit het Cantico di Frate Sole, het Zonnelied van Franciscus van Assisi. Dit
wondermooie lied is een heel opmerkelijke tekst. Eerst en vooral is het een stukje
wereldpoëzie: het is de oudste tot nog toe gekende tekst die geschreven is in een
Umbrisch dialect, een voorloper van het huidige Italiaans. Het Zonnelied is bovendien,
na de Bijbel, de meest bekende en vertaalde tekst uit de christelijke literatuur.
Toch had Franciscus van Assisi geen enkele ambitie om een stukje wereldliteratuur te
schrijven, integendeel. Hij zocht en vond woorden om zijn innerlijke, authentieke
vreugde en diepe, mystieke verbondenheid uit te zingen. Het lied kwam recht uit het
diepste van zijn ziel. Maar wie denkt dat Franciscus van Assisi op dat moment op roze
wolkjes liep, komt bedrogen uit. Terwijl hij het Zonnelied dichtte, lag hij zwaar ziek te
bed in het kloostertje van San Damiano, waar toen Clara en haar zusters verbleven.
Terwijl Franciscus van Assisi God dankte voor en door het schitterend licht van Broeder
Zon, kon hij eigenlijk geen enkel licht meer verdragen aan zijn zeer pijnlijke ogen. En de
Lofzang voor God omwille van Broeder Vuur liet ook ongetwijfeld toch de pijn
nazinderen van een oogoperatie waarbij zijn slapen met een gloeiend hete poken
werden uitgebrand. Het is onvoorstelbaar dat in zo’n duistere periode toch zo’n diepe
vreugde opwelt uit Franciscus’ hart.
Wees geprezen, mijn Heer, met al uw schepselen,
Vooral met mijnheer Broeder Zon
Die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
En hij is mooi en straalt met grote pracht;
Van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
Fragment van het Zonnelied, geciteerd in LS 87
Het Zonnelied is echter meer dan het prijzen van de natuurelementen van de schepping:
Broeder Zon, Zuster Maan, Broeder Wind, Zuster Water, Broeder Vuur en Zuster,
Moeder Aarde. Franciscus heeft het ook zeer duidelijk over vergiffenis, vrede en zelfs
Zuster Dood. Het Zonnelied gaat dus niet alleen over de verbondenheid met de natuur,
maar dus ook met de medemensen én met jezelf en je eigen sterfelijkheid. Die universele
verbondenheid is ook een van de centrale thematieken in de encycliek Laudato Si’ (LS
91).

VERBONDENHEID EN DIALOOG
Ik doe een dringende oproep tot een nieuwe dialoog over het thema: hoe de
toekomst van de planeet uitbouwen. Een verandering is nodig want de milieuuitdaging waar we voor staan en zijn menselijke oorzaken belangen ons aan en
raken ons. [...] Een nieuwe universele solidariteit is nodig. [...] Als Gods instrumenten
kunnen we allen samenwerken aan de zorg van de schepping, ieder met zijn eigen
cultuur, ervaring, initiatieven en mogelijkheden. (LS 14)
Paus Franciscus roept iedereen op om samen zorg te dragen voor onze planeet, “voor
onze thuis”. Franciscus van Assisi noemde, zoals we hierboven reeds aangaven, niet
alleen zijn volgelingen ‘broeders’ maar ook de zon, de maan, de aarde... werden in het
Zonnelied als broeder of zuster begroet (LS 11). Als je iemand je ‘broeder’ of ‘zuster’
noemt, dan erken je ten diepste de innerlijke, gemeenschappelijke band met die

persoon. Zo ook wanneer de natuurelementen als ‘broeder’ of ‘zuster’ worden
beschouwd. Integrale ecologie betekent dat we ons inschrijven in de natuur en erkennen
dat ook wij als mensen er fundamenteel deel van uitmaken (LS 116). Net zoals wij
geroepen zijn om leven te geven, zo zijn wij dankbaar voor het leven dat wij krijgen
doorheen de warmte van Broeder Zon, de kracht van Zuster Water, de vruchtbaarheid
van onze Zuster, Moeder Aarde.
Een familiale band verschilt echter van vriendschap: het is geen keuze, maar een
gegevenheid. Zelfs al worden alle concrete banden doorgeknipt en worden sommige
rollen als vader of moeder bijvoorbeeld door anderen ingevuld, familie is en blijft
familie, het zijn bloedbanden. Zo is het ook met onze Zuster, Moeder Aarde en de andere
natuurelementen: we zijn er fundamenteel mee verbonden, dat is geen kwestie van een
bepaalde keuze. Zo kan Franciscus ook de Dood aanspreken als onze zuster. Onze
gezamenlijke thuis, onze gezamenlijke Zuster, Moeder Aarde, maakt ons allen tevens
broeders en zusters van elkaar. Deze universele verbondenheid brengt echter ook
verantwoordelijkheden met zich mee.
Verbondenheid heeft daarom te maken met solidariteit, met het je aantrekken van het
lot van de ander. Een voorbeeld hiervan is het pleidooi voor een universele toegang tot
drinkbaar water. Zuster Water, kostbaar en helder, wordt in ere hersteld. Paus
Franciscus spreekt hierover klare taal!
De toegang tot veilig drinkwater is een primordiaal, fundamenteel en universeel
mensenrecht, omdat het menselijke overleven ervan afhangt en bijgevolg een
voorwaarde is om alle andere mensenrechten te doen gelden. Onze wereld heeft een
zware sociale schuld ten opzichte van de armen die geen toegang hebben tot
drinkwater, omdat hun recht op leven [...] wordt miskend. (LS 25)
Authentieke verbondenheid en een fundamentele openheid spelen een belangrijke,
bemiddelende rol in conflicten, zo vertelt bijvoorbeeld het verhaal van de Wolf van
Gubbio. Franciscus van Assisi treedt de wolf niet als vijand tegemoet, maar als ‘Broeder
Wolf’ en dat was de eerste stap naar verzoening. De ontmoeting van Franciscus van
Assisi met sultan Malik Al-Kamil getuigt van diezelfde openheid.
Het is treffend dat het woord ‘dialoog’ opvallend vaak voorkomt in de encycliek. Er
wordt niet alleen gepleit voor dialoog tussen religie en wetenschap (LS 199), dialoog als
onderdeel van politieke en economische beslissingsprocessen (LS 189), maar ook voor
een fundamentele, dialogale grondhouding, voorbij de grenzen van het eigen ik .

KWETSBAARHEID EN ZORG DRAGEN
U omarmt alles wat bestaat met uw liefde. Stort uw liefdeskracht ook uit over ons,
opdat wij het leven en de schoonheid beschermen. Overstelp ons met uw vrede,
opdat wij als broers en zusters samen leven, zonder iemand kwaad te berokkenen.
O, God van de armen, help ons om hen die uitgestoten en vergeten worden, en die zo
kostbaar zijn in uw ogen, bij te staan. (LS slotgebed)
Zorg dragen voor wat zwak en kwetsbaar is: het is een centrale gedachte in de encycliek.
We moeten onze aandacht constant richten op wie of wat uitgesloten, uitgebuit en
misbruikt worden. In die zin gaan de zorg voor de natuur en de zorg voor de medemens

hand in hand (LS 137, 214). Bovendien is het perverse effect van onze wereldwijde
ecologische crisis dat juist de armsten en meest kwetsbare mensen er het hardst door
getroffen worden (LS 25). De paus geeft scherpe kritiek op elke vorm van politiek die
deze wereldwijde onrechtvaardigheid niet onder ogen wil zien: ecologische discussies
moeten ook de sociale vraagstukken integreren. De milieurampen in
ontwikkelingslanden zijn absoluut geen ‘collateral damage’, maar juist de kern van het
probleem (LS 49). Ook het behoud van biodiversiteit is een sociale kwestie waarin de
zorg voor de armen moet ingesloten zijn (LS 190).
Franciscus is volgens mij het voorbeeld bij uitstek voor de bescherming van het
zwakke en voor een integrale ecologie, beleefd op een vreugdevolle en authentieke
manier. (LS 10)
Franciscus van Assisi heeft zijn hele leven gewijd aan deze evangelische voorkeursoptie
voor de armen door zelf arm te worden, door zelf in zijn kwetsbaarheid te gaan staan.
Oog hebben voor wat kwetsbaar is, betekent eerst en vooral in contact komen met wat
ons ten diepste raakt of geraakt heeft, met onze eigen kwetsbaarheid: onze kwetsuren,
onze tekortkomingen, onze onvervulde verlangens, maar ook ons medelijden, onze
dromen, onze vreugde, ons enthousiasme (LS 218). We hebben van nature een
fundamentele en onverwoestbare openheid op het goede, het ware en het mooie (LS
205). Onze verantwoordelijkheid is om dàt goede, ware en schone in onszelf alle
groeikansen te geven, voorbij datgene wat ons pijn heeft gedaan en wat ons eenzaam
maakt.
De natuur is vol woorden van liefde, maar hoe zullen wij ze kunnen horen te midden
van constant lawaai, voortdurende en hebberige verstrooiing of de cultus van de
schijn? Veel mensen ervaren een diep gebrek aan evenwicht dat hen ertoe drijft de
dingen zeer snel te doen om bezig te zijn, in een voortdurende haast die op haar
beurt hen ertoe brengt alles wat hen omgeeft onder de voet te lopen. (LS 225)
Ons hart openstellen betekent dat we ons ten diepste laten raken en telkens opnieuw
leren om zorgzaam om te springen met wat ons appelleert, met wat zwak en kwetsbaar
is. Paus Franciscus spreekt over een ‘ecologische bekering’, een verandering van het hart
wat betreft onze relatie tot de anderen en tot de natuur. (LS 216) Elke dag opnieuw
moeten we onszelf uitdagen om op een authentieke manier in relatie te staan, in
kwetsbaarheid en in eenvoud. Vaak worden we ertoe verleid om macht te vergaren en te
misbruiken, om wat we bezitten voor onszelf te houden en de ander uit te sluiten, om uit
gemakzucht en nonchalance te verspillen en zomaar weg te werpen. Het is onze
verantwoordelijkheid om dit te weerstaan en voorbij onze ik-gerichtheid ons weer open
te stellen naar de ander toe.

EENVOUD EN INTEGRITEIT
Franciscus is [...] een mysticus en een pelgrim die in eenvoud leefde in een
wonderbaarlijke harmonie met God, met de anderen, met de natuur en met zichzelf.
In hem wordt duidelijk hoe de zorg voor de natuur onlosmakelijk samen gaat met
rechtvaardigheid tegenover de armen, maatschappelijk engagement en innerlijke
vrede. (LS 10)

Paus Franciscus breekt een lans voor een nieuwe levensstijl waarin eenvoud een
belangrijke rol speelt. Door onze wegwerpcultuur dreigt onze wereld te veranderen in
één grote vuilnisbelt (LS 21). Een wijdverspreide houding van vervuiling en verspilling
tast ons milieu en onze levenskwaliteit aan. En de tekenen van de tijd liegen er niet om:
natuurlijke rijkdommen geraken uitgeput, drinkbaar water wordt schaars, de
opwarming van de aarde zorgt voor wereldwijde natuurrampen. Paus Franciscus zegt
dat we veel kunnen leren van het natuurlijke ecosysteem waar alles organisch wordt
gerecycleerd en waar afval en overschot bronnen worden van nieuw leven (LS 22).
Laudado Si’ is een wereldwijde oproep om op een sobere, solidaire manier ons leven in
te richten en zo ons steentje bij te dragen aan een meer milieuvriendelijke planeet (LS
14).
Wanneer we ons echter intiem verbonden voelen met al wat bestaat, dan zullen
soberheid en zorgende bescherming spontaan openbloeien. De armoede en de
soberheid van Sint Franciscus waren geen uiterlijke ascese maar iets veel
radicalers: de afwijzing om de realiteit te laten verworden tot een puur object van
gebruik en overheersing. (LS 11)
Eenvoud zorgt tevens voor een innerlijke vrede, iets waar zoveel mensen vandaag naar
hunkeren (LS 225). Als we te-vreden zijn, dan nemen we genoegen met wat we hebben
en laten we ons niet verleiden tot zaken die we eigenlijk niet nodig hebben. De drang om
te kopen, te bezitten, te domineren of te consumeren verraadt meestal een leegte in ons
hart (LS 204). Compulsieve consumptie zorgt enkel voor ver-strooi-ing, voor ver-veeling... (LS 203). Eenvoud daarentegen opent ons hart en laat het opnieuw luisteren naar
onszelf, de ander, de natuur, God... In de eenvoud schuilt een diepe wijsheid die op een
fundamentele, vollere manier bepaalt hoe wij in relatie staan (LS 223).
Sereen iedere werkelijkheid tegemoet treden, hoe klein die ook is, opent voor ons
echter veel meer mogelijkheden voor begrip en persoonlijke ontplooiing. De
christelijke spiritualiteit houdt voor om te groeien in soberheid en in staat te zijn
om met weinig tevreden te zijn. Het is een terugkeer naar de eenvoud die het ons
mogelijk maakt stil te staan om te genieten van de kleine dingen, te danken voor de
mogelijkheden die het leven biedt, zonder ons te hechten aan wat wij hebben, of
treurig te worden om wat wij niet bezitten. (LS 222)
Eenvoud en integriteit gaan hand in hand. Eenvoud maakt ons meer één, minder verstrooid, minder ver-veeld. Soms lijkt het alsof we vandaag in duizend kleine stukjes zijn
gefragmenteerd en dat we nergens volledig onszelf kunnen zijn. Eenvoud opent een
nieuwe weg die ons via een opflakkerende, innerlijke vrede als integere mensen naar de
ander toe laat gaan. Laudato Si’ wil ons aanmoedigen, naar het voorbeeld van Franciscus
van Assisi, om die pelgrimsweg te gaan: om voluit, echt te leven, in vreugde en vrede,
tegelijk het zwakke en broze met tedere kracht beschermend en te dragend. En dat
vraagt om zeer concrete keuzes in ons dagelijkse leven.
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