
Fioretti 2020: hoe hoop met veertjes heel de wereld kan besmetten 

Het werd ochtend in de weelderige bossen rond het kapelletje van 

Portiuncula in het dal bij Assisi. De eerste vogels kwetterden en 

tsjilpten. In de verte lonkten de eerste zonnestralen. Zij vielen op de 

eerste ontluikende rozen, het was tenslotte eind mei. Om precies te 

zijn: de morgen van de eerste Pinksterdag. Normaal lag het bos dan 

vol met vriendelijke bezoekers: de minderbroeders die zich rondom 

Franciscus verzameld hadden. Bij hun jaarlijkse bijeenkomst sliepen 

ze zo her en der tussen de bomen. Ingerold tussen bladeren of onder 

een kleed. Of op een matje, daarom werd hun Pinksterbijeenkomst 

het ‘Mattenkapittel’ genoemd. Maar dit jaar… niets van dit alles.  

Een besmettelijke ziekte teisterde Umbrië en meer nog het noorden 

van Italië. Maar ook Frankrijk, Spanje en eigenlijk alle landen in 

Europa, of moeten we zeggen: van de wereld. Broeder Leo en 

broeder Masseo hadden Franciscus gewaarschuwd: laat iedere 

broeder blijven waar hij is en niet op reis gaan. Dat is gevaarlijk, wat 

als we allemaal ziek worden? En, nog erger: als we andere mensen 

ziek maken omdat wij op reis gaan? Dat zou God niet willen.  

Dus daarom dit jaar geen Mattenkapittel. Franciscus liet hen hun 

gang gaan en trok zich eigenlijk weinig van de zorgen van de broeders 

aan. Hij genoot van de natuur die groeide en bloeide, van broeder 

zon, de blauwe luchten en de prachtige zuster maan en de sterren. 

Juist die ochtend zong hij: Laat de Allerhoogste geprezen zijn omwille 

van wie ziekte en verdrukking blijmoedig en in vrede kunnen dragen! 

En dat… sloeg aan! Leo, Masseo, Bernardus en het kleine groepje dat 

wel in Portiuncula was, werden aangestoken door de vrolijke 

Franciscus. Hebben jullie ook gehoord, zeiden ze, van al die hoopvolle 

initiatieven in het land van hulp aan elkaar, berichtjes aan elkaar en 

het vele samen zingen! Dat is toch geweldig! Dat is een feest van de 

hoop… Pinksteren! Samen zongen ze opgetogen verder, er kwamen 

woorden en liedjes van hoop die als slingers om hen heen wapperden 

waardoor ook de mensen in Assisi werden aangestoken, als door een 



virus dat een lopend vuurtje werd. Dit moet ook over de grenzen van 

stad en landen, ja door heel Europa en de wereld gaan! Zo zei 

broeder Leo. Ik schrijf het op een briefje. Breng me zoveel postduiven 

als je vindt. Dan krijgt iedereen een boodschap van hoop mee. En hij 

schreef:  

Hoop is dat ding met veertjes,  

dat neerstrijkt in de ziel;  

het zingt een liedje zonder woorden,  

stoppen doet het niet, en nooit.  

 

En zo kan het geschieden dat dit jaar het Mattenkapittel van 

Pinksteren een kapittel van hoop en veertjes werd. Door duiven die 

uitvliegen en overal broeders en zusters bemoedigen die samen 

verder zingen. En och, al die geplande bijeenkomsten, die werden 

met een knipoog uit de agenda’s geschrapt. Misschien dit najaar op 

een andere plek weer, en anders volgend jaar toch zeker!  


