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OP DOORTOCHT
Franciscus van Assisi. Bron en inspirator.
Jaarlijks mogen wij in deze editie van
Doortocht wat extra stilstaan bij onze
geestelijke broeder. Zijn sterfdag valt in
deze maanden. Dat focust automatisch op
zijn leven, sterven en spirituele erfenis. Hij
was een teken in zijn tijd voor de mensen,
voor de wereld. Dat teken werd herkend,
gezien de grote navolging die hij al snel
kreeg. Niet alleen in zijn directe omgeving,
maar ook ver daarbuiten. Handelaars,
kooplieden, en wat later ook de broeders
zelf, brachten het nieuws over Franciscus
op wandelsnelheid de wereld in. 

Wie is een teken in onze tijd? Ik denk dat
we in staat zijn om een hele waslijst van
namen te produceren. Via de media wordt
snel doorgegeven wie iets gezegd of ge-
daan heeft wat een grote impact heeft op
de omgeving. Die snelle verspreiding hoort
bij onze tijd. Geen wandel-, maar lichtsnel-
heid tegenwoordig. Mij brandt vandaag
nog de foto op het netvlies van het vlieg-
tuig dat zojuist vanuit Kabul in Afghanistan
is opgestegen met evacuées. Een vracht-
vliegtuig met 650 mensen in één grote
ruimte, zittend op de laadvloer. Iconisch,
zo’n foto. Teken van mensen, bemanning
en militairen, zo vertelt het verhaal erbij,
die niet zo kritisch waren over officiële pa-
pieren. “Je kunt mee als er plek is”. Voor
die vluchtelingen een mogelijkheid om
hoopvol naar de dag van morgen te kijken. 

Zo kunnen we een reeks formeren van
mensen, bekend en onbekend, die aan-
sprekend zijn rond wat in onze tijd speelt.
Op sociaal gebied, klimaat of religieus. Is
Franciscus van Assisi ook nog zo’n teken? 

Ik ben van mening dat Franciscus die rol

heeft in onze tijd en zeker voor de toe-
komst. Aspecten uit de franciscaanse spi-
ritualiteit zoals vrede en gerechtigheid zijn
van alle tijden en ook blijvend actueel. De
aandacht komt nu echter ook steeds meer
te liggen op eenvoud, nederigheid en ver-
bondenheid met de schepping. Omdat we
constateren dat een samenleving die ge-
baseerd is op economische groei steeds
meer op gespannen voet komt te staan
met het welzijn in de toekomst. Überhaupt
met het overleven van onze planeet. Dat
vraagt een stuk omdenken, zoals we dat
tegenwoordig zo mooi kunnen zeggen. 

Wij houden niet zo van veranderen. Als
‘groeien’ en ‘steeds meer’ een vast plekje
heeft in alle gedachten en beeldvorming,
dan krijg je dat er maar moeilijk uit. Toch
zal er op dat punt iets moeten gebeuren.
Kunnen we daar vrede mee hebben? Mag
het iets anders, misschien iets eenvoudi-
ger zijn? Bij het vinden van antwoorden op
deze vragen mogen wij te rade gaan bij
Franciscus. Hij had de insteek om alles en
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iedereen tot haar of zijn recht te laten
komen. Daarmee bracht hij dank en eer
aan God. God was voor Franciscus de
bron van alles en je kon Hem geen groter
eer brengen dan goed om te gaan met
alles en iedereen waar je mee in contact
komt. Dat is voor mijzelf een belangrijk ijk-
punt. Om maar een voorbeeld te geven:
mijn ecologische voetafdruk is te groot,
ook al weet ik dat ik een aantal dingen best
op een duurzame manier doe. 

Het nieuws van alledag laat ons zien dat

het nooit ‘af’ of ‘klaar’ is. De consequenties
daarvan lopen meestal ook door in het
leven van eenieder. Bij de bezinning rond
wat ons nog te doen staat kan Franciscus
ons helpen. Zijn nalatenschap is hiervoor
nog steeds aansprekend. Laat de herinne-
ringen en vieringen rond zijn sterfdag ons
daarbij stimuleren. 
Vrede en alle goeds. 
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