Het wonder van Umbrië
door br. Socius (=volgeling)
Sedert onze tocht naar Umbrië voltrekt zich een nieuw wonder.
In opdracht van het voorlopig kapittel van het te stichten klooster “Idiota” wordt hiermede een
opsomming gegeven van de deelnemers aan de tocht naar Umbrië die wensen in te treden
binnen de franciscaanse gemeenschap.
De kloosternaam.heeft éénieder in volle vrijheid kunnen kiezen. De kwaliteiten van de
kandidaten worden uitvoerig toegelicht en geprezen. Sommige kandidaturen worden evenwel
nog in beraad gehouden.
Wensen in de voetsporen van de poverello en van de eerste franciscaanse monniken
Bernardus van Quintavalle, Petrus Cantani, Egidius, Sabbatinus, Johannes van Capella,
Moricus, Philippus Longus, Johannes van San Contanza, Barbarus, Bernardus Vigilantis en
AngelusTancredi. te treden,
de genaamden:
*Broeder Memoria (= geheugen) Wordt meteen aangesteld tot broeder archivaris van het
convent. Heeft zijn kwaliteiten bewezen. (Michel)
*Zuster Volitare (= rondfladderen) Wil van alle denkbare plekjes maximaal
genieten.(Solange)
*Broeder Adulterium (= overspel ) heeft in Assisi. niet bij Zuster Patientia geslapen. Blijft
de vraag: “Bij wie wel?” Het kapittel zal een grondig onderzoek instellen en zonodig gepaste
maatregelen treffen. (Fons)
*Zuster Patientia (= geduld) Gelooft rotsvast in het gezegde: “geduld loont”. Gedurende
meerdere nachten hebben verscheidene broeders en zusters haar diep zuchtend en smachtend
op het balkon van haar cel zien staan. Broeder Adulterium bleef haar echter onverbiddelijk
afwijzen. Ondervraagd naar de reden van dit harteloze gedrag antwoordde hij nors: “She is
standing on a wrong balcony”. (Annemie)
*Broeder Artifex (=fotograaf) Verzamelt de broeders en zusters op slechts enkele vierkante
meters en zegt dan dat hij van hen een “kiekje” neemt. Sommigen beschuldigden daarop de
nietsvermoedende broeder en maanden hem aan alleen van zijn eigen kiekjes te nemen.
Uiteindelijk diende Broeder Memoria bijgeroepen om het ontstane misverstand uit te klaren.
(Karel)
*Zuster Femina ( = vrouw) Onze zuster is voorzitster van een belangrijke vrouwenbeweging.
Sommige broeders vinden dit verdacht en zien hierin een voldoende reden om hun eigen soort
te gaan verdedigen. (Bernadette)
*Broeder Discotheca is onze kundige zangleider. Zonder zijn talent en leiding durven wij
wel eens vervallen tot gebral. (Jan Uten)
*Zuster Bona (=minzaam) Rustig en degelijk. Onze zuster kent vaak binnenpretjes. Zij was
een stille en minzame aanwezige,.voluit genietend van alle momenten. (Ria)
*Broeder Humanus I (= menslievend) Zeer gedienstig en bezorgd om de goede afloop der
dingen maar tevens zeer gereserveerd. De heer zij geloofd om onze broeder Humanus.
(Clement)
*Zuster Impura ( ja,ja, ja…=zedeloos) Het kapittel dient zich over haar intrede nog te
beraden. Toch dwepen alle broeders en zusters met haar.omwille van haar spontaniteit. Zij
beschikt over het zeldzame vermogen om aan inerte voorwerpen een parabolische snelheid te
verlenen. Daarom vergelijken sommige broeders en zusters haar met een komeet. (Magda)
*Broeder Herbarius (=plantkundige) Wordt meteen aangesteld tot broeder verantwoordelijk
voor de kruidentuin. Weet tevens op een bijzondere en erg gereserveerde manier de weg te
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vinden naar de verst afgelegen dorpjes. Wordt door de gemeenschap aangesteld tot magister.
(Leander)
*Zuster Ridens (=lachend) Degelijke en kordate kandidate. Het kapittel stelt een diepgaand
onderzoek in omtrent het beruchte “handtasincident”. De handtas van zuster Ridens was stuk.
Er zijn broeders die beweren dat dit het gevolg is van een ongeoorloofd en oneigenlijk
gebruik. Tot heden heeft zich echter geen enkel lid van de gemeenschap als slachtoffer
aangemeld. (Els Sneyers)
*Broeder Organum (=muziekinstrument) Onze broeder begeleidt graag… Italiaanse diva’s.
Door zijn tussenkomst is in het verre bedevaartsoord Scherpenheuvel een waar wonder
geschied. Een man liep in opperste verwarring de basiliek binnen al roepende “Ik kan lopen!
Ik kan lopen!” Toen de man na een tijd huiswaarts stapte vertrok broeder Organum met de
fiets van de man naar een volgende samenkomst. Broeder Organum loofde uitbundig de Heer
en van ontroering rolden de tranen over zijn wangen omdat de Heer in al zijn goedheid, hem
een fiets had ter beschikking gesteld en een arme man, door lamheid geslagen, weer had laten
opstaan en lopen.. (Charel) .
*Zuster Industria (=bedrijvig) Komt duidelijk in aanmerking voor de functie van gardiënne.
Temperamentvolle zuster die bij discussies wel eens slaande argumenten gebruikt.
(Jeanneke)
*Broeder Barba ( = snor) Zoals onze broeder er één heeft, heeft niemand er één. Hij komt
ontegensprekelijk in aanmerking voor de functie van gardiaan. Hij loop rond met een (zak)
lantaarn bij klaarlichte dag en laat soms, voor de verzamelde gemeenschap, zijn licht schijnen
in de duisternis. (Yannick)
*Zuster Vestifex (= kleermaker) Onze zuster is niet erg groot maar bijzonder dapper.
Vandaar dat men haar ook zuster Fortis (= dapper) noemt. (Ria Bonnijns)
*Broeder Cursor (= loper) Onze broeder legt de afstanden al lopend af. Hij wordt daarom
aangesteld tot broeder-koerier. (Roger E.)
*Zuster Saltare (= dansen) Ze danst graag de tango met broeder Cursor. Het kapittel zal
zich over deze praktijk beraden. (Maria)
*Broeder Diligens (= zorgvuldig) Hij houdt van stipte afspraken. (Calixte)
*Zuster Rixari (= twisten) tweede naam Zuster Cura (= zorg) Onze zuster is zeer streng voor
misdadigers. Van enige clementie kan bij haar geen sprake zijn. Het kapittel zal zich over haar
intrede beraden.Zij vervult wel regelmatig werken van barmhartigheid. Dit pleit duidelijk in
haar voordeel.(Chris)
*Zuster Litus (= strand) Onze zuster kan uren, genietend op een rotsblok aan het strand
zitten. Zij sluit hierbij dan devoot de ogen en bidt tot de schepper van… “water, van zee en
van wind”. (Gaby)
*Zuster Sollicitare (ja, ja, ja zusterke….= aanzet tot verleiding) Een jong beloftevol element
dat gelast wordt met de promotionele campagne van het convent. (Dorien)
*Broeder Obsequens (= volgzaam) Loopt wel eens hand in hand met zuster Apulsus.
(Raymond)
*Zuster Apulsus (= landing) Onze zuster kon het niet laten om voor de Sancta Maria degli
Angeli de heilige grond te kussen.. De landing ontlokte haar één door de andere broeders en
zusters onbekend schietgebed. De broeders en zusters herinneren zich hiervan enkel het eerste
woord: God….(Louisake)
*Broeder Omnia (= optimist) Komt eveneens in aanmerking voor de functie van gardiaan.
Loopt vaak, genietend van alle mooie dingen, met de handen op de rug. Hij looft dan
uitbundig de Heer om de heerlijke gaven die hem te beurt vallen. (Jos)
*Zuster Gradi (=stappen) Onze zuster maalt makkelijk een vijftigtal km af per dag en is dus
uiterst geschikt voor de verkondiging van de vredeswens. (Magda)
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*Zuster Pileus (= zonnehoedje) Gaat minzaam glimlachend door het leven. (Marie-Josée)
*Zuster Mediam partem pedens (= middelpuntzoekend) : is soms verstrooid en vraagt dan
naar dingen die de anderen reeds lang weten. Dit ontstemt broeder Memoria die steeds met
hand en tand alles toelicht en hierbij alle moeilijke woorden schuwt (Gerda).
*Broeder Orator (= predikant) Als er volk samentroept meent onze broeder dat het om een
syndicale actie gaat. Zijn wangen lopen dan vuurrood aan. Onder het spreken van gloedvolle
woorden over liefde en wederzijds begrip richt hij dan zijn ogen ten hemel en openbaart
daarop zijn visioen. “Grote scharen trekken achter wapperende vanen op naar het beloofde
land”. Daarop roept onze broeder onophoudelijk “Avanti populi, avanti populi”. (Jef)
*Zuster Sollicitus (= bekommerd) Bekommert zich voortdurend om broeder Orator en zuster
Facitiae. Goedlachs en weet van aanpakken. Komt zeker in aanmerking voor de opdracht van
gardienne. (Marieke)
*Broeder Lupus (= wolf) Heeft een stem als een klok. Wordt aangesteld tot procantor. Hij
dient zich hierbij wel te beperken tot enkel gewijde gezangen. Onze broeder kan bijzonder
goed rijmen en dichten. (Leo)
*Zuster Luna (=maan). Is tijdens onze tocht tot prinses gekroond. Door dit adellijke
gezelschap stijgt onze gemeenschap merkelijk in aanzien. (Lena)
*Broeder Venator (=jager) Onze broeder trekt een foto van alles wat beweegt. (Roger R.)
*Zuster Tegula (=dakpan) Deze lieve zuster wil een verbodsbepaling laten invoeren op de
gangbare praktijk van het moduleren van Romeinse dakpannen op de billen van jonge
meisjes. Hierdoor ondervindt onze orde felle tegenstand van de “dakpannenbakkersgilde”.
Het kapittel zal C zich verder over deze zaak beraden. (Giberte)
*Broeder onsideratus (= bedachtzaam) Denkt altijd na vooraleer hij spreekt en wordt hierom
geprezen. (Marcel)
*Zuster Avis (= vogel) Fladdert vrolijk rond en kijkt verwonderd naar Gods mooie natuur.
Zij verheugt zich in hoge mate over de kleine maar belangrijke dingen van het leven. (Annie)
*Broeder Humanus II (=vriendelijk) Deze broeder steekt niet alleen in lengte boven de
meeste van zijn medebroeders en zusters uit. Hij is tevreden met iedere opdracht die hem
wordt gegeven en bezit een aanstekelijke glimlach. (Jules)
*Zuster Hirundo (= zwaluw) Deze zuster spreekt vlot Italiaans en heeft op een weergaloze
wijze de klankrijkdom van het Zonnelied geopenbaard. (Juliette)
*Broeder Asdame (As da me toffe jongens zijn….) Goedlachs maar beschikt volgens zuster
Benevolentia over een enorme fantasie. Het kapittel verzoekt de broeder om deze fantasieën
kenbaar te maken. Pas dan kan over de geschiktheid van deze broeder geoordeeld worden.
(Paul)
*Zuster Benevolentia (= welwillendheid) Treedt vaak op als beschermelinge van broeder
Asdame. Beschikt over een zoet stemgeluid en een stralend humeur. (Jeannine).
*Broeder Eloquens (=welsprekend) Meestal gebruikt deze broeder niet meer woorden dan
noodzakelijk. Toch beschikt hij over een welluidende en krachtige stem. Het kapittel acht hem
zeer geschikt voor de verkondiging. (Guy)
-Zuster Culina (= keuken) Terwijl de broeders en zusters stikten van de dorst en vergingen
van de honger heeft zij een heerlijk visoen geopenbaard. Allen vergaten daarop de
verschroeiende gevoelens van honger en dorst. Weer was een wonder geschied. En de Heer
werd door velen van ons geprezen in saecula saeculorum.om onze zuster Culina. (Ann)
-Zuster Gratia (= dankbaarheid) Deze zuster leeft een voorbeeldig leven, is matig in het
nuttigen van spijs en drank en bijzonder minzaam in de omgang. (Paula)
*Zuster Passer (=mus) De zuster is altijd aanwezig maar wil nooit opvallen. Toch geeft zij
aan iedere dag een boijkomende glans, door de eenvoud waarmee zij de dingen doet . (Els B.)
*Broeder Tacitus (zwijgend) Door zijn aanzienlijke technische kennis wordt hij aangesteld
tot bouwmeester van het nieuwe convent. (Roger V.D.)
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*Zuster Risus (= lach) Onze medezuster verkondigt vol vreugde de blote, sorry… de blijde
boodschap. (Arlette V.G.)
*Broeder Proscriptio (= vogel-vrij-verklaring) Nadat hij tot de volgeltjes had gesproken
over de wondere daden van zijn Heer heeft onze minzame broeder al deze diertjes vrij laten
uitvliegen in Assisi. Sommigen twijfelen aan zijn roeping omdat hij steeds de naam van een
zekere “Joëlle” in de mond neemt. Hij spreekt de naam zacht uit en het genot dat hij daarbij
smaakt doet hem telkens naar adem happen. Het kapittel zal over hem een streng maar
rechtvaardig oordeel uitspreken. (Felix)
*Zuster Ficus (=vijgeboom) Meerdere broeders en zusters hebben reeds van haar vijgen
geproefd. Het kapittel erkent de kwaliteit ervan maar spoort de broeders en zusters aan tot
matigheid bij het consumeren. (Adéle)
*Zuster Facetiae ( humor) Weet je nog zuster: die op rij vijf met een ander w… Wat had die
nu weer op zijn kerfstok? (Gusta)
*Zuster Fores (=vleugeldeur) Onze zuster beschikt over krachtige gaven. Ze kan deuren
doen…vliegen. Daarop loofde broeder Socius, die ooggetuige was van dit wonderlijke
gebeuren de Heer om de wondere dingen die hij door zijn dienares zuster Fores liet
geschieden. (Zuster Lies)
*Zuster Garire (graag spreken) Deze zuster maakt met gelatine recht wat voordien krom
was. Zij staat in hoog aanzien bij de andere zusters en broeders om deze toch wel bijzondere
gave. (Greet)
*Broeder Expes (= hopeloos) Er is nog veel werk aan de winkel om onze jongste broeder tot
een zekere graad van volkomenheid te voeren. (Johan V.d. E.)
*Zuster Miserandus (= beklagenswaardig) De verzamelde gemeenschap van broeders en
zusters wenst haar veel moed en doorzettingsvermogen toe bij de aartsmoeilijke opdracht om
van broeder Expes een volgzaam en nederig dienaar te maken. Hij is zich namelijk, tot heden,
nog altijd van geen kwaad bewust. (Danique)
*Broeder Raedarius (= chauffeur) Tweede naam: Cricola Bezeke. (Onze chauffeur)
*Zuster Lente gradi (= slenteren) Bij het bestijgen van iedere heuvel werd zij in de rug
geduwd door broeder Socius (=volgeling). Het kapittel zal in de toekomst streng toekijken op
deze hulpverlening. De plaatsing van de handen zal gereglementeerd worden. Het kapittel
heeft eveneens vernomen dat broeder Socius bij dit hulpbetoon een obsceen taalgebruik
bezigde. Meerdere malen riep hij: “Allez poes nog efkens en wij zijn zover”.
Wij zijn zover, in opdracht van het kapittel opgetekend door broeder Socius (Hugo –31.08.07)
A.M.D.G.
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